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„Williams" ir „LUKoil? pradėjo 
derybas dėl naftos 

Vilnius, • lapkričio 17 d. 
(BNS) — JAV bendrovės 
„Williams International* val-

• doma bendrovė „Mažeikių naf
ta" ir Rusijos susivienijimas 
„LUKoil" pradėjo derybas dėl 
naftos tiekimo Mažeikių naf
tos perdirbimo gamyklai. 

Antradienį Mažeikiuose apie 
tai kalbėjosi „Mažeikių naftos" 
generalinis direktorius Steve 
Hunkus ir „LUKoil" dukte
rinės bendrovės „Northern Eu-
rope LUKoil Investholding" 
atstovas Lietuvoje Ivan Pa-
leičik. 

Pokalbiai su „LUKoil" pra
dėti po to, kai „Mažeikių naf
tai" nepavyko susitarti dėl 
naftos su kitomis Rusijos ben
drovėmis. Vienintelė naftos 
perdirbimo gamykla nuo pir
madienio stovi be darbo, nes 
neturi žaliavos. 
•„Mažeikių naftos" atstovai 

atsisakė komentuoti derybų 
turinį. 

Kaip skelbta, neturėdama 
žaliavos, pirmadienį Mažeikių 
naftos perdirbimo gamykla 
sustabdyta. 

Pasak I. Paleičik, „Mažeikių 

nafta" prašė parduoti naftos. 
„Pažiūrėsime, gal bus kokia 
galimybė ir ką nors galėsime 
padaryti. Nafta šiemet jau 
paskirstyta", sakė I. Paleičik. 
Anot jo, su „Mažeikių nafta" 
kalbėta ne apie vienkartinį 
naftos pardavimą, o apie il
gesnį bendradarbiavimą. 

„Mūsų politika — dirbti 10-
20 metų, o ne trumpai. Mūsų 
netenkina trumpalaikis ben
dradarbiavimas", kalbėjo „LU
Koil" atstovas Lietuvoje. 

I. Paleičik patvirtino, kad 
„LUKoil" galėtų tiekti Maiei-
kiams iki 6 mln. tonų naftos 
per metus, jei susivienijimą 
patenkintų naftos pirkimo 
sąlygos. Tokį kiekį Rusijos su
sivienijimas siūlė garantuoti 
ir tuo atveju, jei jis būtų tapęs 
„Mažeikių naftos" akcininku. 

Visa ketvirtajam ketvirčiui 
„Mažeikių naftai" Rusijos skir
ta nafta jau perdirbta, liko 
nepateikta tik 45,000 tonų. 
Rusija spalio-gruodžio mėne
siams Mažeikių gamyklai sky
rė 261,000 tonų, o eksportui 
per Būtingę — 430,000 tonų 
naftos. 

„Mažeikių naftos" privatizavimo 
priešininkai nerimsta 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
-(Elta) — Seimo opozicinių 
frakcijų vadovai kreipėsi į Sei
mo pirmininką Vytautą Lan
dsbergį, prašydami pritarti, 
kad referendumas dėl valsty
bės valdymo kontrolės ir 
sprendžiamosios galios per
tvarkytoje akcinėje bendrovėje 
„Mažeikių nafta" būtų rengia
mas kartu su rinkimais į savi
valdybių tarybas 2000 m. kovo 
19 dieną. 

Tokį kreipimąsi pasirašė 
Seimo Centro sąjungos frakci
jos seniūnas Egidijus Bič
kauskas, LDDP frakcijos va
das Česlovas Juršėnas, Social
demokratų frakcijos seniūno 
pavaduotojas Juozas Olekas, 
Nepriklausomos frakcijos se
niūnė Kazimiera Prunskienė 
ir Jungtinės frakcijos seniū
nas Rimantas Smetona. 

Kreipimosi autoriai savo 

prašymą argumentuoja sudė
tinga ekonomine bei finansine 
valstybės padėtimi bei sieki
mu taupyti valstybės lėšas. 

Antradienį Seime paaiškėjo 
referendumo dėl valstybės da
lyvavimo pertvarkytos bend
rovės „Mažeikių nafta" valdy
me data. Tai — 2000 m. vasa
rio 13 diena. Visas nutarimo 
projektas dėl referendumo 
skelbimo dar nepriimtas. Jo 
svarstyme padaryta pertrauka 
iki artimiausio Seimo posė
džio. 

Opozicinių frakcijų atsto
vai, pasiūlę referendumą, nori 
jį rengti kartu su savivaldybių 
rinkimais kitų metų kovo 19 
d. Jie motyvavo, kad tokiu bū
du būtų sutaupytos valstybės 
lėšos, nes referendumo suren
gimas kainuoja apie 10 mili
jonų litų. 

Seimo nariai prašo malonės 
kalinamam kolegai 

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Penkiolikos Seimo 
narių grupės vardu antradienį 
prezidentui Valdui Adamkui 
įteiktas prašymas suteikti ma
lonę nuteistajam parlamenta
rui Audriui Butkevičiui už jo 
„nuopelnus valstybei". 

Anot malonės prašymo, 
Audrius Butkevičius „buvo 
vienas Sąjūdžio organizatorių, 

* AB „Klaipėdos nafta" 
trečiadieni vykusiame akci
ninkų susirinkime nutarta pa
sirašyti bendradarbiavimo su
tartį su JAV verslovės „Wil-
liams International" valdoma 
„Mažeikių naftos" bendrove. 
Nors iš 39 akcininkų susirin
kime dalyvavo tik 5, pakako 
Ūkio ministerijos, valdančios 
didžiąją dalį bendrovės akcijų, 
pritarimo, kad būtų pasira
šyta minėta sutartis. Anks
čiau tokios sutarties pasira
šymui prieštaravo dalis smul
kiųjų bendrovės akcininkų. 
AB „Klaipėdos nafta" vadovai 
teigia, kad po sutarties pa
sirašymo bendrovės krovos 
apimtys turėtų gerokai iš
augti, ji nuolat turės darbo ir 
galės išlaikyti visus šiuo metu 
dirbančius žmones. 'BNs> 

Prie Rusijos ambasados Vilniuje 
sudeginta Rusijos vėliava 

Lietuvą garsinančioms dviratininkėms bei >ų treneriam^ ministras pirmininkas Andrius Kubilius trečiadienį 
(teikė padėkos rastus bei atminimo dovanai ..Akivaizdu, kad su jtisų pergalėmis lygintis sunkiai kas nors gali. 
Tikiu, kad laimėjimai bus pakartoti ateitus žygiuose. Jua esate didžiausios mūsų viltys Sidnėjuje", sakė premje
ras. 

Nuotr.: Ministras pirmininkas Andriu* Kubilius (viduryje) pasveikino (iš kaires) Europos treko jaunimo 
čempione Gitaną Gruodyte, Pasaulio treko taures laimėtoją ir Planetos čempionato bronzos medalininke Rasą 
Mažeikyte, Lietuvos rinktinės nare Rasą Polikevičiūte; šių metų pasaulio dviračių sporto čempionę Editą 
Pučinskaitę; pasaulio dviračių sporto bronzos medalio laimėtoją ir „Tour de France" lenktynių nugalėtoją Dianą 
Žiliūte (Elta) 

Jungtinių Tautų ir JAV ginče 
Lietuva elgiasi europietiškai 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijos kūrė
jų". Be to, pasak užtarėjų, A. 
Butkevičius, būdamas pirmuo
ju atkurtos Nepriklausomos 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistru, „daug padarė, kad jau 
1993 m. rugsėjo 1 d. buvo iš
vesta iš mūsų valstybės Rusi
jos kariuomenė". 

„Nekvestionuodami teismo 
sprendimo, manome, kad toks 
nusipelnęs Lietuvai žmogus 
galėtų tikėtis Jūsų Ekscelenci
jos malonės", rašo prezidentui 
Seimo nariai. 

Malonės prašymą pasirašė 
Jungtinės frakcijos nariai Ka
zys Bobelis ir Ramūnas Kar-
bauskis, LDDP frakcijos na
riai Juozas Bernatonis, Gedi
minas Kirkilas, Vytautas Ei
noris, Irena Šiaulienė, Algi
mantas Salamakinas, Povilas 
Gylys, Justinas Karosas, so
cialdemokratas Juozas Ole
kas, centristai Mindaugas 
Končius, Arūnas Grumadas, 
Vytautas Čepas, Nepriklauso
mos frakcijos nariai Kazimie
ra Prunskienė ir Janas Senke
vičius. 

Kovo 11-osios akto signata
ras, Seimo narys A. Butkevi-

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(BNS) — Jungtinių Tautų Ge
neralinei Asamblėjai raginant 
atšaukti 40 metų trunkančias 
JAV ekonomines sankcijas 
Kubai, Lietuva šiemet perėjo į 
Europos sąjungininkų pozici
jas. 

Lapkričio 9 d. JT Genera
linė Asamblėja dauguma bal
sų priėmė nutarimą, raginantį 
Jungtines Valstijas nutraukti 
ekonominį embargą Kubai. 
Nutarimas priimamas aštun
tus metus iš eilės. Šiemet už jį 
balsavo 155 valstybės, tarp jų 
ir Lietuva, prieš — 2 (JAV ir 
Izraelis) bei susilaikė 8 valsty
bės: Estija, Gruzija, Latvija, 
Mikronezija, Marokas, Nika
ragva, Senegalas ir Uzbekista
nas. Iki šiol Lietuva, balsuo
dama dėl panašių nutarimų, 
susilaikydavo. 

Dauguma Vašingtono drau
gų ir sąjungininkų parėmė nu
tarimą, nes mano, kad jų su
verenumą pažeidžia „ekstra-
teritorinės" draudimo pasek
mės, kai baudžiamos ne JAV 
bendrovės, prekiaujančios su 
Kuba. 

Lietuvos URM Daugiašalių 
santykių departamento direk
toriaus Giedriaus Čekuolio 

Japonija, Kanada, Norvegi
ja, Australija ir Europos Są
jungoje pirmininkaujanti Suo
mija teigia, kad nepritaria 
„ekstrateritoriniam" embargo 
poveikiui arba nelaiko tai tei
singu būdu spartinti žmogaus 
teisių reformos Kuboje. 

Pasak diplomato, Lietuva 
derino savo nuostatą ir su 
Jungtinėmis Valstijomis, ku
rios „tai priėmė ramiai ir nor
maliai". G. Cekuolis pabrėžė, 
kad Lietuva ne pirmus metus 
prisijungia ir prie JT nutari
mų, raginančių Kubą pagerin
ti žmogaus teisių padėtį. 

Vatikanas Eleną Spirgevičiūtę 
ketina paskelbti šventąja 

Kaunas, lapkričio 17 d. prefekto arkivyskupo Jose Sa-
raiva Martins bei kongregaci
jos sekretoriaus arkivyskupo mo komiteto pirmininkės An-
Edward Nowak pasirašytą 
laišką, kuriame pranešama, 
kad Šventasis Sostas „sutinka 

teigimu, Lietuva parėmė nuta
rimą, nes mano, kad embar
gas „neatitinka šios dienos pa
saulio realįjų". 

1996 m. priimtas įstatymas 
suteikia galimybę JAV pilie
čiams, kurie buvo Kubos pilie
čiai prieš 1959 m. Fidelio Cas-
tro surengtą kdtnunistinį per
versmą, paduoti į JAV teismą 
užsienio bendroves arba asme
nis, kurie prekiauja atimtu 
turtu. 

(BNS) — Per Antrąjį pasauli
nį karą moters garbę ir orumą 
gynusią ir už tai gyvybę paau
kojusią kaunietę Eleną Spir
gevičiūtę Vatikanas ketina 
paskelbti šventąja arba kanki
ne. 

Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičiua, rugsėjį lan
kydamasis Vatikane, Šventų
jų skelbimo kongregacijoje, 
įteikė prašymą pradėti krikš
čionės pasaulietes E. Spirgevi-
čiūtės beatifikacijos arba kan
kinystės deklaravimo bylą. 

Šią savaitę Kauno arkivys
kupas gavo šios kongregacijos 

Grūto parko darbo grupė 
„kapituliuoja'9 

Vilnius, lapkričio 16 d. Anot jos, visi atsiliepusieji rei
kalauja spręsti klausimą „iš 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Trečiadieni Čečė
nijos rėmėjai per piketą prie 
Rusijos ambasados Vilniuje 
sudegino Rusijos vėliavą. 

Maždaug penkiasdešimties 
žmonių pikete dalyvavo keii 
radikalūs Lietuvos Seimo na
riai. 

Devintąjį piketą iš eilės 
prieš Rusijos puolimą Čečė
nijoje surengė Vilniaus miesto 
Čečėnijos nepriklausomybės 
rėmimo komitetas. Prie Rusi
jos ambasados protestuotojai 
piketavo jau antrąjį kartą. 

Protesto renginyje dalyva
vęs Seimo narys, nacionalinės 
partijos „Jaunoji Lietuva" va
dovas Stanislovas Buškevičius 
yra įsitikinęs, jog lietuviai, 
kovodami už Čečėniją, kovoja 
už Lietuvą. „Jei Rusijai pasi
seks sunaikinti Čečėniją, už
gniaužti jos trumpą nepriklau
somybės laikotarpį, Rusija yra 
numačiusi ateiti į Gruziją, 
Azerbaidžaną, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją", sakė S. Buš
kevičius. 

Anot Seimo nario, šiandien 
protestuodami prieš čečėnų 
tautos žudymą, remdami tei
sėtą išrinktąjį Čečėnijos va
dovą Aslan Maschadov, pike
tuotojai paremia visas demo
kratines ir humanistines pa
saulio jėgas. 

Seimo Krikščionių demo
kratų frakcijos narys Petras 
Gražulis įsitikinęs, jog iš tarp
tautinių organizacijų, Pasau
lio valiutos fondo reikalaujant 
neteikti jokios paramos Rusi
jai, ją galima priversti nu
traukti karą. 

Su protesto renginio daly
viais niekas iš Rusijos amba
sados nesusitiko. 

Anot Vilniaus miesto Čečė
nijos nepriklausomybės rėmi-

geles Gelumbauskaites, tai ne 
paskutinis piketas. „Jei pa
saulio valstybės darys nuolai
das Rusijai, mes piketuosime 
prie šių valstybių ambasadų. 
Prie Rusijos ambasados pike
tuosime tol, kol nesibaigs če
čėnų genocidas", sake A. Ge-
lumbauskaitė. 

Čečėnijos nepriklausomybe^ 
rėmėjai dėl karo šioje Kauka
zo respublikoje nuo lapkričio 5 
dienos piketavo prie Rusijos, 
JAV, Vokietijos. Norvegijos. 
Prancūzijos ir Didžiosios Bri
tanijos ambasadų. 

Protesto veiksmai kenkia 
dvišaliams santykiams 
Rusijos diplomatai pavadi

no „provokaciniu"' čečėnų rė
mėjų piketą prie Rusijos am
basados Vilniuje ir pareiškė, 
kad tokie veiksmai sukuna 
„blogą foną" geriems dviša
liams santykiams. 

Po piketo ambasados spau
dos atašė Boris Kirilov pareiš
kė, kad šio renginio tikslas bu
vo „įkaitinti visuomenes nuo
monę ir sukelti triukšmą ša
lyje". „Mums tai visiškai nesu
prantama, nes tokio pobūdžio 
renginiai kertasi su geros kai
mynystės santykiais, susi
klosčiusiais tarp Lietuvos ir 
Rusijos", sakė Rusijos diplo
matas. 

Pasak jo, ambasada ypač 
stebisi, kad pikete dalyvavę 
Lietuvos Seimo nariai ..ulti
matyviai reikalavo susitikimo 
su ambasadoriumi"'. 

Pasak B. Kirilov, „Rusijos 
ambasada niekada neatsisakė 
svarstyti įvairius klausimus, 
įskaitant ir Čečėnijos temą", ir 
yra visuomet pasirengusi po
kalbiui, tačiau ..civilizuotai, 
kaip įprasta normaliai bend
raujant tarp užsienio įstaigų 
ir vietos valdžios". 

(BNS) — Antradienį Seimo* vi
suotiniame posėdyje Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro vadovė pa
reiškė, kad Seimui teks prisi
imti atsakomybę už Dzūkijoje 
kuriamo sovietmečio skulptū
rų parko likimą, nes ji nega
vusi visuomenės pasiūlymų, 
kaip rodyti sovietmečio stabus 
Grūto miške. 

„Gavau krūvą atsiliepimų, 
bet nė vieno — dėl parko kon
cepcijos", sakė D- Kuodytė. 
čius kali už pasikėsinimą suk
čiauti stambiu mastu. Birželį 
valdančioji dauguma parengė 
A. Butkevičiaus apkaltą, ku
riai pritruko 15-os parlamen
tarų balsų. Pagal Seimo Sta
tutą, pakartotinai ji gali būti 
Seime svarstoma ne anksčiau 
kaip gruodį. 

Jeigu prezidentas patenkin
tų malonės prašymą, A. But
kevičius galėtų baigti kadenci
ją dabartiniame Seime. 

esmės", t. y., abejoja vyriausy
bės sprendimo perduoti skul
ptūras privataus parko stei
gėjams teisėtumu. 

D. Kuodytes vadovaujamas 
Centras turėjo parengti skulp
tūrų rodymo planą ir pateikti 
ją vyriausybės sudarytai spe
cialiai darbo grupei, kuri buvo 
suburta, kai kelios nedidelės 
visuomeninės organizacijos 
sukėlė triukšmą dėl tariamo 
pasityčiojimo iš Lietuvos kovų 
prieš komunizmą. 

Anot D. Kuodytes, darbo 
grupė praėjusią savaitę api
bendrino savo veiklos rezulta
tus ir nusprendė kreiptis į Sei
mą ir vyriausybę, kad parla
mentas pats nuspręstų dėl 
Grūto parko. 

Patriotinės organizacijos 
reikalauja uždrausti „budelių 
ir jų kolaborantų" rodymą 
„partizanų krauju gausiai ap
lietoje Dzūkijos žemelėje". 

pradėti nagrinėti Dievo Tar
naitės E. Spfrgevičiūtės beati
fikacijos arba kankinystės de
klaravimo bylą", pranešė 
Kauno arkivyskupijos atsto
vas spaudai. 

„Dievo Tamu" arba „Dievo 
Tarnaite" kandidatas imamas 
vadinti tuomet, kai oficialiai 
pradedama paskelbimo šven
tuoju arba kankinystės de
klaravimo byla. 

1944 m. sausio 4-sios naktį 
Kaune, Tvirtovės alėjos 91 na
me keturi sovietiniai „parti
zanai" sušaudė savo skaistybę 
gynusią 20-metę E. Spirge
vičiūtę bei jos tetą Stasę Žu
kaitę. Tą naktį į Spirgevičių 
kiemo vartus pasibeldė keturi 
vyrai, pasivadinę policinin
kais. Tarp jų vienintelis lietu
viškai kalbėjęs buvo komjau
nuolis Alfonsas Čeponis, būsi
masis Sovietų sąjungos didvy
ris. Jiems ėmus puotauti, S. 
Žukaitė bandė išeiti prašyti 
pagalbos, tačiau ją pasivijęs 
nušovė vienas įsibrovėlių. 

Po to banditai išsivedė E. 
Spirgevičiūtę ir grasindami 
bandė priversti pasiduoti jų 
norams, tačiau ji pasirinko 
mirtį, su artimaisiais atsisvei
kinusi kryžiaus.ženklu. 

E. Spirgevičiūtės ir jos tetos 
S. Žukaitės atminimui pernai 
Kaune buvo atidengtas pa
minklas. 

Danijos televizija parodė 
„siaubo filmą" apie Ignaliną 

* Nuo žemės drebėjimo 
Turkijoje nukentėjusiems 
žmonėms Lietuva skirs 
150,000 litų, trečiadienį nuta-

Kopenhaga-Varšuva, lap
kričio 16 d. (BNS) — Danijoje 
sujudimą sukėlusio filmo apie 
Ignalinos atominę elektrinės 
(IAE) nesaugumą herojus 
Vladimiras Safonovas Lietu
vos policijos ieškomas už 
sukčiavimą, lapkričio 13 d. 
buvo sulaikytas Varšuvoje. 

Savaitgalį Danijos televizi
jos kanalas DR-2 parodė laidą 
apie IAE keliamą pavojų. 
Šioje laidoje IAE specialistu 
prisistatęs Vladimiras Safono
vas pareiškė, kad IAE yra ne
saugi ir bet kuriuo metu joje 
gali vykti grėsminga avarija. 
Po laidos Danijos žiniasklaida 
ėmė „plėtoti" šią temą. 

Lietuvos ambasadorius Da
nijoje Raimundas Jasinevičius 
sakė. kad šiomis dienomis 
Danijoje IAE susilaukia ypa
tingo dėmesio. „Ir per radiją 
girdėjau, ir laikraščiuose rašo. 
kad IAE laikas uždaryti, jei 
nenorime, kad danų vaikai 
išsigimtų", sakė R. Jasine-

rė ministrų kabinetas. Įvai
rios Lietuvos žinybos drauge 
su Turkijos ambasada Vilniuje 
bei NATO įsteigtu specialiu 
padaliniu suderins sąrašą, pa
gal kurį bus sudaroma pagal
bos siunta. Greičiausiai į Tur
kiją bus siunčiama vaistų ir 
medicinos reikmenų. Praėju
sią savaitę Turkiją sudrebino 
galingi požeminiai smūgiai. 
kurie nesiliauja iki šiol. Jau 
žuvo 550. buvo sužeista 3.300 
žmonių. <EIU> 

vičius. Kaip žinoma, pirmąjį 
IAE reaktorių Lietuva yra 
įsipareigojusi uždaryti iki 
2005 metų. 

Tačiau ambasadorius R. Ja
sinevičius sake nenusiteikęs 
dramatizuoti padėties. Jo tei
gimu, danų ir švedų specialis
tai ne kartą lankėsi LAE ir pa
teikė savo išvadas. .Oficialūs 
pranešimai, kuriuos V. Safo
novas taip "iškilmingai' rodė' 
laidoje, parengti specialistų. 
Negali būti, kad užsienis įdėtų 
tiek Dinigų ir nežinotų kai 
kurių smulkmenų, kurias tik 
vienas Safonovas paskelbė pa
sauliui", teigė ambasadorius. 

IAE direktorius Vladimiras 
Ševaldinas dienraščiui ..Res
publika" paneigė, kad V. Safo
novas užeme kokias nors 
aukštesnes pareigas LA£. ir 
teigė apskritai jo nepažįstąs. 

Pats V. Safonovas šeštadienį 
Lietuvos ..Interporo" prašymu 
buvo sulaikytas Varšuvos 
tarptautiniame oro uoste. Vi
sagino policija V. Safonovo 
ieško už sukčiavimą. Jo indi
viduali įmone iki 1994 m. rin
ko indelius iš gyventojų, o su
rinkęs apie 800.000.000 litų. 
jis pasislėpė. 

KALENDORIU8 " 
Lapkričio 18 d.: Ginvydas. 

Ginvyyde, Ledruna. Lizdeika Oto
nas. Romanas. Rože, Salomėja 

Lapkričio 19 d.: Sv PranoSka 
Ksavera Cabnni: Dainotas. Matilda. 
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AA. DR. STASYS BAČKIS 
(1906- 1999) 

Po sunkios ligos š.m. (1999 
m.) lapkričio 10 d. Vilniuje 
mirė dr. S. Bačkis — diploma
tas, visuomenininkas, žymi 
asmenybė. Iškilmingos laido
tuvės įvyko Vilniuje lapkričio 
13 d. Paliko nuliūdę — žmona 
Ona Galvydaitė Bačkiene ir du 
sūnūs — Ričardas su šeima 
Paryžiuje ir Audrys. Vilniaus 
arkivyskupas, metropolitas. 

St. Bačkis gimė 1906 m. va
sario 10 Pantakonių km.. Bir
žų apskrityje, giliai religingoje 
šeimoje. Tėvo brolis buvo ku
nigas, Vilkijos klebonas kan. 
Bačkis. Stasys Baigė gimna
ziją Panevėžyje 1925 metais. 
Dėdė kanauninkas pasirūpi
no, kad vyktų aukštesnėms 
studijoms į Prancūziją. Teisių 
universitetines studijas dakta
ro laipsniu baigė 1933 m. 
Naujas teisių daktaras tuojau 
buvo įdarbintas Užsienio rei
kalų ministerijoje, Kaune. 
1938 m. pasiųstas į Paryžių ir 
paskirtas mūsų pasiuntinybės 
pirmuoju sekretoriumi. 1939 
metais pakeltas į atstovybes 
patarėjus ir drauge Lietuvos 
atstovu prie „Cooperation In-
telekctuelle Internationale", 
Paryžiuje. Nuo 1943 m. iki 
1960 m. Lietuvos pasiuntiny-

•bės Paryžiuje vadovas Įgalioto 
ministro titulu. 1960 m. per
sikėlė į Washington, DC, Lie
tuvos pasiuntinybes patarėjo 
pareigoms su Įgalioto ministro 
titulu. Ministrui Kajeckui mi
rus (1978 m.), perėmė vado
vauti pasiuntinybei, einančio 
ministro pareigas titulu. 1983 
m. St. Lozoraičiui mirus, tapo 
Lietuvos diplomatų vadovu. 
Atstovybei vadovavo iki ne
priklausomybės atgavimo. Su
siformavus naujai nepriklau
somos Lietuvos vyriausybei 
Vilniuje (1991 m.), iš pareigų 
Washingtone pasitraukė ir 
persikėlė gyventi į Paryžių, o 
vėliau iš Paryžiaus grįžo į Vil
nių ir čia užbaigė savo ilgo ir 
kilnaus gyvenimo dienas. 

Dr. S. Bačkis, kaip diploma
tas, buvo tikrai aukšto lygio, 
todėl jo veiklą, rūpinantis Lie
tuvos reikalais itin sunkiomis 
sąlygomis, lydėjo sėkmė ir 
aukštas asmeninis vertini
mas. Būdamas giliai prakti
kuojantis katalikas, šalia Lie
tuvos reikalų rado laiko do
mėtis ir bažnytiniais klausi
mais. Turimais diplomatiniais 
kanalais gaunamas žinias vi
sada telkdavosi informuoti 
mus ir pasikeisti su mumis — 
bažnytininkais — įvairiomis 
aktualijomis. Šitai aš asme
niškai esu patyręs ir visa pri

simenu su giliu dėkingumu. 
Dr. S. Bačkio veikla nesiri-

bojo vien diplomatija. J i s akty
viai reiškėsi ir visuomeninėje 
bei kultūrinėje srityje. Nuo 
gimnazijos laikų Panevėžyje 
įsijungė į ateitininkijos veiklą. 
Ši veikla tęsėsi s tudentavimo 
metu ir vėliau, kai j au buvo 
diplomatinėje tarnyboje. Visa
da nesitenkino būti tik eiliniu 
nariu: iškildavo į vadovų ran
gą. Nuo pat pradžios įsijungė į 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos veiklą. Išeivijoje, 
drauge su vysk. V. Padolskiu, 
atkūrė Akademijos persiorga
nizavimą. Aktyviai prisidėjo 
prie suruošimo pirmo Akade
mijos suvažiavimo, kuris įvy
ko 1957 m. Romoje. Šiame su
važiavime dr. S. Bačkis skaitė 
turiningą paskaitą tema „Ka
talikų Bažnyčios doktrina apie 
tautų apsisprendimo teisę". 

Atidžiai* sekė ateitininkijos 
veiklą išeivijoje. Laikėsi neut
raliai, bet liūdėjo dėl kilusių 
nesutarimų ateitininkų politi
nėje veikloje: iš vienos pusės 
Krikščionys demokratai, iš ki
tos — lietuvių fronto bičiuliai. 
Šiuo klausimu man teko ke
letą kartų su dr. Bačkiu kal
bėti. Buvome tos pačios nuo
monės, kad reikia siekti vie
nybės, kuri tačiau, deja, pasi
rodė nepasiekiama. Būdamas 
Lietuvos diplomatinis atsto
vas, privalėjo stovėti virš mū
sų politinių veiksnių besireiš
kiančių nesutarimų, kurie vy
ko tarp diplomatijos šefo S. 
Lozoraičio ir VLIKo. 

Dr. S. Bačkis aktyviai reiš
kėsi ir spaudoje. Rašė straip
snius įvairiomis temomis. Jo 
parašytų straipsnių priskai
čiuojama per šimtą. Redagavo 
periodinius leidinius prancūzų 
kalba. „Question Lithuanie-
nes" (1944-1950 m.) ir „Bulle-
tin Lithuanien" (1951-1960 
m.). Be to, paruošė ir išleido 
tris studijas: „La tragedie des 
Etat Baltes" (1952 m.) „Bažny
čios doktrina apie t au tų apsi
sprendimo teisę" (1961 m.) ir 
„Socialinis krikščionybės pajė
gumas" (1965 m.). 

Dr. S. Bačkis savo ilgo gyve
nimo eigoje buvo visokeriopai 
Dievo palaimintas. Tiesa, tu
rėjo ir kai kurių sunkumų. Tai 
juk neišvengiama žemės žmo
gaus gyvenime. Bet turėjo ir 
džiaugsmo. Manau, kad vie
nas didžiausių jo išgyventų 
džiaugsmų buvo matyti savo 
jauniausią sūnų kunigo i r ar
kivyskupo metropolito rūbe, 
sostinėje Vilniuje. 

P r e l . L a d a s T u l a b a 

PASKUTINĖ ŽEMIŠKA IŠKILAUS 
DIPLOMATO KELIONĖ 

Lietuva atsisveikino su išti
kimu savo sūnumi — diploma
tijos veteranu, ambasadoriu
mi, teisės daktaru Stasiu An
tanu Bačkiu. 

Prie velionio karsto Vilniaus 
Šventų Jonų bažnyčioje, nusi
lenkti iškiliam diplomatui bu
vo atėję Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, ministras pirmi
ninkas Andrius Kubilius. Su 
gėlių puokštelėmis ėjo Seimo 
ir vyriausybės nariai, diplo
matai , mokslininkai, dvasinin
kai, sostines visuomenė. Buvo 
reiškiama užuojauta gedinčiai 
velionio našlei Onai Galvydai-
tei-Bačkienei, sūnums — Vil
niaus arkivyskupui Audriui 
Juozui, buvusiam Lietuvos 
ambasadoriui Paryžiuje Ričar
dui, velionio anūkams. 

šeštadieni Šv. Jonų bažny
čioje Šventas Mišias už Stasio 
Antano Bačkio vėlę aukojo ir 
atsisveikinimo žodį tarė Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis. Bu-

Lapkricio 13 d. Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje Mišias „ž Stasio A. Bačkio vė lę aukojo ir atsisveikinimo žodį tarė jo 
s ū n u s , Vi lniaus arkivysk. metropolitas Audrys J. Bačkis, o su juo kartu ir visa Lietuva atsisveikino su savo 
žymiuoju diplomatu.. Nuotr. E l t o s 

SU NUOŠIRDUMU IR PAGARBA: 
DR. STASIO BAČKJO 

ATMINIMUI 

• 

vo perskaityta popiežiaus Jo
no Pauliaus II užuojautos tele
grama. Kartu pasimelsti, pa
lydėti į paskutinę žemišką ke
lionę iškilaus diplomato atvy
ko beveik visi Lietuvos vysku
pai, daug kunigų, vienuolių, 
klierikų. 

Atėjome nulenkti galvas 
prieš didį Lietuvos sūnų, Stasį 
Antaną Bačkį, ir pamąstyti 
apie tas gyvenimo audras , ku
rias jis perėjo, bet išlaikė dide
lę meilę tėvynei rt Dievui, — 
prie kapo duobės Antakalnio 
kapinėse kalbėjo naujasis Lie
tuvos Vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Pabrėždamas, 
kad velionio atminimas liks 
giliai širdyse, arkivyskupas 
ragino visus pakelti gyvenimo 
sunkumus, kaip savo žemiš
kame kelyje sugebėjo juos pa
kelti Stasys Antanas Bačkis 

Arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius perskaitė kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus užuo
jautos telegramą velionio arti-

Mažai savo visuomenėje tu
rime asmenybių, kurių gyvy
bei užgesus, popiežius pareiš
kia užuojautą. Trečiadienį 
Lietuvos sostinėje tokio lygio 
asmenybe užgeso. Prinoko jo 
1999 m. rugpjūčio 20 d. rašy
t ame laiške išsakyta mintis, 
kad „...priklausys nuo Visaga
lio valios, kiek J is savo ma
lonėmis ir palaimomis leis 
m u m s pagyventi". Tą laišką 
Velionis parašė ranka, jam 
įprasta . į dešinę energingai 
guldoma, rašysena.' O kai šią 
vasarą, birželio 17 d. jį aplan
kiau, nors ir skundėsi kojo
mis, tačiau kėdėje akylai vedė 
pokalbį, ir, atrodė, daug ką 
tur i pasipasakoti . Tiesa, tą po
pietę Bačkių bute neteko ma
tyti įprastai kar tu esančios 
Onos Bačkieriės, kurios svei
ka tą dr. Stasys Bačkis kelis
ka r t su rūpesčiu paminėjo. 

Apie Velionio oficialius titu
lus, ordinus, darbus bei pasie
k imus kalbės kiti. Tebegyve
n a n t mūsų visuomenę palietu
sios mirt ies rimtimi, čia svar
biau paminėti savosios pa
iniesiems. 

Lietuvos užsienio reikalų 
minis t ras Algirdas Saudargas 
savo atsisveikinimo kalboje 
priminė, kad velionis Stasys 
A n t a n a s Baikis vadovavo Lie
tuvos diplomatijai pačiais sun
kiausiais metais, kai reikėjo 
deimanto kietumo, kad galė
tum rašyti Lietuvos vardą. At
siversdami velionio gyvenimo 
knygą, sakė ministras, mes 
nuolatos save tikrinsime, 
klausdami, ar ir mūsų mintys 
tokios pat šviesios. 

Vyriausybės vardu pareiš
kęs užuojautą S. A. Bačkio ar
timiesiems, ministras A. Sau
dargas savo kalbą užbaigė to
kiais žodžiais: „Palaikus ati
duokime žemei, o brangakme
nis lieka su mumis". (Elta) 

žinties su dr. Bačkiu kai ku
riuos vaizdus. Kas šiame 
rašinyje minima, bus subjek
tyvu ir šiek tiek asmeniška. 
Eiliniam 'gyvenimo žiūrovui 
tokie įspūdžiai yra branginti
ni, svarbūs. Gedėjime visai 
normalu mus palikusią asme
nybę atgaivinti asmeniniais 
prisiminimais. Psichologai gal 
sakytų, kad pasąmonėje taip 
dorojamasi su netekimu. O 
minimo asmens tiesiogiai ne
pažinusiems — tai bus keli 
mozaikos' akmenėliai, kurie 
nepatenka : istorijų knygas a r 
enciklopedijas. 

Dr. Bačkio Vašingtone turė
tas LietuVos atstovo pareigas 
paveldėjusiu Stasio Lozoraičio 
žodžiais galima sakyti, kad 
Velionis buvo žmogus, išgyve-

nėje, sakyčiau, „tyliai" daly
vaujantis Lietuvos pareigū
nas. Visuomenė Bačkius ger
bė, o jie to dėmesio nenaudojo 
savanaudiškai. Dr. Bačkis bu
vo jau t rus mūsų visuomeni
niam susiklostymui ir skrupu
lingas pasiuntinybės reika
luose. Lietuvių visuomenės 
lėšomis vykdant pasiuntiny
bės pastato remontą, jam rū
pėjo, kad būtų atlikti tik mini
malūs pataisymai ar pagerini
mai, kad nekiltų mintis apie 
be reikalo leidžiamus pinigus. 
Tais laikais pasiuntinybė tu
rėjo su diplomatiniu Vašing
tono registracijos numeriu pa
prastą automobilį, kuris, Sta
siui Lozoraičiui perėmus 
Charge pareigas ir Bačkiams 
išsikrausčius, liko stovėti prie 
pasiuntinybės įėjimo. 

Amerikoje deponuotiems 
Lietuvos aukso ištekliams iš
sibaigus ir JAV Valstybės de
pa r t amento patvarkymu mū-

rięs LietuvSg dramos pradžią^ Sų diplomatinę tarnybą toliau 
ir pabaigą: Tos dramos laiko 
tarpyjejam teko ne tik ypatin
gos, bet vėliau ir labai sun
kios, pareigos: dirbti nepri
klausomybę praradusio krašto 
diplomatinėje tarnyboje. Va
šingtone d*v Bačkis rezidavo 
kaip Lietuvos atstovas ir 
Charge d"Affeirs. Tame darbe 
reikėjo nepaprastos vilties, j ė 
gų, intelekto, pusiausvyros. 
Ieškant palyginimų, okupaci
jos metu pareigas ėjusieji mū
sų diplomatai buvo lyg bibli
niai tikėjimo Lietuvos neprik
lausomybe pranašai. Dr. Bač
kis, diplomatijos šefo parei
gose sulaukęs savo atstovauto 
krašto nepriklausomybės, po 
55 metų darbuotės užsienyje, 
1993 m. su žmona sugrįžo į 
Vilnių. 

Su Bačkiais pirmukart svei-
kinausi. persikėlęs gyventi į 
Vašingtoną 1983 metais. Tais 
metais pasiuntinybėje įprasto 
Vasario 16 d. priėmimo nebu
vo, nes pastatas buvo remon
tuojamas. Dr. Bačkis man pa
sirodė santūrus, kuklokai be
sirengiantis, lietuvių visuome-
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išlaikant iš latvių fondų, iŠ 
tikrųjų reikėjo skaitytis su 
išlaidomis. Esu girdėjęs šaipy-
mąsi, kažkuris latvių išsireiš
kęs, jog eisiąs Vasario 16 pro
ga į Lietuvos pasiuntinybę pa
sivaišinti už jų pinigus pirk
tais užkandžiais. Be abejo, tai 
turėjo žinoti ir dr. Bačkis. 
Džiaugsmo ašarų tokie pasa
kymai neišspaudžia. Kaip kar
čius vaistus, juos nurijo ir Lie
tuvos atstovas. 

Taip pat girdėjau, kad, dar 
ankstyvesniais „dypukų" Ame
rikoje laikais, kai kurie buvę 
Lietuvos valdžios aukštesni 
pareigūnai Vasario 16 d. pro
ga savo tarpe darydavo rink
liavas Lietuvos konsulatui 
Čikagoje paremti. Žinau, kad 
buvo bandymų asmeninėmis 
aukomis remti ir pasiuntiny
bę, tačiau dr. Bačkis tokių 
aukų nepriėmė. Atsimenant 
mūsų visuomenėje pūtusius 
pinigų rinkimo skersvėjus Va
sario 16 švenčių proga, jis, be 
abejo, vengė net užuominos, 
kad pasiuntinybė varžytųsi su 
Bendruomene ar ALTu. 

O išteklių reikėjo ir kiekvie
nam buvo aišku, kad jų trūko. 
Eiliniai pasiuntinybės raštai 
buvo rašomi ant jau susidė
vėjusios rašomosios mašinė
lės. Pasiuntinybė neturėjo ko
pijavimo mašinos — naudotasi 
apylinkėje dygstančiomis ko
pijavimo krautuvėlėmis. Kan
celiarijoje talkino iš Balti-
mores atvažiuojantis C. Sur-
dokas. Eiliniuose pastato valy
mo darbuose matydavome dul* 
kių siurblį lėtai stumdantį ar 
lauke lapus šluojantį juodo
sios rases senyvą vyriškį. Ne
paisant tokių trūkumų, Lietu
vos atstovavimo pareigos buvo 
vykdomos nuosekliai, tylokai, 
bet kompetetingai. Koks skir
tumas nuo tų laikų bei dr. 
Bačkio ar St. Lozoraičio asme
nybių, kai ambasadorium pas
kirtas asmuo Lietuvos spau
dai išdėstė savo „diplomatinį" 
rūpesti įsigyti fraką ir žmonai 
suknelių Frakuoto dr. Bačkio 

niekad nemačiau, nebent gal 
senose nuotraukose. Išteklių 
trūkumas pasiuntinybėje pa
lietė jį ir labai asmeniškai: 
nešdamas laiškus i pašto dė
žutę, dr. Bačkis 1986 m. pra
važiuojančio automobilio buvo 
sunkiai sužeistas, š i s įvykis 
sukrėtė ne tik Vašingtono, bet 
ir visą Amerikos lietuvių vi
suomenę. 

Kai dr. Bačkis nuo sužeidi
mo pagijo ir jau galėjo vietinės 
LB atstovus priimti, jį aplan
kiau. Avarija jo nepakeitė, 
nors sužeidimo žymės kūne 
dar buvo aiškios. Kalbėjo to
kiu pačiu lygiu balsu, buvo ge
rai informuotas apie pasauli
nius bei lietuvių visuomenės 
įvykius. Po kiek laiko prie 
mūsų prisijungė Ona Bačkie
ne. Užsiminėme apie šeimą — 
būsimąjį Vilniaus arkivysku
pą Audrių ir Paryžiuje gyve
nantį sūnų Ričardą. Sužeisto 
tėvo lankyti monsinjoras Bač
kis buvo atskridęs, lietuviams 
aukojo šv. Mišias. 

Dr. Bačkis jau buvo sustip
rėjęs, kai pradėjome rūpintis 
1987 m. Vasario 16 d. iškil
mėmis. Kartu su juo aptarėme 
planus bei minėjimo progra
mą. Kaip įprasta, kalbėti mi
nėjime jis nenorėjo, tačiau 
sakė, kad tikisi gauti JAV Val
stybės sekretoriaus pasveiki
nimą, kurį susirinkusiems 
perskaitys. Mūsų valdyba mi
nėjimui iš Čikagos pasikvietė 
1985 m. paskirtą garbės kon
sulą Vaclovą Kleizą. LB mi
nėjimas įvyko sekmadienį, o 
priėmimas pasiuntinybėje — 
pirmadienį. Charakteringa, 
kad, kai Vasario 16 d. pri
ėmimai pasiuntinybėje vykda
vo dieną prieš bendruomeninį 
minėjimą, Bačkiai pasiunti
nybės vaišių likučius atvež
davo į bendruomeninį pobūvį. 

Nors pasiuntinybėje dr. Bač
kis faktiškai darbavosi vienas, 
tačiau aišku, kad palaikė 
tamprius ryšius su diplomati
jos šefu Stasiu Lozoraičiu Ro
moje ir kitais diplomatais. Iš 
vyresnės kartos vietinių mūsų 
visuomenininkų,. jis tikrai 
bendravo su Juozu Laučka ir 
dr. Domu Krivicku (abu jau 
mirę). Tarptautinės teisės 
žinovas dr. Krivickas gal buvo 
ir pusiau oficialiu pasiunti
nybės patarėju, yra pasakojęs 
apie įvairius tuometinius rei
kalus. Šiaip Vašingtone buvo 
apstu ir kitų mums svarbių 
organizacijų: .Amerikos balso" 
radijo štabas, VLIKo įstaiga, 
latvių bei estų pasiuntinybes 
ir kt. Dr. Bačkis su visais 
bendravo. 

Būdamas oficialiai pripa
žintu Lietuvos atstovu, dr. 
Bačkis palaikė ryšius su JAV 
Valstybes departamentu. De
partamente Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos reikalams (ir dar gal 
kelioms okupuotoms valsty
bėms) veikė atskiras biuras. 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

TeL 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7«h Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (706) 588-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hilte, IL 
1 mylia į vakarus nuo rYsirlem Ave. 

TeL (706) 59640S5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valančios pagal jugHarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

Mane stebino, kad dr. Bačkio 
laikais to biuro vedėju buvo 
pareigūnas su apsigimusiu, 
ryškiu kalbos defektu. Savai
me suprantama, jis buvo 
mums palankus, bet su juo 
kalbėtis vis tik buvo sunku. 
Nėra abejonės, kad nelengva 
su juo buvo dirbti ir dr. Bač-
kiui. Aš tebegalvoju, kad šio 
pareigūno buvimas tokiose pa
reigose buvo, jei ne simbo
liškas, bet tikrai sąmoningas: 
mums Vasario 16 d. proga 
sveikinimą suredagavę Vals
tybės sekretorių padėjėjai šiuo 
būdu demonstravo, kad apie 
Lietuvos reikalus jie kalbėti 
nenori. (Vašingtono priemies
tyje esančiame JAV Valstybi
niam archyve esu matęs mi
nistro P. Žadeikio bei kitų 
rašytus raštus, ant kurių buvo 
JAV pareigūnų rezoliucijos: 
„Neduoti eigos, neatsakyti"...) 
Apskritai žvelgiant, dr. Bačkio 
laikysena atstovavimo reika
lams buvo nuosekli, bet savo
tiškai tyli. Tai tačiau jokiu 
būdu nereiškia, kad tas tylu
mas prilygo kažkokiam ne
veiklumui ar baikštumui. 

(Nukelta į 4 psl.) 



JAV VISUOMENĖS PAGALBA 
SUTEIKTA LIETUVOS ŽMOGUI 

IKI 1940 metu 
V A C L O V A S KLEIZA 

Tęsinys 
O kiek pagalbos saviesiems 

Lietuvoje siuntė ir ki tais bū
dais į Ameriką suvažiavę n a u 
jieji ateiviai? J ų į s ikūr imas 
buvo sunkus ir vargingas, ta
čiau savo šeimos narių ir ar 
timųjų daugelis iš jų nepa
miršo ir kiekviena proga rė
mė. Taip, kaip šiandien t u r b ū t 
būtų sunku suskaičiuoti, k iek 
siuntinių yra pasiųsta Lietu
von ir kiek dolerių yra sukr i t ę 
į giminių krepšius, ta ip ir ano 
meto asmeninė lietuvio lietu
viui parama yra sunkiai įver
tinama. Apskaičiuojama, kad 
per 1911 metus amerikiečiai 
lietuviai į Lietuvą pas iun tė 
1,672,918 dol. Yra žinoma, 
kad vien tik Antano Olšausko 
bankas tarp 1895-1914 me tus į 
Lietuvą persiuntė apie 
4,000,000 dolerių. 

P a s k e l b u s L i e t u v o s 
n e p r i k l a u s o m y b ę 

Ir štai išaušo 1918 me tų va
sario 16 diena. Prasidėjo nau
ja Lietuvos valstybinė epocha. 
Amerikos lietuviai da r labiau 
subruzdo remti a tbundančią 
Lietuvos valstybę ir jos naujai 
besiburiančias institucijas bei 
mokyklas. Į tą darbą įsijungė 
organizacijos ir mūsų spauda , 
ragindama visus ta lk in t i Lie
tuvai. Štai tipiška i š t r auka iš 

" kun. Pr. Bučio s t ra ipsnio 
JDraugo" dienraštyje (1919 m. 
vasario 17 d.): „Dar yra būdas 
paremti Lietuvos valdžią. J i 
turi finansų ministrą, bet ta
sai neturi pinigų. Padaryk ime, 
kad Lietuvos finansų minist
ras turėtų ką valdyti. Kol kas 
pinigas daug reiškia pasau
lyje. Pinigais galime sutvir t in
ti savo ministeriją. J i neuž
mirš mūsų duotos paramos . 
Finansų ministrai mainysis 
Vilniuje, bet ministerijoje liks 
sąrašai Ame ikos lietuvių, iš
gelbėjusių r asų tėvynę iš pi
niginio bado pačiais sunkiau
siais laikais. Kaip ūk in inkas 
rudenyje sėjantis kviečius į 
derlingą dirvą neprastoj a savo 
grūdų, taip ir lietuvis dabar 
aukojantis tėvynės re ika lams 
susilauks savo pjūties, kada 
linksmas veš i lgavarpius pė
dus į savo kluoną a r jaują". 

Čia ir vėl pagalba iš Ameri
kos suvaidino labai svarbų ir 
reikšmingą vaidmenį. Šį kar tą 
jau stipriau pradėjo reikšt is 
mūsų finansininkai bei versli
ninkai, bandydami padėt i , de
ja, ne visuomet sėkmingai , be
sikuriančiai Lietuvos ekono

mijai. 
Pradėta steigti įvairios eko

nominės bendrovės. JAV kata
likų ir tau t in inkų seimelis dar 
1916 m. Brooklyne įsteigė Lie
tuvos a ts ta tymo bendrovę su 1 
milijono dolerių kapitalu. Jos 
bendras t ikslas — suorgani
zuoti kapitalą ir vėliau Lietu
voje investuoti į prekybos, 
pramonės ir kredito įmones. 
Pradžioje darbas vyko gerai, 
buvo steigiamos dirbtuvės, 
fabrikai ir bankai . Iki 1927 m. 
ši bendrovė turėjo 210,000 dol. 
pelno. Vėliau ji buvo likviduo
ta ir JAV lietuviams atnešė 
apie trečdalį milijono nuosto
lių. 

1919 m. Brooklyne įsisteigė 
lietuvių mechanikų sąryšis. 
Tais pačiais metais susiorga
nizavo Amerikos Lietuvių pre
kybos bendrovė, o vėliau ir 
Lietuvių filmų bendrovė. 1920 
m. tame pačiame Brooklyne 
įsteigta JDrobė", kuri Kaune 
at idarė audimo ir popieriaus 
fabrikus. „Rūbo" bendrovė sa
vo veiklą pradėjo Čikagoje 
1920 metais ir skyrių įsteigė 
Kaune. Dr. Jonas Šliūpas Lie
tuvoje organizavo Lietuvos 
garlaivių akcinę bendrovę. 
Tuo pačiu metu Bostone P. J . 
Kazlauskas įkūrė lietuvių au
dėjų bendrovę, o J . Žilius Lie
tuvos Žemės Bankui Ameri
koje akcijoms 1924 m. surinko 
70,500 dol. 

Anksčiau minimos bend
rovės pinigus vežė ir investavo 
į įvairias įmones Lietuvoje. 
Spėjama, kad visa ta i sudarė 
apie porą milijonų dolerių. 
„Daugumas sur inkto kapitalo 
Amerikoje dėl įvairių prie
žasčių nuėjo niekais, bet Lie
tuvai ta veikla buvo labai nau
dinga — liko Lietuvoje dole
riai ir jų įkurtos įmonės". (V. 
Liulevičius, Išeivijos ekono
minė p a r a m a Lietuvai", „Ai
dai", 1978 m. Nr. 7). 

Apie ta i ir apskritai apie 
tuometines nuotaikas leiskite 
pasinaudoti ilgesne citata iš 
dr. Jono Šliūpo straipsnio 
„Emigracija ir nepriklausoma 
Lietuva": 

„Lietuvai t apus nepriklauso
ma valstybe, kad teko kurt i 
pramonę ir pirklybą pirmai
siais respublikos metais, ar ne 
emigrantų pinigais tai buvo 
daroma, nors tos pastangos 
prarijo jų įdėtąjį kapitalą dėl 
reikalų vedėjų apsileidimo, 
nesąžiningumo ir pinigų sus
mukimo. Štai Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė sukišo 600,000 

dolerių, Amerikos Lietuvių 
prekybos bendrovė (Romano) 
— 400,000 dol., Lietuvos Gar
laivių bendrovė — 55,000 dol., 
Žemės Bankas (Žiliaus) per 
125,000 dol., Audimo korpora
cija (Kazlausko) — 50,000 dol. 
ir t.t. 

Vašingtone atstovybė buvo 
išlaikoma amerikiečių lietuvių 
lėšomis, ir Vileišio bei Žiliaus 
misijai pavyko apie 2 milijonai 
dolerių paskolos gauti Lietu
vos valdžiai... Ar ne emigran
tai savo pinigais palaikė Lie
tuvos valstybę, kada bolševi
kai , lenkai ir bermontininkai 
skrajojo po Lietuvą, visaip ją 
niokodami? J u k buvo valan
dos, kad armija ir valdininkai 
mėnesiais nebuvo algų gavę! 

Ar ne emigrantai pirmi šau
lius apginklavo? Bent iš mano 
rankų šauliai (per p. Putvins-
kį) yra gavę 1,000 dol., 1919 
m., kada vokiečiai pardavinėjo 
šautuvus po 25 markes. Ir 
šiaip į Lietuvą kasmet a te ina 
šeimynoms nuo giminaičių 
pašalpa tai 2, tai 3 milijonai. 
Ar tai nuostabu, kad Lietuva 
įstengė — nors karo nuostolių 
atlyginimo nesulaukdama — 
atstatyti , gyvulių prisivaisinti 
ir prisirėdyti... Ar ne mūsų 
emigrantų pinigai gelbsti lito 
stabilizacijai palaikyti' ir už
sieniui skoloms atsiteisti? Per 
10 metų Lietuva yra laimėjusi 
nuo emigrantų ne mažiau 30, 
o gal net iki 50 milijonų dole
rių, tik iš Jungtinių. Valstybių 
Amerikoje... Pamanykime, kas 
būtų, jei tie pinigai nebūtų at
plaukę iš mūsų užjūrio brolių 
dosnios rankos. O čia tėvynė 
nei padėkos, nei gero žodžio 
neištaria tiems labdariams, 
dar juos gaudagrašiais inteli
gentai apšaukia! Ar taip tei
singa ir gražu?... Net savastis 
(nekilnojamas tur tas ir žemė, 
VK) įgyti emigrantams buvo 
draudžiama, nors jie būtų ga
lėję supirkinėdami dvarus Lie
tuvą išvaduoti nuo nutaut intų 
dvarininkų ir kaip patriotai 
sustiprinti lietuviškąjį gaivalą 
ne tik Liaudoje, Jonavos ir 
Ukmergės apylinkėse, bet ir 
miestuose, o ir Klaipėdos 
krašte". („1928 m. Vasario 16", 
174-5 psl.). 

Kaip dabar, taip ir po Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo, besikuriančiai valstybei 
buvo sunkoka gauti paskolas 
lengvomis sąlygomis savo eko
nomijos ir žemės ūkio atkū
rimui. Ir čia Amerikos lietu
viai daug prisidėjo, tiesiogiai 
organizuodami tokias pasko
las arba tarpininkaudami jau
nai valstybei jų gavimui. Ame
rikos lietuviai sėkmingai darė 
įtaką, kad JAV-ės skirtų Lie
tuvai įvairių gėrybių, kurios 
buvo likę Prancūzijoje po Pir
mojo pasaulinio karo. Bendrų 

pastangų dėka, Lietuva gavo 
apie 1,000 vagonų gėrybių, 5 
milijonų dolerių vertės. Jau 
1919 m. Amerikos lietuviai 
iškėlė mintį išleisti Lietuvos 
laisvės paskolos lakštus ir per 
trejetą metų jų išpirko už 
1,864,682 dol. Reikėtų at
kreipti dėmesį, kad tais kri
tiškais laisvės kovų metais 
(1920) Lietuvos biudžete Lais
vės paskolos lakštų įplauka 
sudarė 18 proc. visų to meto 
buvusių valstybės pajamų ir 
90 proc. gautų tais metais pas - . 
kolų. 

Ministro Stasio Lozoraičio, 
Sr., tvirtinimu: „Nuo 1918 m. 
ligi sovietų įsiveržimo į Lie
tuvą 1940 metais Lietuva bu
vo paėmusi iš užsienio tik apie 
18 milijonų dolerių paskolų" 
(„Nepriklausoma Lietuva", 
1961, Nr. 7). {domu, kad šian
dieninės Lietuvos paskolų su
ma siekia 2.5 milijardus dole
rių. Sudėjus sumas, gautas iš 
JAV, aiškiai matyti, kieno rū
pesčiu jos gautos ir kam pri
klauso nuopelnas. JAV-ių pa
skolos Lietuvai siekė 
13,950,000 dol. Besikuriančiai 
Lietuvai paskolos suvaidino 
didelį vaidmenį: 1918-1919 
metais jos sudarė 64.4 proc. 
visų valstybės pajamų. 1920 
— 20.3 proc. ir 1921 — 14.6 
proc. Šiandien Lietuvos biu
džete paskolos sudaro apie 23 
proc. visų pajamų. 

Taigi, JAV lietuviai arba pa
tys paskolino, arba išrūpino 
paskolas iš JAV valdžios 
20.903,656 dol. sumą. 

Amer ikos l ietuviai 
skubė jo į pagalbą 

Kiekvienu kritišku Lietuvai 
momentu Amerikos lietuviai 
visuomet jautriai reaguodavo. 
Tą matėme 1920 m. lenkų ka
riuomenei puolant Lietuvą, tą 
jutome, organizuojant Lietu
vos valiutai išleisti pagrindą, 
tą labai įvertinome, besirū
pinant Vilniaus ir Klaipėdos 
atvadinimu. Bendra šiems 
tikslams pasiekti parama 
siekė 327,657 dol. ir ją labai 
tiksliai apibūdino Vladas Put-
vys: „Mūsų išeivija pasidarė 
didžiausia kovojančios Lietu
vos atrama. Galinga moralinė 
parama ir užuojauta ne kartą 
palaikė silpstančios Lietuvos 
kovotojų rankas, o gausingos 
amerikiečių aukos padėjo Lie
tuvai ir materialiai ištesėti. 
Nors ir nebūdami Lietuvoje, 
mūsų užjūrio broliai buvo tik
ri Nepriklausomos Lietuvos 
statytojai". (A. Marcinkevi
čius, „Neužmiršk Lietuvos", 
Kaunas 1927, skelbimų sky
riuje). 

Per visą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį daugiau ar 
mažiau buvo remiamos švie

timo įstaigos, mokyklos, semi
naruos, universitetas, spauda 
ir jaunimo organizacijos. Tam 
tikslui buvo daromos įvairios 
rinklia vos, iš Lietuvos atvyk
davo aukų rinkėjai ir lėšų tel
kimas vyko pastoviai. Ameri
kos lietuviai ne tik pinigais, 
bet ir knygomis bei instru
mentais parėmė Lietuvos švie
timo įstaigas. Per tą visą lai
kotarpį buvo suaukota netoli 
400,000 dol. 

Asmeninio pobūdž io 
p a r a m a 

Ligi šiol kalbėjome daugiau
sia apie Amerikos lietuvių vi
suomeninę organizuotą para
mą Lietuvos švietimui, kultū
rinei bei politinei veiklai, eko
nomijai ir pan. Manau, kad 
būtų įdomu, o kartu ir būtina, 
trumpai žvilgterėti į tą pa
galbą, kuri buvo daugiau as-
meninio-šeimyninio pobūdžio. 
Trumpai apie ją buvome užsi
minę anksčiau. Tai yra sun
kesnis uždavinys, nes dažnai 
trūksta tikslesnės ir pilnesnės 
informacijos. Tenka pasikliau
ti bendrybėmis bei spėlioji
mais, kurie tačiau vis tiek lei
džia aiškiau ir plačiau supras
ti tos pagalbos eigą, apimtį. 

Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, nemažas skaičius 
lietuvių iš JAV sugrįžo į savo 
gimtąjį kraštą, skirtingai nuo 
dabartinės padėties. Ir čia ky
la klausimas: kodėl? Nors tai 
ne šio pranešimo tema, bet vis 
tiek įdomu, kodėl šiandien 
mes taip entuziastingai ne
grįžtame į Lietuvą. Manau, 
jog tam yra įvairių priežasčių, 
bet viena svarbiausių — mus 
skiria per didelis laiko tarpas 
nuo išvykimo iš Lietuvos. Spė
ju, kad 1919-1920 metais į 
Lietuvą grįžo tie, kurie į JAV 
atvyko prieš 10-15 metų. Va
dinasi, jie dar nebuvo pakan
kamai stipriai įsipilietinę šia
me krašte. Jei pagalvosime, 
turbūt ne vienas mūsų į Lie
tuvą būtume lengvai grįžę, jei 
ta galimybė būtų egzistavusi 
1955-1960 metais. Deja, per il
gai užsibuvome ir per giliai 
suleidome šaknis į šio krašto 
dirvoną, todėl ir sugrįžimo vil
tys dažnai susikerta su nuoga 
gyvenimo realybe. 

1920 ir 1921 metais į Lie
tuvą grįžo apie 5,000 asmenų. 
Pagal turimus duomenis, jie 
parsivežė 2,815,000 dol. O 
vėliau grįžusių į Lietuvą skai
čius pakilo iki 20,000. Imant 
anų 5,000 asmenų parsivežtą 
pinigų sumą vidurkiu, tai 
15,000 asmenų galėjo parsi
vežti triskart daugiau — apie 
8,445,000 dol., arba iš viso 
11,260,000 dol. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Ne kaip darau, o kaip 
sakau... 

Amerika, atrodo, kartais pa
miršta, kad su „galingiausios, 
turtingiausios" valstybes epi
tetais ateina ir nemaža atsa
komybė, ypač, kai daug akių 
pasaulyje į ją žiūri. „Daryk, 
kaip aš sakau, o ne kaip aš da
rau", taisyklė čia juo labiau 
netinka, nors Amerikos už
sienio politika dažflfcfts, vado
vaujasi. Bet čia, žinoma (bent 
šio prezidento kadencijų me
tu), labai aštriai pasireiškia 
respublikonų ir demokratų 
partijos nuomonių skirtumai, 
ypač kai sprendimai remiami 
„partijos daugumos solidaru
mu", ne valstybes gerove. O 
nuo to dažnai nukenčia ir JAV 
įvaizdis užsienyje. 

Taip neseniai atsitiko, kai 
buvo nubalsuota nepatvirtinti 
branduolinių ginklų bandymų 
sustabdymo sutarties, kurios 
mintis kaip tik kilo Vašing
tone ir prez. Clinton dėjo daug 
pastangų, kad visos, branduo
linius ginklus jau turinčios, 
arba bent norinčios turėti, 
šalys įsijungtų į šį projektą, 
užtikrinant saugesnį mūsų 
planetos rytojų. Deja, kai atėjo 
laikas ir JAV sutartį patvir
tinti, ji Atstovų rūmuose buvo 
atmesta. 

Antrasis toks — pasaulinio 
masto knslas — akyje buvo 
Amerikos skola Jungtinėms 
Tautoms. Šios skolos mokė
jimas ir derybos dėl sąlygų, 
kurios atidarytų Vašingtono 
vyriausybės piniginę ir JAV 
nario mokestį įmokėtų į Jung
tinių Tautų iždą, tęsiasi jau 
apie aštuonerius metus. Per 
tą laiką skola (ir procentai už 
jos nemokėjimą) paaugo iki 
daugiau kaip pusantro mili
jardo dolerių. O kiek per tą 
laiką išaugo priešiškumas 
Amerikai dėl jos įsipareigo
jimų nevykdymo, galbūt ne
įmanoma apskaičiuoti. 

Prez. Clinton (kaip papras
tai) dėl atsisakymo skolą 
mokėti kaltina respublikonų 
daugumą Kongrese, nors du 
kartus Kongresas jau buvo 
nubalsavęs už įsipareigojimų 
vykdymą. Vis dėlto tai nebuvo 
padaryta, nes prezidentas nu
tarimą vetavo dėl uždėtų su
varžymų, ypač reikalavimų, 
kad Amerikos pinigais nebūtų 
remiamos įstaigos, propaguo
jančios ir atliekančios negimu
sių kūdikių žudymą. Kaip 
žinome, prez. Clinton (taip pat 
ir Valstybės sekretorė Made-
leine Albright) yra stiprus 
abortų šalininkas. 

Neseniai, švenčiant Jungti
nių Tautų įkūrimo 50 metų 

KELIONE LIETUVON 
B I R U T Ė J A S A I T I E N Ė 

sukaktį, vel peržiūrėta jų 
veikla, padaryta tam tikra 
„ataskaita", siūlyta:, ką rei
kėtų pakeisti, ko atsisakyti, 
nes, laikui bėgant ir stengian
tis prie jo naujų reikalavimų 
prisiderinti, daug sričių, ku
rios anuomet buvo aktualios, 
d^bar išnyko, o atsirado ki
los, n . -nažiau svarbios. Su
kakties proga JAV vadovybė 
taip pat turėjo nemažai pa
siūlymų, kaip JT veiklą „at
vesti į naują kehą, nutiestą į 
būsimą tūkstantmeti". Kai ku
rie pakeitimai, ypač susiję su 
JT administraciniais darbais 
ir skiriamomis jiems lėšomis, 
jau padaryti. (Verta prisimin
ti, kad JT jau pusšimtį metų 
naudojasi dangoraižiu pačia
me Manhatten centre. New 
Yorke, nemokedamos jokios 
nuomos nei N'evv Yorko savi
valdybei, nei Amerikos vyriau
sybei.; Tačiau daug dar ir ne
padaryta/Vis tik tai nėra la
bai logiška priežastis delsti 
skolos mokėjimą, juo labiau, 
kad del to ir JAV įtaka Jung
tinėms Tautoms priklausan
čių valstybių tarpe labai su
silpnėjo, ir dėl to, kad r.uo 
ateinančių metu pradžios Am
erika prarastų sprendžiamąjį 
balsą JT asamblėjoje, o tai jau 
būtų tikrai nemaža deir.e šio 
krašto vardui. 

Tačiau šios savaitės pirma
dienį pagaliau švystelėjo vil
tis, kad galbūt to paskutinio 
žingsnio nebus žengta — ne
reikės su gėda pasitraukti iš 
balsuoti svarbiais reikalais 
galinčių JT narių tarpo. Kon
gresas ir prezidentas atrado 
tam tikrus kompromisus ir su
tarta iš skolos numokėti apie 
vieną milijardą delėrių. Nors 
tai ir ne visa suma, bet tas jau 
turėtų patenkinti JT reikala
vimus ir, kaip sakoma, „nu
vyti vilką toliau nuo durų". 

Ne vien Amerika yra juoda
jame skolininkų sąraše — ten 
ir Ukraina, Rusija, Japonija, 
Brazilija, Irakas, Somalija... 
Žinoma, nario mokestis Ame
rikai taip pat didžiausias — 
metams siekiantis apie 304 
mln. dolerių (po JAV eina Ja
ponija, Vokietija, Prancūzija, 
Italija.), tad viena Kongreso 
sąlygų yra to mokesčio su
mažinimas. O kaip su abor
tais? Čia taip pat pasiektas 
„vidurio kelias", nors apskri
tai šiuo klausimu mažiausiai 
turėtų būti ginčijamasi: kaip 
gali Amerika įsakinėti kitiems 
kraštams, jeigu savo vals
tybėje yra legalizavusi negi
musių kūdikių žudymą0 

Nr.3 
Užmoku už kelių metų ženklų 
rinkinius apie 150 litų, o tas 
asmuo sako: M a t o t e , kodėl 
mūsų Lietuvos va ika i negali 
būti pašto ženklų r inkėjai — 
per brangu, j ie ne tu r i pinigų". 

Einu į knygyną. Čia tiek 
daug knygų ir pirkėjų. Prisi-

Tęsinys 
renku labai daug gražių vai
kiškų knygų anūkams . Už
moku tik 176 litus — tai 44 
doleriai. Man atrodo, kad tai 
labai pigu, bet žmogui, kuris 
per mėnesį gauna tik, jei ir 
tiek gauna , 300 litų — tai pa
sakiška kaina. Už tai daug 

vaikų neina į mokyklą, nes tė
vai nepajėgia nupirkti knygų, 
sąsiuvinių, pieštukų, batų. 
Lietuvoje vieni uždirba labai 
daug ir gerai gyvena, kiti ma
žai uždirba, arba visai neturi 
darbo ir labai sunkiai ver
čiasi. Pensininkas, kur i s gau
na gerą pensiją — tai 300 litų 
— turi labai taupyti , kad ga
lėtų pragyventi. 

Viešint Lietuvoje, stengiesi 

Su Utmeniečių klubo nariam po susirinkimo Vilniuje 

kiekvieną valandą, kiekvieną 
minutę išnaudoti, kad galė
tum kuo daugiau pamatyti, 
sužinoti. 

Užsieniečių k l u b a s 

Vilniuje yra nemažai Ameri
kos ir kitų kraštų lietuvių, 
kurie grįžo gyventi į Lietuvą. 
Jie yra susibūrė į Užsieniečių 
klubą, kurio nariai renkasi 
pirmą mėnesio penktadienį 
Pilies gatvėje, vienoje meno 
galeryoje. Rugsėjo mėnesio 
pirmą penktadienį vyko to 
klubo susirinkimas. Tai buvo 
pirmasis susirinkimas po va
saros, buvo renkama nauja 
valdyba. Labai aštrios disku
sijos vyko Grūto parko reika
lu. Mums. keliems Amerikos 
lietuviams, buvo malonu susi
tikti su pažįstamais ir klausy
tis jų diskutuojamų, bei jiems 
rūpimų klausimų. 

Lietuvių grįžimo į t ėvynę 
informacijos c e n t r a s 

Informacijos centras, prieš 
porą metų Lietuvos vyriau
sybės įkurtas, yra Gedimino 
pr. 24. Jeini per kiemą ir, pa

lipus laiptais, antrame aukšte 
randi poros kambarių raštinę. 
Čia dirba trys žmonės: sekre
torė Sigita, Rimgaudas Bube-
lis ir Informacijos centro ve
dėjas, labai malonus žmogus 
— Žilvinas Bieliauskas. Jis 
niekada ir niekam neatsisako 
padėti. Kada mums Amerikoje 
reikia kokios informacijos 
apie Lietuvos gyvenimą, įsta
tymus, arba ką nors kitą, pas
kambini, arba užklausimą pa
siunti faksu ar e-mail, ir visa
da gauni labai greitą, tikslų 
atsakymą. Amerikos lietuviai 
turėtų daugiau naudotis to 
centro teikiamomis paslaugo
mis, nes jis yra mums įstrig
tas. O nuvažiavę į Lietuvą, 
nepraeikite Gedimino pr 24 
numerio, užsukite ir visada 
gausite ten informaciją, kur 
apsistoti, kur atostogauti, kur 
ką surasti. Asmenys, kurie 
planuoja grįžti į Lietuvą gy
venti, paskambinę ar kitokiu 
būdu susisiekę su šituo cen
tru, gaus visą informaciją 
apie gyvenamos vietos pasi
rinkimą ir kitus reikalingus 
žinoti, persikeliant gyventi į 

Lietuvą, reikalus. 
Teko kelis kartus šiame In

formacijos centre būti ir visa
da čia sutikau buvusį ameri
kietį Edmundą Kulikauską 
bei australietį Vincą Augusti-
navičių. Jie abu labai rūpina
si to centro gyvavimu. Šio 
centro tikslus adresas: Lietu
vių grįžimo į tėvynę informa
cijos centras. Gedimino pr. 24. 
Vilnius 2600. Tel. 370 2) 313-

623. faksas: (370 2) 313-624. 
ei. paštas: info@lgitic.lt inter-
neto puslapis: www.lgitic.lt 

Kitoje Gedimino pr. pusėje, 
adresu 21/2, įsikūrus; yra 
ELTA — Lietuvos Telegramų 
agentūra. Teko susitikti su 
Eltos generaliniu direktorium 
Kęstučiu Jankausku ir disku
tuoti žinių pasidalinimą tarp 
Eltos ir „Margučio II" radijo 
programų. (Bus daugiau) 

Su „Našlaičių globos" komiteto stipendininkais. Kaune IS kairės Mindau
gas B«rūU» Gražina Liautaud. Giedre Pranaitytė. Daiva Sidiskvte 

mailto:info@lgitic.lt
http://www.lgitic.lt
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PREZ. ANTANAS SMETONA (II) 
Jo gyvenimo ir veiklos bruožai 

JUOZAS ŽYGAS 

Steigiamojo Seimo 
vyriausybė 

Pirmoji Steigiamojo Seimo 
vyriausybe buvo sudaryta 
partijų koalicijos pagrindais, j 
ją pakviečiant visų partijų ir 
net du mažumų atstovus (žy
dų ir gudų). Tautos Pažangos 
partija buvo vienintelė lietu
vių partija, kuri dai- avo vy
riausybėje ir, būdama opozici
joje, galėjo kritikuoti jos dar
bus. Demokratinėje santvar
koje opozicija neišvengiama ir 
būtina, nes joje glūdi visa de
mokratijos esmė. Jos reikšmę 
A. Smetona kėlė dar Pirmojo 
pasaulinio karo pradžioje. 

— Jei nebūtų opozicijos, tai 
reikėtų ją pramanyti, — rase 
taip 1914 m. A. Smetona 
.,Vaire"'. — Kitaip visa apmir
tų. Bendras daugumos dar
bas su mažuma, tai tautinės 
vienybės mokykla, kurioje 
kits kitą pataiso ir papildo. 
Pasitraukęs iš "respublikos 
prezidento pareigų A. Smeto
na daugiausia atsidėjo laik
raštininko darbui. Kadangi 
tuo metu dėl vieno ar kito 
rašinio laikraščiai buvo gana 
dažnai uždarinėjami, todėl. 

ninku būrys jį palydėjo ligi 
pat namų. 

Kan. J.; Tumo-Vaižganto 
kalba neliko be atgarsio. Pir
mam Lietuvos prezidentui iš 
kalėjimo išlaisvinti ir lietuvių 
visuomenės garbei apginti 
pradėta rinkti aukas. Surin
kus reikalingą pinigų sumą, 
A. Smetona iš kalėjimo buvo 
paleistas, vėl pradėjo dėstyti 
universitete ir toliau redaguo
ti „Vairą". 

Dabar trumpai peržvelkime, 
kas buvo rašyta. Pasirodo, 
kad Seimų laikais veikė gana 
griežta cenzūra. Laikraščiai 
buvo beveik pastoviai uždari
nėjami. Redaktoriai, net už 
vieno priešingo valdantie
siems straipsnio išspausdi
nimą, galėjo būti areštuoti, o 
straipsnio autoriai ištremia
mi. Svarbiausia to priežastis 
buvo tai, kad spaudos cenzūra 
buvo pavesta karo komendan
tams, kurių didžiuma buvo 4-
tos gimnazijos klasės neperko
pę. Tuo tarpu redaktorių buvo 
ir aukštąjį mokslą baigusių. 

Išėjęs iš kalėjimo, A. Smeto
na tą pačią dieną nuvyko į 
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Ateities savaitgalio ieč ia i lapkričio 5 d. Jaunime centro ka-
Girnius, Lietuvos Gyventojų genocido centro dir Dalia K JOC 

••}* I> k a i n s d r K izys Ambrozaitis, dr Kęstutis 
ir J U'JZ :s Kojelis Nuotr Zigmo Degučio 

DALINAMĖS TA PAČIA JURA 
PRANĖ ŠLUTIENĖ 

laikraštį uždarius, būdavo tik Lietuvos Šaulių sąjungos vi-
vardas pakeičiamas ir eidavo suotinį suvažiavimą, kuriame 
jau kaip naujas laikraštis. Vladas Putvinskis buvo iš-
Tad 1912-1924 m. laikotarpyje rinktas Lietuvos Šaulių są-
jis redagavo šiuos Tautos jungos garbės pirmininku, o į 
pažangos "partijos laikraščius: jos centro valdybą: A. Smeto-
,.Lietuvos balsą". ,.Tėvynės na, V. Krėvė-Mickevičius, R. 
balsą". Krašto balsą". ,,Vairą", 
„Tautos vairą" ir porą vien
kartinių leidinių. Dėl opozici
nių straipsnių tie laikraščiai 
buvo dažnai uždarinėjami, o 
jų redaktoriai baudžiami. 

1923 m. rudenį A. Smetona, 
negalėdamas sumokėti 2,000 
litų pabaudos, buvo pasodin
tas dviem mėnesiams į Kauno 
kalėjimą. O buvo nubaustas 
Kauno miesto ir apskrities ka
ro komendanto mjr. V. Bra-
ziulevičiaus už išspausdintą 
prof. A. Voldemaro straipsnį 

Skipitis, M. Krupavičius, M. 
Šleževičius, St. Šilingas, J. 
Bruvelaitis, Ansas Bruožis, ir 
Pr. Raulinaitis. Šaulių Sąjun
gos pirmininku V. Krėvė-Mic
kevičius. 

1924 m. vasario 29 d. V. 
Krėvė-Mickevičius atsisakė 
ne tik nuo Šaulių sąjungos 
pirmininko pareigų, bet visai 
pasitraukė ir iš centro valdy
bos. Su juo solidarizuodamas, 
kovo 12 d. iš centro valdybos 
pasitraukė ir A. Smetona, ku
ris savo pareiškime naujajam 

A. Vodemaras buvo ištremtas pirmininkui St. Šilingui rašė: 
— Šiuo prašau pranešti 

Centro valdybai, kad aš iš
stojau iš jos narių skaičiaus, 
kadangi nesutinku su tuo 
lemiančiuoju partijų atstovų 
nusistatymu valdyboje, jog 
Šaulių sąjungos pirmininkas, 
kaip paaiškėjo, dr. Staugaičio 
pranešimą valdybos posė-

vaizduoją džiuose besvarstant, neturįs 
kai buvo teisės pareikšti s-gos organe 

iš Kauno. Kauno miesto tary
ba su dekanu prof. M. Bir
žiška, kreipėsi į vyriausybę 
dėl Smetonos paleidimais ka
lėjimo, tačiau net nebuvo vy
riausybės priimti. 

Lapkričio 11 d. Valstybės te
atre buvo vaidinami Sofijos 
Kymantaitės - Čiurlionienės 
..Aušros sūnūs", 
knygnešių laikus, 

Tokiais žodžiais kalbėjo 
prof. Helena Leino-Kilpi, R.N. 
iš Turku universiteto. Suomi
joje, kai susitikome 1999.10. 
11 Illinois universitete Čika
goje, Slaugos fakultete, kai su
žinojo, kad yra lietuvių, nor
vegų ir daniškos kilmės slau
gytojų svečių. Turku universi
tetas buvo pastatytas piliečių 
aukomis po Antrojo pasaulinio 
karo ir kartu ten pastatė uni
versitetinę ligoninę. Jos apsi
lankymo tikslas yra pradėti 
partnerystę tarp LTC ir Turku 
universiteto Slaugos fakul
tetų. Šiltai atsiliepė apie Svei
katos mokslų fakultetų steigi
mus Klaipėdoje, kadangi ji 
pirmą kartą buvo apsilankius 
Klaipėdoje gegužės mėn., kai 

nas prancūziškai ir vienas 
lenkiškai. 

Tautos pažanga ir Santara, 
veikliai dalyvavusios neprik
lausomos Lietuvos valstybės 
atstatyme ir laikinojoje vy
riausybėje, nei Steigiamajame 
seime, nei kituose seimuose, 
nors rinkimuose ir dalyvauda
vo, tačiau nė vieno atstovo ne
turėjo. Taip galbūt buvo dėl 
to, kad tose partijose spietėsi 
daugiausia su aukštuoju mok
slu visuomenė, tad jų rinki
minė agitacija buvo silpna ir 
švelni. Savo programomis jos 
buvo gana artimos, tik pa-
saulėžiūriškai pažangiečiai 
buvo artimesni dešiniesiems, 
o santariečiai — kairiesiems. 
1922 metų rudenį rinkimuose 
į Seimą Tautos pažanga blo-
kavosi su Žemdirbių partija, 
tačiau irgi nieko nelaimėjo. 

Rinkimuose į Steigiamąjį 
seimą ir į kitus seimus Tautos 
pažanga, ypač jos vadovai A. 
Smetona ir prof. A. Voldema
ras, tiek kairiųjų, tiek ir kovojama dėl lietuvių spaudos „Trimite" savo, kaip šiaip jau 

laisvės. Teatre dalyvavo visa piliečio, skirtingos nuomonės, dešiniųjų buvo smarkiai puo-
vyriausybė. Po antrojo veik- prieštaraujančios, politinei 
smo nusileidus uždangai, an- valdžios krypčiai, vedančiai 
trojoj parterio eilėj pakilo Lietuvą pavojingu dargi jos 
kan. Juozas Tumas-Vaižgan- nepriklausomybei keliu, 
tas ir. atsigręžęs į respublikos Kaip matome, „demokra-
prezidento A. Stulginskio ir tiniais se'mų laikais", buvo 
vyriausybės narių ložes, pra- nepageidaujama net skirtin-
bilo: „Gerbiamieji! Šį vakarą, gai galvoti. Kaip vėliau maty-
mums esant teatre ir žiūrint sime, tie patys, kurie kitų 
„Aušros sūnūs", kalėjime sėdi veiklą ir pasisakymus varžė, 
pirmasis Lietuvos prezidentas valdžiai pasikeitus, buvo di-
Antanas Smetona. Mes pra
šome čia esantį respublikos 
prezidentą pasirūpinti paleis
ti mūsų buvusį prezidentą". 

..Draudžiu kalbėti!" — 
šiurkščiai sušuko iš penkto
sios parterio eilės Kauno 
miesto ir apskrities karo ko
mendantas mjr. V. Braziule-
vičius. Kan. Juozui Tumui-
Vaižgantui pradėjus kalbėti, 
respublikos prezidentas ir 
ministrai išėjo iš savo ložių. 
Kun. J. Tumas -Vaižgantas, 
pasakęs dar keletą žodžių, at
sisėdo. Publika, jam pritarda
ma, dar smarkiau bei triukš
mingiau pradėjo ploti. Kauno 
miesto ir apskrities viršinin
kas Morkus pasiuntė milici
ninką K. Puodžiūną kan. J, 
Tumą-Vaižgantą areštuoti. 
Publika, daugiausia karinin
kai, pastojo jam kelią. Kad 
kan. J. Tumas-Vaižgantas ne
būtų gatvėje areštuotas, kan

džiausi rėksniai, kad nėra de
mokratijos ir jų pilietinės tei
sės varžomos. 

Lietuvos vidaus 
padėtį sunkino ir 
drauge su karo pabėgėliais į 
Lietuvą prigužėjo daug tokių, 
kurie, nors ir buvo lietuvių 
kilmės, tačiau su lietuvių tau
tos kultūra ir jos siekiais nie
ko bendra nebeturėjo. Jie bu
vo vedę ruses ar lenkes, o į 
Lietuvą juos atvijo bolševi
kinio teroro baimė ir gali
mybes čia vėl praturtėti. Taip 
pat ir kai kurių patriotų bei 
aukštas valdiškas vietas uži
mančių šeimose buvo kalba
ma nelietuviškai. Rapolas 
Skipitis savo atsiminimuose 
„Nepriklausomą Lietuvą sta
tant" tvirtina, kad šeštajame, 
1920 metais birželio 20 d. dr 
K. Griniaus sudarytame mi
nistrų kabinete trys jo nariai 
namuose kalbėję rusiškai, vie-

lami dėl savo veiklos Lietuvos 
taryboje ir laikinojoje vyriau
sybėje, kaltinant juos dėl kvie
timo Lietuvos karaliumi Ura
chą, dėl delsimo kariuomenę 
organizuoti, dėl daugelio kitų 
būtų ir nebūtų dalykų. Tautos 
pažanga buvo vaizduojama, 
kaip atstovaujanti dvarininkų 
bei stambiųjų žemvaldžių rei
kalams, nors tuose teiginiuose 
nebuvo nė mažiausio krislelio 
teisybės. A. Smetona į jam da
romus priekaištus atsikirti-

politinę nėjo spaudoje, bet rinkimams 
tai, kad tas daug įtakos neturėjo. Rin

kiminiame įkarštyje lemtin-
giausi buvo agitatoriai, tuo
met vadinami bačkininkais, 
atsišaukimai ir įvairūs plaka
tai, kuriais miesteliuose buvo 
nulipdytos namų sienos ir 
tvoros. 

Tautos pažanga ir Santara, 
savo tarpe turinčios nemaža 
žmonių su aukštuoju mokslu, 
gerokai valstybininkų bei po
litikų, ruošdamos trečiojo sei
mo rinkimus, persiorganizavo, 
kad į savo eiles daugiau pa
trauktų plačiųjų masių. 1924 
m. pabaigoje Tautos Pažanga 
persiogranizavo į Tautininkų 
sąjungą, o Santara į Ūkininkų 
partiją. Jos pradėjo steigti 
skyrius, ir jų svoris politi
niame gyvenime kilo. 

buvo suruoštas Klaipėdos uni
versitete visuomenes semina
ras sveikatos klausimais. Ji 
taip pat skaitė paskaitą. 

Dr. Helena Leino-Kilpi pasa
koja, kad Suomijoje Slaugos 
mokslų departamentas pri
klauso Medicinos fakultetui, 
panašiai, kaip Kaune ir Vil
niuje. Socialinių darbuotojų 
skyriuose mokomasi ir dirba
ma atskirame fakultete. Šve
dijoje jis yra prie Medicinos fa
kulteto. Dėstytojai ir profeso
riai yra samdomi Medicinos 
fakulteto. Slaugos departa
mente dėsto slaugės. Turku 
universiteto Medicinos sky
riuose yra visos specializacijos 
disciplinos. 

Jie ypač moko palaikyti 
aukštą slaugos kvalifikaciją, 
slaugos procesą, ligoniu švie
timą, planavimą, slaugos prie
žiūros tęstinumą, ypač pagy
venusiems, ir dauž; kitų šių 
dienų slaugai pirminės sveika
tos priežiūros prtt-iikytų te
mų. Dvidešimtyje kraštų apk
lausos metodu buvo sužinota, 
kad slaugos tyrinėjimai dabar 
yra dalis Slaugos švietimo. 
Daroma tai ir Suomijoje. 

Suomijoje stipriai įdiegtos 
medicinos priežiūros tarpe yra 
gimdymo klinikos, kur*dirbn 
akušerės' ir visuomenės svei
katos priežiūros slaugės, ne
būtinai aptarnaujant gydyto-
jui-akušeriui. Jis iškviestas, 
kai yra numatytų, prieš gim
dant problemų, aukštos rizi
kos nėštumo metu galimybių, 
sunkumų, kuriuos akušerės 
neturi kompetencijos spręsti. 
Yra vaikų priežiūros centrai ir 
dr. Helena aiškino, kad nėra 
nei vieno neskiepyto vaiko. 
Man tai sunku suvokti tarp 
penkių milijonų gyventojų. 
Labai yra svarbi mokyklose 
studentų sveikata. Moterims 
yra įvesti apsaugos tyrimai. 
ypač krūties ir gimtos kakle
lio. Jų gydymas prijungtas 
prie Pirminės sveikatos prie
žiūros. Stipriai pabrėžė pre
venciją, kuri, žinoma, yra pi
gesnė kaip gydymas. 

Labai rūpinasi vyresniųjų 
gyventojų sveikata. Jų, kaip 
visame pasaulyje, nemažėja. 
Suomijoje turi palatas, kurio
se suteikiama visa priežiūra, 
atliekama profesionalių slau
gytojų. Nėra pakankamų slau
gos namų aprūpinti didėjan
čius skaičius pagyvenusiųjų. 
Jie turi vadinamas dienos li
gonines, kurios prižiūri vyres
niuosius dienos metu, o jie 
vakarais grįžta į savo šeimas. 
Namai, kuriuose prižiūri vyres
niuosius yra suremontuoti, 
valdžios pritaikyti tiems žmo
nėms. 

Suomijoje, kaip Lietuvoje. į 
Sodrą arba JAV socialinį 
draudimą (Sočiai Security). 
moka 42 proc. iki 43 proc. pro
fesionalai arba tie, kurie gau
na didesnes algas, paprasti 
darbininkai moka 30 proc, 
pensininkai moka 18'proc. 

Sužinojome, kad Suomija 
dalyvauja Tarptautinėse prog
ramose, o Prancūzija visai ne, 
Ispanija ir Portugalija yra du 

kraštai, kurie tik pradėjo. Ga
lima sakyti, kad, pagal gali
mybes. Lietuva šitoje srityje 
neatsilikus. Italija turi progra
mas tik Romoje ir Padua 
mieste. 

Žinoma, ji mano, kad įsijun
gimas į Europos Sąjungą tik 
turės geras pasekmes, o da
bartinis ES prezidentas yra 
suomis. Suomijoje įstatymai 
reikalauja, kad universitetas 
turi turėti JAV tris partnerius 
dviejose valstijose, o Europoje 
dvejuose kraštuose tris part
nerius. Dabartiniu metu turi 
partnerystę su JAV Kansas 
universitetu. Ji pabrėžė, kad 
yra labai aktualu ir būtinai 
reikalinga informacija apie vy
resniųjų problemas ir jų prie
žiūrą, ypač suteikiant profe
sionalią slaugą namuose. 

Įdomu girdėti, kad ji net 
nežinojo, kas yra felčeris. Suo
mijoje jų nėra, o Lietuvoj fel
čerius nori perkvalifikuoti į 
visuomenės priežiūros specia
listus, nors tam vyksta didelis 
pasipriešinimas. 

I Slaugos fakultetą priima 
studentus, baigusius gimna
ziją. Jie mokosi ketverius su 
puse metų, tada turi atlikti 
praktiką. Akušerės, kurios 
priima gimdyves, kad galėtų 
dirbti vienos, turi turėti 40 
sėkmingų gimdyvių priėmimo 
priežiūroje patyrimą. Jei slau
gės sėkmingai baigia mokslus, 
joms nereikia laikyti egzami
nų kaip JAV. Suomijoje nėra 
jokių reikalavimų išlaikyti 
savo specializaciją arba kelti 
kvalifikaciją, lankyti semina
rus, turėti tam tikrą skaičių 
išklausytų paskaitų valandų 
tobulinimui.Lietuvoje tik ne
seniai įvedė įstatymus licenzi
jai atnaujinti, reikalaujant 
tam tikro skaičiaus išklausytų 
valandų tobulinimui. Lietuvo
je sėkmingai veikia persikvali
fikavimo ir specializacijos kė
limo Kursai. Man geriau pa
tinka Lietuvos variantas — 
galėtų ir suomiai iš Lietuvos 
pasimokyti. Panašiai ir yra 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOHUa NAMŲ, SVBKAT06. 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapois ir Oft. Mgr Auksą 
S. Kant kaba BatuvOkai. 

FRANK ZAPOUS 
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Tei. (708) 4244664 
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TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

tel. 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo Siandisa! 

(630)207 2748 

Amerikoje, ypač ligoninėse rei
kalaujama, kad būtų lanko
mos paskaitos ir dažnai pati 
ligoninė išrūpina paskaiti-
ninkes bei temas, pritaikant 
šių dienų reikalavimams arba 
slaugos programų pakeitimui. 
Taip pat reikalavimai pritai
kyti prie darbų atsakomybės. 

Viena juodosios rasės daly
vių paklausė, ar yra etninių 
grupių gyventojų. Dr. Helena 
griežtai atsakė, kad ne. Be
veik šimtu nuošimčių gyvento
jai yra suomiai. Irgi sunku pa
tikėti, kad kraštas gali taip 
tvarkytis. Ji sakė, kad Švedi
joje galima rasti visokių įvai
renybių. 

Iš susitikimo ir ateinančių 
partnerysčių galėsime išmokti 
vieni iš kitų. Dr. Helena labai 
idealiai nuspalvino Suomiją: 
veikia socialinė medicina, yra 
privačios praktikos gydytojų, 
bet nedaug, mokslas irgi ne
mokamas. 

* Lietuvos išgaunamoji 
ir apdirbamoji pramonė 
per dešimt mėnesių pagamino 
ir pardavė produkcijos 8 proc. 
mažiau nei tuo pačiu 1998 m. 
laikotarpiu. Bedarbių skaičius 
per dešimt mėnesių padidėjo 
27.5 procentų. <BNS> 

DR. STASIO A. BAČKIO ATMINIMUI 
Atkelta iš 2 psl. £ , 
nau epizodą, kur dr. Bačkis 
1987 m. atsistojo principingai 
ir stebinančiai drąsiai. Kai 
vėliau, jau Vilniuje, jam apie 
tai užsiminiau, jis kalbą nusu
ko kitų asmenų link. 

Didol ą pasiuntinybės darbo 
dalį apėmė informacija apie 
Lietuvą. Tekdavo atsakyti į 
įvairius mokyklų ar asmenų 
užklausimus, kartais atsiras
davo neprašyta medžiaga, ku
rią reikėjo mandagiai dispo
nuoti. Taip 1986 m. laikotar
pyje dr. Bačkis pasikvietė 
mane ir prašė pažiūrėti, ar 
„Lituanus" puslapiams netik
tų Texa8 gyvenančio studento 
rašinys apie Lietuvos rezisten
ciją. Su autorium dar šiek tiek 
kartu padirbėjus, rašinys išėjo 
visai geras, jį spausdiname 
1987 m. numeryje, užsimezgė 
pažintis. Šiek tiek pasigin
čijus, Čikaga sutiko iš to 
straipsnio išleisti atskirą at
spaudą, kurio kelis šimtus eg
zempliorių įteikėme pasiunti-
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RIMAS LSTANKUS 
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• Nuosavybių įkainavimas veltui 
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• Pensininkams nuolaida 
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V J O T M J & H 7822 S.PiiaaM Rd. 

— - - » - / l - 4365SAreharAve. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės { Danutę Mayer. Ji 
profesionatai, sąžiningai r asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Vairuotojas jūsų 
paslaugoms! 

Vežu į darbo agentūras, sutinka 
oro uoste. Tel. 773-368-4358 
arba 773-925-4984, Raimedsg.̂  

23 m. vyras, turintis 
CDLA (TX), 
ieško darbo. 

TeL 773-419-3218. 

nybei. Vėliau buvo labai ma
lonu su autorium D. Kaszeta 
susipažinti Lietuvos pasiunti
nybėje ar gal jau ambasadoje. 
Jis tapo lietuviškųjų pastangų 
visuomeniniu talkininku. 

Asmeniniame bendravime 
Bačkiai buvo oficialiai ma-» 
lonūs. Kalbų visuomenei dr. 
Bačkis nesakydavo, o pokal
biuose dalyvaudavo ramiu bal
su, tiksliai reikšdamas savo 
mintis, visą laiką rimtai. 
Džiaugėsi, kad dail. Telesforo 
Valiaus našlė pasiuntinybės 
puošimui padovanojo savo vy
ro spalvotą grafiką, ribotą 30 
egt. laidą 1983 m išleistą, 
jSamogitia VI". Pasirodo, Va
liai ir Bačkiai dar iš Paryžiaus 
taikų buvo artimai pažįstami. 
Labai nustebau, kai, 1987 m., 
atsidūrus ligoninėje, man tele
fonu paskambino dr. Bačkis, 
palinkėjo greitai pasveikti. 

Pasiuntinybe perdavęs St. 
Lozoraičiui, dr. Bačkis su 
žmona išsikėlė gyventi į atski
rą butą. Kai S. Lozoraitis iš

vykdavo į Romą (kur jis taip 
pat buvo Lietuvos atstovu prie 
Vatikano), dr. Bačkis tvarky
davo reikalus Vašingtone. Sa
vo pareigas, atrodo, perdavė 
labai tvarkingai: tai byloja 
Putname esančiame ALKos 
archyve pavyzdingai sudėlio
tos, surištos asmeniškos dr. 
Bačkio, įvairiais visuomeni
niais reikalais susirašinėjimo, 
bylos. m i 

Kai 1997 m. S. ir O. Bačkfus 
aplankiau Vilniuje, jis minėjo, 
kad baigia rašyti atsiminimus. 
Knygos nesulaukiau, tačiau 
jau šiais metais gavau Vil
niaus Pedagoginio instituto 
„Istorijos" XXXVI tome pasi
rodžiusio dr. Bačkio darbo at
spaudą, pavadintą „Lietuvos 
diplomatinė tarnyba 1940-
1990". Tai ne asmeniniai at
siminimai (nėra kai kuriems 
atsiminimams charakteringo, 
autorių sau skiriamo patoso) 
ir ne mokslinė monografija. 
Tai savo darbą dirbusio ir pa
reigų aplinką stebėjusio as
mens, datomis ir vardais do
kumentuota, 48 psl. apybrai
ža. 

Panašiai, kai anuomet su D. 
Kaszeta, prieš metus laiko dr. 
Bačkis mane suvedė su belgu, 
prancūziškai rašančiu knygą 
apie Lietuvos okupaciją. Ma
tyt, dr. Bačkiui jau buvo per 
sunku ar neparanku telkti rei
kiamą medžiagą, atsakinėti į 
klausimus, todėl tą geraširdį 
belgą nukreipė į mane. Aš jam 
tebesistengiu talkininkauti ir, 
vasarą grįždamas iš Vilniaus, 
kelioms dienoms specialiai 
sustojau Briuselyje kalbėtis, 
gilintis į jam rūpimas smulk
menas. Kai šį uždavinį ap
siėmiau, jaučiau dr. Bačkio 
pasitikėjimą, gal net savotišką 
globą. Apie belgo knygą Vil
niuje birželio 17 d. mudu kal
bėjomės. Sužinojęs apie dr. 
Bačkio mirtį, tuoj pat belgui 
elektroniniu paštu pranešiau. 
Dabar man neramu, nes tam 
belgui talkoje likau vienas. 
Vienas, tačiau su dr. Bačkio 
knygelėje šią vasarą įrašytais 
žodžiais: „Su geriausiais lin
kėjimais, nuoširdumu ir pa
garba — S. A. Bačkis". Aš ma
niau, kad tie žodžiai išsako 
Lietuvos dramoje dalyvavusio 
valstybes vyro pažiūrą į visą 
lietuvių visuomenę. Tai gal jo 
testamentinis posakis mums 
visiems. 

Antanas Dundzila 

-



: AR MES NE VISI LIETUVIAI 
K. Kaulini išlydėjus 

Gal prieš dvi dešimtis metų 
beveik juokais paminėjau vie
nam pažįstamam, kad Phila-
delphijoje norėčiau suruošti 
Fronto bičiulių suvažiavimą, 
tačiau trūksta rankų. „Ruošk, 
padėsime", — paguodė jis. 
„Esi Tautinės sąjungos narys 
ir padėsi?" — nustebau. „Tai 
ar mes ne tie patys lietuviai0" 
— buvojo atkirtis. 

Tasai pažįstamas, Kazimie
ras Kaulinis. 1999.08.28 iške
liavo amžinybėn. Ar mes ne 
tie patys lietuviai — buvo jo 
gyvenimo pasaulėžvalga. Ir 

Lietuvių Bendruomenė, ir pa
rapija, ir Lietuvių namai, ir 
kiekvienas lietuviškas rengi
nys Philadelphijoje sulaukda
vo jo vienodo dėmesio. Jei rei
kėdavo, Kazimieras, aukštas, 
lieknas, geros išvaizdos, pro
cesijose nešdavo kryžių, vė
liavą, baldakimą. Lietuvių na
muose ir dažydavo, ir kaldavo, 
ir šluodavo, ir budėdavo. LB 
renginiuose talkindavo visur, 
kur tik stigdavo rankų. Sąži
ninga elgsena darbovietėse, 
protingu požiūriu į uždarbį jis 
pajėgė susikurti sau ir žmonai 

TARP MŪSŲ KALBANT 
KARVIŲ PARADAS ČIKAGOJE 

Ilgokai buvo teigiama ir net 
mokyklų vadovėliuose rašoma, 
kad 1871 metais Čikagoje mil
žinišką gaisrą sukėlė melžia
mos karvės paspirta žibalinė 
lempa. Prieš maždaug viene
rius metus, nuodugniau išty
rus gaisro priežastis, buvo nu
tarta atšaukti airių ateivių 
karvutei primestą nusikal
timą. 

Šią vasarą, lyg ir norint ati
taisyti ankstyvesnę klaidą, 
buvo surengtas „karvių para
das" (Cows on Parade). Jame 
dalyvavo 320 iš sintetinės me
džiagos pagamintų įvairios iš
vaizdos, įvairiaspalviai išmar
gintų karvių. Karvių meninį 
apipavidalinimą (už atlygini
mą) atliko vietiniai dailinin
kai: Jų tarpe būta profesio
nalų, meno studentų ir dailės 
mėgėjų. 

Susidariusias pinigines iš
laidas padengė vadinamieji 
„sponsoriai" — prekybininkai, 
pramonininkai ir pan. Pro
jektą vykdė mero Richard Da
lę^ vadovaujama Čikagos 
miesto valdžia. 

Sulaukta didelio dėmesio ir 
pasisekimo. Miesto gatvėse 
(šaligatviuose) ir aikštėse „pa
radavusios" karvės viliojo 
miesto ir apylinkių gyvento
jus, o taip pat tolimesniųjų 
vietovių ir net užsienio valsty
bių turistus. Šią vasarą mies
to centre buvo jaučiamas di
desnis žmonių judėjimas. Tu
rimais duomenimis, šią vasa
rą beveik dviem šimtais mili
jonų, dolerių pakilo prekybinės 
pajamos. Visa tai atsitiko, nė 
kieno kito, o „paradavusių" 
karvių dėka. Žmonės ne tik 
vaikštinėjo, žiūrinėjo ir gėrė
josi „besiganančiomis" karvė
mis, bet valgė, gėrė ir naudojo
si miesto prekyviečių bei 
viešbučių patarnavimais. Vie
tos žiniasklaida bendradarbia
vo ir parodė pritarimo. Buvo 
išleistas specialus informaci
nis leidinys ir spalvotomis 
karvių nuotraukomis iliust
ruota knyga. Turbūt nebus 
perdėta pasakius, jog daugelis 
žmonių stačiai pamilo parada
vusias karves. Paradas pra
sidėjo birželio 15 d. ir pasi
baigė rugsėjo 31 d. Paskutine 
parado dieną visos karvės bu
vo surinktos, „išpraustos" ir 

parengtos baigminiam pasiro
dymui. Kelioms dienoms pras
linkus, prasidėjo išpardavi
mas. Šiam tikslui buvo panau
dotas internetas ir Čikagos 
teatro salėje surengtos varžy
tinės, kurios sulaukė netikėtai 
didelio pasisekimo. Iš Phila-
delphijos atvykusi moteriškė 
už vieną karvę sumokėjo 
110,000 dolerių. Iš viso gauta 
beveik 3,5 milijono dolerių 
pajamų, kurios buvo paskirs
tytos labdaros reikalams. 

Čikagoje surengtas karvių 
paradas susilaukė plataus at
garsio JAV ir užsienyje. Mies
to valdžią užplūdo pasiteiravi
mai ir patarimų prašymai. 
Turimomis žiniomis, New Yor-
ko miestas ketina ateinančią 
vasarą „išginti" keletą šimtų, 
o gal net ir visą tūkstantį kar
vių, kituose miestuose planuo
jama turistų viliojimui panau
doti kiaules, dramblius, 
paukščius ir t.t. 

Amerikoje sakoma, kad „Bu
siness is Business". Neseniai 
buvo įkurta „Cow Parade 
Worldwide, Inc.". Šioji įstaiga 
teikia patarimus ir už tam 
tikrą atlyginimą išduoda leidi
mus. 

Ką gi, tenka teigiamai ver
tinti naujas ir originalias pas
tangas. Juk sakoma, kad tiks
las pateisina priemones. Vis 
tik šiuo atveju kyla klausi
mas: nejaugi dėmesio sužadi
nimu nebepakanka veikiančių 
muziejų galerijų, teatrų, ori
ginalios statybos pastatų ir 
kitų, kaip sakoma, žmogaus 
akį traukiančių dalykų? 

Beje, Čikagos miestas nega
li pasigirti savo išradingumu. 
Šiuo kartu Čikaga pasinaudo
jo Ciuricho patirtimi. 1998 
metų vasarą Ciuricho miestas 
viliojo turistus „savos, švieca-
riškos gamybos" karvėmis. 
Žinoma, kad vienas Čikagos 
prekybininkas susižavėjęs 
šveicariškomis karvėmis, įkal
bėjo Čikagos vadovus pasinau
doti Ciuricho miesto pavyz
džiu. Atrodo, kad Čikagos 
miesto vadovybei nebereikia 
aiškinti reklamos reikalingu
mo. Tik nežinia kokiu būdu, 
kokiomis priemonėmis teks 
Čikagai pasireikšti ateinan
čiais metais. 

Petras Petrutis 

Janinai patogų — kuklų, ne 
prabangų — gyvenimą Ir 
kiekvienam rimtam prašymui 
negailėjo aukos. Apsvarstyda
vo prašymo svarbą, net pasi
tardavo su pažįstamais, o tada 
skirdavo tiek, kiek, jo many
mu, reikėdavo. „Nesuprantu, 
kodėl žmonėms vis negana", 
— yra kalbėjęs. „Skundžiasi, 
dejuoja. Per šykštumą nebijo 
gėdos, nevengia melo. Su žmo
na gauname Sočiai Security 
paramą ir džiaugiamės, kad 
jos ne tik viskam užtenka, bet 
ir dar lieka". 

K. Kaulinis su žmona Jani
na vertėsi tvarkingai, visur 
dalyvaudavo, kiekvieną sek
madienį tolokai atvykdavo į 
lietuvių parapiją, beveik nie
kados nesiskųsdavo, kad ne
galuojąs. O negalavimų vėly
vame amžiuje pasitaikydavo. 
Gražiai sugyveno su podukrų 
šeimomis (žmona Janina buvo 
našlė, likusi su dviem duk
relėm), nepagailėdavo dovanų 
podukrų vaikams, kuriuos sa
vo „anūkais" vadindavo ir to
kiais laikė. 

Kazimieras Kaulinis gimė 
1914.12.21 Vyžonų kaime, 
Utenos apskrity. Būtiną Lie
tuvos karinę tarnybą atliko 
jaunesnio puskarininkio laips
niu, tada tarnavo policijoje. 
1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją, o iš jos emigravo į Brazi
liją. Tačiau tame Pietų Ameri
kos krašte didelės laimės ne
rado, nors kai apie jį pasako
davo, nesiskųsdavo. Dirbo, 
pragyveno, uždarbis buvo 
menkas, tačiau — jo žodžiais 
— badauti nereikėjo. Iš Brazi
lijos 1954 m. vėl grįžo į Vokie
tiją ir dirbo amerikiečių kari
nių dalinių transporte, kol 
1957 m. emigravo į JAV. Čia 
pragyvenimą pelnė darbininko 
dalia, tačiau niekados nesi
skundė, nors teko vargti ir 
naktimis, ir dienomis. Visus 
beveik 85 savo amžiafls metus 
buvo optimistas, pastabus lie
tuviškiems reikalams, dosnus, 
nepalankus šykštuoliams, vi
suomenėje paslaugus. Neatsi
sakydavo darbo vietinėse val
dybose, tačiau aklai nepritar
davo kiekvienam pasiūlymui. 
Mėgdavo teirautis ir susipa
žinti su reikalu iš arti, o jei 
jam atrodydavo, kad einama 
ne taip, kad geriausiai baig
tųsi lietuviškai visuomenei, 
pasisakydavo prieš tai. Niekas 
negali visiems patikti, nors ir 
kaip besistengtų. Tačiau a.a. 
K. Kaulinio visuomeninį įver

tinimą mate kiekvienas, kas 
dalyvavo jo laidotuvėse. Į ka
pines lydėjo ilgiausia auto
mobilių eilė. O velionis nebuvo 
daktaras, advokatas, inžinie
rius, tik darbininkas. Jis ne
buvo turtuolis, tik nešykštus. 
Jis neparašė išUekančių vei
kalų, tik skaitė lietuvišką spau
dą, ja domėjosi, susidūręs pa
žįstamus diskutuodavo jos tu
rinį, mėgo knygas. Eilinis do
ras ir aktyvus žmogus yra 

daug vertingesnis už 
mokslinusį egoistą. 

Šiame krašte jis paliko žmo
ną Janiną, dvi podukras su 
šeimomis (lietuviškomis' I ir 
Lietuvoje dviem metais vy
resnį brolį Julių. 

V. Volertas 

• Mažos kaip lašas raidės ir 
natos, suka ir suka pasaulio 
ratą. 
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

VIDA RAPŠYS DUDĖNAITĖ 
Begalinė upė Dievo laiko: 
Be pradžios, be galo, be krantų. 
Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
Ir Jo rankoj esam — aš irtu. 
„Viešpaties pasaulis" 
Bernardas Barždžionis 

Laikas bėga... Lapkričio 23 d. jau bus penkeri metai, 
kai mūsų miela Vida mus paliko, sulaukusi 53 metų 
amžiaus. Šv. Mišios užjos sielą bus atnašaujamos Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette Parke 
sekmadienį, lapkričio 21 d., 12:15 vai. p.p. Prašome 
gimines, draugus ir pažįstamus a. a. Vidą maldoje 
prisiminti. 

Nuliūdę: vyras, duktė su šeima, anūkai, du 
sūnūs ir dvi seserys su Šeimomis. 

PADĖKA 
A. t A. 

AKVILINA ODINIENĖ 
mirė 1999 m. spalio 11d. Palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje. 
Širdingai dėkojame visiems, kurie pareiškė mums 
užuojautą, dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse, 
užjautusiems laiškais, aukojusiems šv. Mišioms bei 
Lietuvos Dukterų draugijai a. a. Akvilinos atminimui. 
Jūsų maldos ir nuoširdumas mus stiprino sunkioje 
atsiskyrimo valandoje. 
Nuoširdi padėka kun. R. Gudeliui už maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir kapinėse. Dėkojame sol. D. Stankaitytei 
ir varg. R. Šokui už giesmes ir muziką pamaldų metu. 
Taip pat esame dėkingi laidotuvių direktoriui Donald 
M. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: duktė Irena, sūnus Vaclovas, brolis 
Danielius su šeimomis bei kiti giminės ir 
artimieji. 

£ «TJ*MlMMCt 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes roond-

thp travel to Lithuania 

easter and more conveoient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daity service to Vilnius with 

Just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gtes you a retoeed mom-
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Chicago through our Ccpenhagen 
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and w«l aflow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonahte fare. 

Find out what a wor)d of difference 

SAS C3M .r^ke for ycur next trip. 
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Viena CikatriSka karvutr. besigananti Michigan Ave Nuotr P. Petručio 

A. t A. 
IRENA MARTYNA STANIULIS 

PAKALNIS 
Gyveno Colurr.bia, SC. Mirė 1999 m. lapkričio 15 d., 

sulaukusi 77 metų. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. 
Nuliūdę liko: sūnus Al Pakalnis, gyv. Columbia, SC, 

brolis Povilas Staniulis, gyv. Kaune ir anūke Meghan 
Pakalnis, gyv. Lexington. 

Velionė buvo žmona a. a. Alfonso Antano Pakalnio, 
duktė a. a. Artūro ir a. a. Martynos Staniulių. 

Velione priklausė Lietuvių laisves kovotojų draugijai, 
Lietuvių Bendruomenei ir St. Joseph katalikų parapijai. 

A. a. Irena Martyna pašarvota penktadieni, lapkričio 
19 d. nuo 6 iki 8 v.v. Dunbar laidojimo namuose, 1527 
Gervais St., Colubia, SC. 

Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos šeštadienį, 
lapkričio 20 d. 10 vai. ryto St. Joseph bažnyčioje. Po Mišių 
laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašoma aukoti St. 
Joseph bažnyčiai. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir gimines dalyvauti 
šv. Mišiose. 

Nuliūdę: sūnus, duktė ir anūkė. 
Laidotuvių direkt. Dunbar Funerai Home. 

Tel. 803-771-7990. 

Lietuvos ambasada Vašingtone nuoširdžiai liūdi mirus 
iškiliausiam visų laikų Lietuvos diplomatui, 
ambasadoriui, teisės daktarui 

A. t A. 
STASIUI ANTANUI RAČKIUI 

Ambasadorius Stasys A. Bačkis nusipelnė ypatingos 
pagarbos už savo pasiaukojamą darbą Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje. Ambasadorius Stasys Bačkis 
ypač daug nuveikė Lietuvos laisvės labui dirbdamas 
Lietuvos pasiuntiniu JAV sostinėje nuo 1976 m. iki 
1987 m. Tebeidamas Lietuvos atstovo Vašingtone 
pareigas, dr. Stasys A. Bačkis 1983 m. gruodžio 24 
d., mirus Lietuvos diplomatijos šefui ministrui Stasiui 
Lozoraičiui, pagal Velionio aktą, buvo paskirtas ir 
Lietuvos diplomatijos šefu. Ambasadorius Stasys A. 
Bačkis iš Vašingtono, kur Lietuvos okupacijos metais 
buvo svarbiausia diplomatinės tarnybos įstaiga, 
administravo visas kitas Lietuvos diplomatines 
tarnybas. Dr. Stasys A. Bačkis buvo pavyzdžiu visiems 
jį pažinojusiems už savo patriotizmą, pasiaukojimą ir 
tikėjimą tėvynes laisve. Jo iškili asmenybė ir atmintis 
visiems laikams lydės Lietuvos ambasados Vašingtone 
veiklą. 
Lietuvos ambasada Vašingtone reiškia gilią užuojautą 
ambasadoriaus Stasio A. Bačkio artimiesiems ir 
bendražygiams. 

Buvusiam Lietuvos diplomatijos šefui 

A. t A. 
Dr. STASIUI ANTANUI 

RAČKIUI 
į Amžinojo Tėvo namus iškeliavus, giliai užjaučiame 
jo žmoną ONĄ ir sūnus — AUDRIŲ JUOZĄ, Vilniaus 
arkivyskupą ir RIČARDĄ STASĮ. b. Lietuvos 
ambasadorių Paryžiuje bei jų artimuosius. 

Elvyra ir Pilypas Naručiai 

PADĖKA 
Banevičių, Dūdų ir Ječių šeimos vardu. 

A. t A. 
DALIAI RANEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, atsilankiusiems 
Į laidojimo namus, palydėjusiems Velionę į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, užprašiusiems šv. Mišias, 
išreiškusiems užuojautą žodžiu, telefonu, laiškais ir 
kitaip prisidėjusiems prie paskutinio atsisveikinimo su 
Velione. 

Su pagarba. 

Kęstutis Jecius 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

.,Exuliat«T choro vadove Rita Kliorienė viešėjo Toronte ir dirigavo Toron
to „Voluges" dainininkams. 

Nedažnai Čikagoje dai
nuoja net trys išeivijos cho
rai. Ir dar vieni pačių geriau
sių; Toronto „Volungė", Cle-
velando .,Exultate" ir mūsų 
„Dainava" ruošiasi neeilinei 
šventei - didžiajam trijų cho
rų koncertui, skirtam „Drau
go" 90-mečiui. Chorai atliks ir 
lietuviškus kūrinius, ir bažny
tinę muzika. Didžiajame kon
certe taip pat skambės prem
jera - naujasis kompozito
riaus J. Tamulionio ir poeto J. 
Marcinkevičiaus 5 dalių kūri
nys „Tėviškės giedojimai". 
Dalyvaukite šių trijų chorų ir 
mūsų dienraščio šventėje, kuri 
įvyks kitą sekmadienį, lapk
ričio 28 d., 2 val.p.p. Mother 
McAuley aukštesniojoje mo
kykloje (3737 W. 99th Str„ 
Chicago, IL)! 

Balsuokite už Arvydą Sa
bonį kaip už patį geriausią 
visų laikų Europos krepšinin
ką! Tą galite padaryti „Inter
nete": 

http://www.eurobasket.com/ 
links/polll.htm 

ŠALPAS s-gos Rankos 
lenkimo pirmenybės vyrų ir 
moterų kategorijose vyks šį 
šeštadienį, lapkričio 20 d., 
Jaunimo centro žemutinėje 
salėje. Registracija nuo 1 vai. 
p.p. Varžybos 2 vai. p.p. To
kios varžybos Šiaurės Ameri
kos lietuvių tarpe bus vykdo
mos pirmą kartą. Kviečiame 
dalyvius ir žiūrovus. Informa
cijai tel.: 773-247-2452, arba 
773-863-8861. 

„Sidabro varpelis" — Lab
daros koncertas Šv. Kalėdų 
proga vyks sekmadienį, gruo
džio 5 d.. 12:30 vai. p.p. it.y. 
po 11 vai. Mišių). Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Programoje muziko Ričardo 
Šoko vadovaujamas moterų 
ansamblis ir pianistė Gintė 
Čepmskaitė. „Saulutė", Lietu
vos vaikų globos būrelis, visus 
nuoširdžiai kviečia į malonią 
muzikos valandėlę. Savo atvy
kimu paremsite Lietuvos vai
kus bei studentus. 

Kviečiama talka! Šeštadie
nį, lapkričio 20 d.. 9:45 vai. ry
to apatinėje mašinų aikštelėje 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. bus kraunama apie 
450 siuntinių ir vargonai į 
Lietuvą. „Saulutė". Lietuvos 
vaikų globos būrelis, dėkoja 
galintiems padėti krauti. 

Lietuvių operos valdybos 
narės Ramunė Račkauskie
nė ir Virginija Savrimienė 
jau seniai planuoja, kad Jau
nimo centro salė būtų kuo pui
kiau išpuošta ir svečiams su
darytų jaukia nuotaiką. O 
valdybos iždininkė Valerija 
Žadeikienė ir pats vakaro va
dovas Jurgis Vidžiūnas ves
tibiulyje lauks atvykstančių 
svečių ir bus pasiruošę juos 
sutikti. Numatoma, kad sve
čių bus tikrai daug. Tačiau jei 
kas nėra užsisakę vietų, bet 
susigundytų atvykti į šį vien
kartinį operos renginį, galėtų 
skambinti Jurgiui Vidžiūnui 
tel. 773-767-5609. 

METINIS PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Metinis Panevėžiečių klubo da problemų ir su akimis. Pla
čiau pakalbėjo apie dvi daž
niau pasitaikančias ligas: ka
taraktą ir glaukomą, kurių 
pirmoji gydoma operacija, ant
roji — vaistais. Pakalbėjo ir 
apie keletą kitų akių ligų, ku
rių kai kurios nepagydomos. 
Reikia saugoti akis, kreiptis 
pas akių gydytoja. Po paskai
tos buvo keletas paklausimų, į 
kuriuos daktaras mielai at
sakė. 

Pirmininkas pranešė, kad 
darbščiam klubo garbės nariui 
Kultūros taryba paskyrė peda
gogo premiją. Pagerbimo po
kylis vyko lapkričio 14 d. Klu
bo nariai sudarė stalą. Kasi
ninkas K. Rožar-kas pranešė 
apie iždo stovį. Pajamų ne
daug, išlaidų irgi nedaug, fai 
klubas nario mokesčiais ir 
gautomis aukomis gali dar gy
vuoti. Revizijos komisija rado 
pajamų ir išlaidų knygas ve
damas labai gerai. 

Valdybai (Vladas Paliulio-
nis, Pranė Masilionienė, Kazi
mieras Rožanskas ir Albertas 
Matulis) ir revizijos komisijai 
(J. Masilionis, P. Peleckas ir 
J. Lungienė) sutikus kandi
datuoti, plojimu buvo išrinkti. 
Į valdybą dar buvo išrinkta 
Marija Vyčienė. 

Kadangi Draugo fondas nori 
kuo greičiau pasiekti savo 
tikslą, klubas padidino savo 
įnašą 100 dol. 

Susirinkime dalyvavo ir ke
letas naujai atvykusių pa
nevėžiečių. Pradžioje jie atlei
džiami nuo nario mokesčio, tik 
norima, kad lankytųsi susirin
kimuose, susipažintų, apsi
prastų. 

Po susirinkimo pasivaišinta 
Pr. Masilionienės paruoštomis 
vaišėmis. . P.R 

narių susirinkimas buvo lap
kričio 7 d., 12 vai. vienoje Jau
nimo centro klasėje. Prieš su
sirinkimą 10 vai. Jėzuitų kop
lyčioje buvo pamaldos už mi
rusius klubo narius. Šv. Mi
šias aukojo kun. J. Vaišnys, 
SJ. Susirinkimą pradėjo ir 
vedė pirm. Madas Paliulionis, 
sekretoriavo Pranė Masilio
nienė. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti šiais metais mi
rę nariai — Julius Mačiulis ir 
jūrų kapitonas Bronius Kriš-
topaitis. 

Perskaičius ir priėmus Pr. 
Masilionienės parašytą pra
ėjusio susirinkimo protokolą, 
vyko pagrindinė susirinkimo 
dalis — dr. Rimvydo Sidrio 
paskaita apie akių ligas. 

Dr. R. Sidrys dažnai skren
da į Lietuvą, rūpinasi Lietu
vos žmonių akių sveikata, sa
vo mirusios žmonos atmini
mui ir vardu yra įsteigęs tam 
reikalui fondą. Tik vakar grį
žęs iš Lietuvos, pradžiai pa
pasakojo keletą įspūdžių iš 
Lietuvos. Daug kartų lankan
tis, matoma pažanga, gerėji
mas, gaila, ne toks greitas, 
kaip daugelis norėtume. Šiek 
tiek papasakojo apie kontro
versijas dėl pasirašymo sutar
ties su „Williams" bendrove 
dėl Mažeikių naftos. Taip pat 
papasakojo apie naujumus Pa
nevėžyje. Kas tebeprisimena 
Plukių gatvę, tam bus įdomu 
girdėti, kad ten auga vienas iš 
didžiausių prekybos centrų su 
didžiuliais pastatais. 

Pasidalinęs šiais įspūdžiais 
daktaras perėjo prie savo te
mos. Žmonės bijo mirti, bet 
dar daugiau — apakti. Toks 
jau gamtos dėsnis, kad, didė
jant žmogaus amžiui, atsiran-

Lietuviški blynų pusry
čiai! Sekmadienį, lapkričio 21 
d., po 8, 9:15 ir 10:30 vai. r. šv. 
Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 
salėje bus kepami lietuviški 
blynai. Prašome ateiti kartu 
su šeimomis ir draugais! Ska
niai pavalgysite ir smagiai 
praleisite laiką. Visas pelnas -
parapijos naudai. 

„Draugo" vyr. redaktorė 
Danutė Bindokienė ir inž. 
Jonas Jurkūnas kalbės apie 
Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną šį sekmadienį vyk
siančiame A. Smetonos minė
jime. Minėjimas vyks 12:30 
val.p.p. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Po pranešimų -
meninė programa ir vakarie
nė. 

Kariuomenės atkūrimo 
81 metų sukakties minėjimą 
lapkričio 21 d„ sekmadienį, 
Šaulių namuose rengia Čika
gos ramovėnai, talkinant biru-
tietėms ir šauliams. Minėji
mas prasidės iškilmingu vėlia
vų pakėlimu Jaunimo centro 
sodelyje. Pamaldos - 10 val.r. 
jėzuitų koplyčioje. Mišias au
kos ir pamokslą sakys kun. J. 
Vaišnys, SJ, giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom-
kai, vargonuos muz. Manigir-
das Motekaitis. Po pamaldų -
apeigos prie laisvės kovų pa
minklo. Minėjimas Šaulių sa
lėje prasidės 12 vai. Pagrindi
nis kalbėtojas - ALTo pirmi
ninkas prof. dr. Jonas Rač
kauskas, meninę dalį atliks 
Algimantas Barniškis. 

Jono Ivaškevičiaus, fotog
rafo iš Lietuvos, parodą „Išei
vijos šauliai Lietuvoje" bus 
galima apžiūrėti sekmadienį, 
lapkričio 21 d., Lietuvos ka
riuomenės paminėjimo metu. 
Paroda buvo atidaryta lapk
ričio 7 d. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės namuose. 

it*fSti 
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Paskutinysis „Laiškų lie
tuviams" žurnalo numeris 
(1999 m. spalio mėn.) kaip vi
suomet pasižymi puikia, tai
syklinga lietuvių kalba. Spa
lio mėnuo skiriamas Rožinio 
garbei, taigi žurnalo vedama
sis - apie Rožinio prasmę. Kiti 
straipsneliai - apie tai, kaip 
ugdomas tikėjimas, koks turė
tų būti šių dienų kunigas, 
kaip reikia senais žmonėmis 
rūpintis, kas padeda ir kas 
kliudo sugyventi su kitais. 
Vienas įsimintiniausių šio nu
merio straipsnių - pasakoji
mas apie Karaliaučiaus krašto 
lietuvius, atsidūrusius ten po 
Antrojo pasaulinio karo. Šyp-
sulių skyrelyje - šmaikštus 
Vytautės Žilinskaitės feljeto
nas. „Laiškai lietuviams" taip 
pat primena, kad iki 2000 m. 
vasario 16 d. redakcija laukia 
„Laiškų lietuviams" rašinių 
konkurso straipsnių. Konkur
sui siūloma 10 temų. Redak
cijos adresas: „Laiškai lietu
viams", 2345 W. 56th Street, 
Chicago, IL 60636. 

PASAKOJO APIE DABARTINĘ PADĖTI 
LIETUVOJE 

28-OJI FOTOMENO PARODA 
Ši paroda yra 28-oji ir jos 

atidarymas vyko spalio 22 d. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Šios parodos tema bu
vo „Kūdikystė. Vaikystė. Pa
vasaris. Rytas". Parodos tema 
buvo gana plati, ir fotomeni
ninkai turėjo sukti galvas, 
kaip viską atvaizduoti foto
grafijoje. Šios rūšies parodas 
pradėjo ruošti dr. Stasys Bud
rys jau nuo 1972 metų. jam 
mirus šį darbą perėmė dr. Mil
da Budriene. 

Šių metų parodoje dalyvavo 
net 95 proc. fotomenininkų iš 
Lietuvos, o kiti iš — Amerikos 
žemyno. Parodos dalyviai tu
rėjo išrinkti įdomiausias nuo
traukas, kurios atitiko pa
skelbtą temą. Po dviejų savai
čių įvyko ir premijų įteikimas. 
Premijų įteikimo vakarą vedė 
fotomenininkas Algimantas 
Kezys ir Milda Budrienė. 
• 28 kasmetinės lietuvių fo
tografijos laimėtojais suaugu
sių gmpėje tapo: Vėtrė Anta
navičiūtė iš Vilniaus 'I vieta), 
Algis Jakštas iš Švenčionėlių 
(H vieta) ir — Marija Čičirs-
kienė iš Panevėžio 'III vieta). 

Jaunųjų grupėje premijas 
gavo Normante Ribokaitė iš 
Dusetų. Zarasų rajono (I v.), 
Akvile Anglickaite iš Klai
pėdos, vienintelė iš dalyvavu
sių kelias konkurso temas su
jungė į vieną ir gavo antrą 
vietą. Trečiąja laimėtoja tapo 
Ieva Verikaite iš Kauno. Ame
rikos žemyne gyvenantiesiems 
fntnmpnininkam« nenusišvn-

sojo laimė, nors jie buvo at
siuntę ir meniškų nuotraukų. 
Laimėtojams buvo suteiktos 
piniginės premijos. Premijų 
dydis buvo nuo 25 dol. iki 50 
dol. Nors premijos nebuvo di
delės, bet vis vien jų paskyri
mas atliko paskatinimo darbą. 

Reikia pabrėžti, kad anksty-
vesniose parodose dalyvauda
vo tik Vakaruose gyvenantieji 
fotomenininkai. Lietuvai ta
pus nepriklausoma, parodose 
pradėjo dalyvauti daug meni
ninkų iš Lietuvos. Visi šios pa
rodos darbai buvo įamžinti 
gražiai išleistame 200 psl. ka
taloge, pavadintame „Žmo
gaus ir gamtos pavasaris". 
Katalogą sudarė ir redagavo 
Algimantas Kezys, išleido Sta
sio Budrio lietuvių fotoarchy-
vas Čikagoje. 

Po premijų įteikimo buvo 
paskelbta 29-ojo foto konkurso 
tema — „Jaunystė. Vasara. 
Vidurdienis". „Fotomeninin
kams bus nelengva sujungti 
duotas temas į vieną tęstinį 
vienetą, bet turi jie metus lai
ko". — pabrėžė Milda Bud
rienė. 

Šių metų konkurso užbaigi
mo metu taip pat buvo pa
minėta dr. Stasio Budrio 15 
metų mirties sukaktis. Apie S. 
Budrio gyvenimą, jo visuome
ninį darbą pasakojo Skir
mante Miglinienė, be to, jos 
rūpesčiu buvo išstatyta paro
dėlė, atskleidžianti daktaro 
įnašą mokslui ir visuomenei. 
Pažvmėtina. kad S. Budrvs 

yra daug pasitarnavęs lietu
vių skautams, gyvenantiems 
Čikagoje. S. Budrys buvo fo-
tomėgėjas, ir talkinant žmonai 
Mildai buvo įsteigtas S. Bud
rio fotoarchyvas. Šiame ar
chyve, be fotomeno parodų, 
yra ir lietuvių daktarų nu
veiktų darbų nuotraukų, to 
meto Lietuvoje ir kitose vals
tybėse naudotų gydymo įran
kių ir pasakojimų apie moks
linius daktarų pasiekimus. 

Buvo taip pat parodyta vaiz
dajuostė apie daktarų patirtus 
vargus, jiems apleidžiant tė
vynę ir keliaujant į nežinomą 
rytojų. Buvo pabrėžti momen
tai, kada Vakarų sąjunginin
kai, nesuprasdami keliaujan
čių asmenų siekių, norėjo juos 
perduoti į žiauriųjų budelių — 
rusų komunistų rankas. Žiū
rint į šią vaizdajuostę ir Mid-
lai Budrienei pasakojant, dau
gelis vakaronės dalyvių orisi-
minė tuos pačius vargus ir pa
tirtus rūpesčius. Vaizdajuostę 
sukūrė Arvydas Reneckis, ir 
Milda ją pavadino „Išėjome 
laisvės ieškoti". Įsimintini 
partizanų dainos žodžiai: 
„Skambėk, daina laukais tė
vynės ir laisvės žygin stiprink 
mus. Te Lietuva, vargus pa
mynus, graži, laiminga vėlei 
bus". 

Reikia pasidžiaugti, kad fo-
toarchyvo ir fotoparodų išlai
kymui Milda Budrienė paau
kojo didelę pinigų sumą, kad 
ateities lietuvių visuomenė 
galėtų grožėtis fotomenu ir 
prisimintų* lietuvių daktarų 
įnašą žmonijos gerovei. 

Antanas Paužuolis 

Matas McCarthy su mokytoja Daiva ..Žiburėlio", Montrssori mokyklėlėje 

• Siuntiniai priimami iki 
lapkričio 20 d. į papildomą 
talpintuvą. Atlantic Eipress 
Corp. Tel. 630-267-6822 arba 
773-434-7919. MM 

• Algimanto Kezio fo
tografijų parodos „Lietuva 
2000" atidarymas Šį penkta 
dienį, lapkričio 19 d. 7:30 v. 
v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Kartu, kitoje 
salėje, vyks meno darbų var
žytinės — pradžioje tyliosios, po 
to, 8:30 v. v. prasidės atvirosios 
— garsiosios. Kviečiame visus 
atsilankyti. *n*i 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. *n*» 

• Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — Kun. Jonas Pa
kalniškis; Povilas ir Nijolė 
Stelmokai; JAV LB V/aterbu-
ry apylinkes valdyba per An
taną Žemaiti. $30 — Adolfas 
Armalis, Bronius ir Aurelija 
Polikaičiai; dr. Daina Vanako-
jis. $25 — Dalia Černius, dr. 
Giedre Kumpikas. Mindaugas 
Pračkaila; Narimantas Udrys. 
$20 — Feliksas Kriščiūnas; 
Michalina Krutkevičius; Geor
ge Sved. $15 — Joseph Bla
žys; Frank ir Milda Šilbajoris. 
$10 — Joseph Grinius; VValter 
Kasparaitis; Stasys Mickus 
$2 — Jurgis Kisielius. Rėmė
jams dėkojame. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middlehurg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 

I lapkričio 3 d. vyresniųjų 
lietuvių popietę „Seklyčioje" 
mūsų renginių vadovė E. Siru
tienė pakvietė viešnią iš Vil
niaus — dr. Reginą Švobienę, 
kad ši papasakotų apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje. R. Švo-
bienė yra „Valstiečių laik
raščio" labdaros fondo „Kauno 
vaikai" pirmininkė. Šis labda
ros fondas rūpinasi kaimo 
vaikų gerove. R. Švobienė Či
kagoje lankėsi prieš metus su 
savo dukrele Migle, kuri buvo 
gydoma Shriner's ligoninėje. 
Viešnia stebėjosi, kad laikas 
mūsų visai per metus „nepa
keitė". Lietuvoje žmonės grei
čiau sensta. 

Ji pasidžiaugė geru oru Lie
tuvoje. Sakė, kad rugsėjo mė
nesį kaimuose buvo švenčia
mos rudens šventės: žmonės 
parodė ir pasirodė, ką užau
gino. I tas šventes nedaug kai
mo žmonių atvyksta pasižval
gyti, bet mokytojai atsiveda į 
jas vaikus žemės derliumi pa
sidžiaugti. 

Prelegentė ne sykį savo kal
boje kartojo, kad Lietuvos mo
kytojai yra pagrindiniai švy
turiai, per kuriuos į kaimus 
ateina šviesa. Šiaip Lietuvoje, 
deja, padėtis yra liūdna, nes 
nieko gero nevyksta. Praėjo 
dešimt nepriklausomybės me
tų, bet... Politinė situacija ne
pavydėtina, nes per tą de
šimtmetį pasikeitė trys vy
riausybės, ir kiekviena išeida
ma išsinešė ir viltis, ir ką nors 
iš valstybės aruodo. Todėl var
gas krinta ant pensininkų, 
vaikų ir ligonių pečių. Pensi
jos neišmokamos, „Sodra" ne
surenka pinigų. Pensininkai iš 
savo menkų pensijų dažnai 
išlaiko ir savo vaikų šeimas. 
Žemės ūkio veikla remiasi 
pagamintais produktais, o Lie
tuvoje ūkininkai kartais už 
savo produktus negauna pi
nigų net pusę metų. Pienas, 
kurio litras kainuoja 50 centų, 
yra tų „trihektarininkais" va
dinamų ūkininkų pagrindinės 
pajamos (ir už pieną laiku ne
sumokama). Tas pinigų nega
vimas už produkciją yra kai
mo skaudžiausia problema. 
Žmonės į Europos rinką bijo 
eiti, nes jos nežino ir nesu
pranta. Valstiečių partijos pir
mininkas Ramūnas Karbaus-
kis organizuoja žemdirbius 
protesto akcijai. Jis iš to už
dirbs kelis šimtus litų, o kiek 
protestuotojai praras — jam 
nesvarbu. A. Paulauskas irgi 
organizavo protesto „Žygį į 
Vilnių". Žmonės nesupranta 
nei tų visų situacijų „plony
bių", nei kas už jų slepiasi. 
Kaimo žmonių tamsumu pasi
naudoja tie, kurie nenori sėk
mės Lietuvai. 

Didelė kaimo bėda ir nelai
mė yra alkoholizmas. Žmones 
galbūt gena iš nevilties, o gal 
tai — sovietinis palikimas. Al
koholis žmones tiesiog pjauna. 
Jie nuodijami „Pilstuku", ku
ris jau ir „Kaukoline" vadina
mas. Visi girdėjome, kaip gir
tuoklis tėvas nužudė savo 

mažametes dukrytes. Vienoj 
vaikų prieglaudoj buvo rasta 
dviejų metukų mergytė, ser
ganti gonorėja. 

Prelegentė sakė, kad reikia 
remti kaimo mokyklas, subur
ti vaikus ir jų tėvus. Aiškino, 
kad „Valstiečių laikraščio" lab
daros fondas „Kaimo vaikai" 
stengiasi, kad būtų remiamos 
kaimo mokyklos, nes jos daž
nai uždaromos neva esą mažai 
vaikų mokykloje. Kas suran
kios vaikus autobusais ir nu
veš i mokyklą, turinčią sporto 
sales ir kompiuterius (tokios 
mokyklos yra propaguojamos 
ir globojamos)? Labai svarbu, 
kad kuo daugiau mokyklų lik
tų neuždaryta. 

R. Švobienė pasakojo apie 
vaikų invalidumą. Ligonių ka
sos potvarkiai sukėlė sumaištį 
dėl invalidumo nustatymo. Pa
vyzdys: 16-kos metų vaikui, 
parvežtam iš gydymo Ameri
koje, reikia gulti į ligoninę, 
kad lietuviai gydytojai nusta
tytų invalidumą. Vargšai 
žmonės (tėvai su ligotais vai
kais) laukia ilgiausias valan
das koridoriuose, kol bus pri
imti, o gydytojai tiesiog šaipo
si iš jų. Invalidumas Lietuvoje 
nustatomas dviems metams. 
Prelegentė valdininkiją Lietu
voje prilygino voratinklinį, ku
ris apipynęs viską, stengiasi 
išlaikyti savo darbus kaip so
vietų laikais. Kol pereini val
dininkų ratą, tampi visiškai 
nualintas. 

Lietuva turi žmonių, kurie 
nepraranda vilties, yra atkak
lūs ir gyvenimą bando kurti iš 
naujo. Batakiuose, Tauragės 
rajono mokykloje, vaikai R. 
Švobienei sakė, kad: „mums 
trūksta laimės, o tėveliams 
darbo". Gaila, kad kaimiečiai 
dar neišmoko patys galvoti ir 
dirbti. Jie vis dar neužmiršo 
kolūkinės sistemos. Po tokios 
informacinės ir gana liūdnos 
paskaitos prelegentė atsaki
nėjo į gausybę taip pat liūdnų 
klausimų. Norintieji užsisaky
ti „Valstiečių laikraštį", kurio 
globojamas labdaros fondas 
„Kaimo vaikas" tikrai labai 
daug padeda kaimo vaikams, 
tai gali padaryti, kreipdamiesi 
į B. Juodelį „Drauge". Prenu
merata — 140 dol. metams, 
laikraštis išeina du kartus per 
savaitę. 

Matėme ir V. Jakovicko 
vaizdajuostę apie Vėlines Lie
tuvoje — Šventaragio slėnyje. 
Prisiminėme net ir tuos, kurie 
nežinia kur miega amžinuoju 
miegu (žuvę miške ar trem
tyje), kuriems niekas žvakelės 
neuždega. 

Prieš pradedant pietauti B. 
Jasaitienė pakvietė visus susi
rinkusius sugiedoti „Ilgiausių 
metų" mūsų „spiritus mo-
vens", nepailstančiai prog
ramų kūrėjai, vedėjai E. Siru
tienei, sulaukusiai gražaus ir 
garbaus gimtadienio. Kaip ge
rai, kad turime „Seklyčią" — 
tokią tikrą ir šiltą užuovėją. 

Emilija J. Valantinienė 

„Dovana Lietuvai" konferencijoje, vykusioje lapkričio 5-7 d. Arlinfrtone. 
Iš kairės Gražina Liautaud. Regina Svobiene, Birutė Jasaitiene 
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