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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Banko vadovas 
kad reikia 
valdybos 

nemano, 
Valiutų 

Vilnius, vasario 7 d. (Elta) — 
Lietuvos Banko vakybos pirmi
ninkas Kazys Ratkevičius pa
reiškė, kad niekas nesugeba jo 
įtikinti, jog Lietuvoje valiutų 
valdyba reikalinga ekonomiš
kai, o ne vien politiškai. 

Banko valdytojas teigė, kad 
sukūrus valiutų valdybą, ji ga
rantuotų padengimą valiuta tik 
tų pinigų, kuriuos į apyvartą 
išleidžia Lietuvos Bankas. Ta
čiau tai netaikytina pinigams, 
kurie j apyvartą patenka per 
komercinių bankų išduotus kre
ditus. Jis taip pat pastebėjo, kad 
susiejus litą su viena valiuta, 
pavyzdžiui, JAV doleriu, litas ir 
toliau svyruotų palyginti su Vo
kietijos marke. 

Tačiau apie Valiutų valdybos 
būtinumą kalba šalies prem 
jeras Adolfas Šleževičius, rem
damasis Tarptautinio Valiutos 
Fondo atstovų nuomone. 

Lietuvos Banko vadovas yra 
įsitikinęs, kad pavyks rasti TVF 
misijai priimtiną variantą, ku
ris atitiktų šalies ekonomikos 
poreikius ir kuriam iš principo 
pritartų TVF. 

Ukra inos p r e z i d e n t o vizi tas 
Lietuvoje — s v a r b u s 

Prezidento Algirdo Brazausko 
kvietimu vasario 8 d. į Lietuvą 
su oficialiu vizitu atvyks Ukrai
nos prezidentas Leonid Krav-
čuk. Ukrainos prezidentą lydės 
delegacija, kurios sudėtyje — 
la ik ina i e i n a n t i s m i n i s t r o 
p i rmininko pare igas Jefim 
Zviagilski, tautybių reikalų ir 
migracijos ministras Vladimir 
Jemec. finansų ministras Geor-
gij Piatačenka, užsienio ekono
minių ryšių ministras Oleg 
Slepičev, užs ienio r e ika lų 
ministro pirmasis pavaduotojas 
Nikolaj Makarevič, Ukrainos 
Nacionalino Banko valdybos 
pirmininkas Viktor Juščenka, 
kiti oficialūs asmenys. 

Vizito metu Lietuvos ir Ukrai
nos prezidentai pasirašys šalių 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartį. Numatyta, jog sutart is 
kai kuriais ekonominiais klau
simais pasirašys vyriausybių 
vadovai, kiti vyriausybių nariai. 

Lietuvos Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis spau
dos konferencijoje apgailestavo, 
kad tuo metu, kai jis buvo Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kas, Ukrainos požiūris į san
tykius su Lietuva buvo šaltokas. 
,,Mano pastangos pakviest i 
Leonid Kravčiuk atvykti su vi
zitu į Lietuvą 1992 metais ta ip 
ir liko vienašalės, pasakė V. 
Landsbergis. 

„Mes seniai suvokėme, kad 
Ukrainos likimas y ra gyvy
biškai svarbus ir Lietuvos ne
priklausomybei, pabrėžė opozi
cijos vadas. „Dabar Ukraina 
ieško atramos, ir mums svarbu 
paremti tokį jos siekimą". 

Ukrainos prezidento Leonid 
Kravčiuk vizitą į Lie tuvą 
Vytautas Landsbergis pavadino 
„šių dienų aktualijų viršūne". 

Bendradarbiavimas su 
Baltijos Asamblėja v i s gerėja 

Galimas dalykas, kitą mėnesį 
bus pasirašyta Baltijos Asamb
lėjos ir Beneliukso (Belgija, 

O land i j a , L i u k s e m b u r g a s ) 
Asamblėjos benuradarbiavimo 
su ta r t i s . Bendradarbiavimas 
vyktų, tikriausiai, tokiu lygiu ir 
tokiomis formomis, kaip ir tarp 
Baltijos Asamblėjos bei Šiaurės 
Tarybos. Apie tai spaudos kon
ferencijoje pranešė Seimo pir
mininko pavaduotojas Egidijus 
Bičkauskas. Jis vadovavo Lie
tuvos delegacijai praėjusį sa
va i tga l į Rygoje vykus i ame 
Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės 
Tarybos seminare. 

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės 
Tarybos bendradarbiavimas, pa
žymėjo E. Bičkauskas, nors pra
sidėjo neseniai, darosi vis kon
kretesnis ir dalykiškesnis. Se
minare Rygoje jau turėjo daly
vauti Šiaurės ministrų tarybos 
bei visų trijų Baltijos vyriau
sybių atstovai, bet Lietuvos 
vyriausybės delegacija negalėjo 
atvykt i dėl autoavarijos. 

Seminare aptarta nemažai 
abiem pusėms rūpimų klausi
mu. Bendrame Šiaurės tarybos 
ir Baltijos Asamblėjos prezi 
diumų bei Baltijos Asamblėjos 
užsienio reikalų ir saugumo 
komiteto posėdyje, pavyzdžiui, 
diskutuota dėl Kaliningrado 
s r i t i e s d e m i l i t a r i z a v i m o . 
Šiaurės šalių požiūris į šią 
problemą, anto Bičkausko, yra 
a r t imas ir Baltijos valstybių 
pozicijai: didelis kariuomenės 
skaičius Kaliningrado srityje 
kelia grėsmę saugumui visame 
Baltijos jūros regione. 

K a z y s Lozorai t is p a s k i r t a s 
a m b a s a d o r i u m pr ie Mal tos 

Ord ino 

Pirmadienį Lietuvos Respub
likos ambasadorius prie Švento
jo Sosto Kazys Lozoraitis įteikė 
skiriamuosius raštus Suvere
naus Maltos Riterių ordino Di
džiajam Magistrui Fra Andrevv 
Bertie. Ambasadoriumi prie 
Maltos ordino Kazys Lozoraitis 
paskir tas 1994 m. sausio 5 die
ną Lietuvos prezidento dekretu. 

Sakydamas kalbą skiriamųjų 
raštų įteikimo ceremonijoje. 
Kazys Lozoraitis pabrėžė, kad 
per visą i lgaamžę istoriją 
Lietuvos atstovas prie Maltos 
Ordino paskirtas pirmą kartą. 
1993 m. rugsėjo 2 d. Maltos Or
dino ambasadoriumi Lietuvoje 
paskirtas dr. peter Freiherr von 
Fuerstenberg. — taip pat pir
masis. Pasikeitimas ambasado
riais. K. Lozoraičio žodžiais, 
„atspindi abiejų pusių nuoširdų 
troškimą plėtoti draugiškus 
santykius bendram labui". 

1991 m. spalio 10 d. ir 
Lietuvoje įsikūrė Maltos Ordino 
pagalbos tarnyba — katalikiška 
labdaros organizacija, savano
riškais pagrindais ta lkinant i 
Maltos ordinui. Dabar yra 429 
tikrieji nariai. 95 jaunieji mal
tiečiai ir 80 rėmėjų. Maltos or
dino pagalbos tarnybos Lietuvo
je prezidentas - profesorius. 
dak ta ras Juozas Ivaškevičius, 
dvasios vadovas ~~ vyskupas 
Juozas Tunaitis. 

1991 m. Maltos ordinas at
siuntė į Lietuvą humanitar inę 
pagalbą — vaistų, medicinos 
įrangos, maisto produktų ir 
drabužių — 5 milijonų Vokieti
jos markių vertės. 1992 — 8 
milijonų vertės. 
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Gruzija ir Rusija 
pasirašė karinę 

sutartį 

Lietuvos ir Suomijos prezidentai Algirdas Brazauskas ir Mauno Koivisto sausio 20 d. konfiden 
cialiai kalbėjosi Suomijos prezidento rezidencijoje Helsinkyje tiek dėl didesnio ekonominio bend
radarbiavimo, tiek ir dėl politinio bendradarbiavimo^ T imtuvai stengiantis įsijungti į Europos 
struktūras. 

Lietuva tebepriklauso nuo 
Rusijos 

Vilnius, vasario 5 d. (AGEP) 
— Sausio 27-31 dienomis Šveica
rijos kurorte Davos vykusiame 
kasmetiniame „Pasaulio ekono
mikos forume" dalyvavo minist
ras pirmininkas Adolfas Šleže
vičius. Šiaurės regiono sesijoje 
jis perskaitė pranešimą apie 
Lietuvos ekonominę padėtį bei 
užsienio politiką. 

Šiemet forume dalyvavo dau
giau kaip 1,000 politikos vadų, 
pramonės atstovų, mokslo ir 
meno veikėjų. Latvijos minist
ras pirmininkas Valdis Birkavs 
kalbėdamas forume teigė, jog 
Latvija ir Estija ekonomiškai 
jau atsiplėšė nuo Rusijos, tuo 
tarpu Lietuva vis dar priklauso 
nuo Rytų kaimyno. Tarptauti
nio Valiutos Fondo pirmininko 
pavaduotojas R. Erb pareiškė, 
kad Estija yra viena iš grei
čiausiai rinkos ekonomiką ku
riančių posovietinės Europos 
valstybių. 

Grįžęs iš Pasaulio Ekonomi
kos Forumo. Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
surengė spaudos konferenciją. 
Premjero nuomone, makroeko
nominiu požiūriu Lietuvoje pa
dėtis stabilizuota. Tačiau vis 
atsiliekama ne tik nuo Čekijos 
ar Lenkijos, bet ir nuo Estijos su 
Latvija. 

Premjeras pasisakė už valiutų 
tarybos įkūrimą (Lito susiejimą 
su kuria nors kita valiuta) — tą 
paskatino susitikimas su Ar
gentinos ekonomikos ministru; 
mat Argentinoje pavyko įveikti 
hiperinfliaciją. 

Kalbėdamas apie užsienio po
litiką premjeras pasakė, kad 
pasirašytoji prekybos sutartis su 
Rusija neveikia, kad yra iškilęs 
sienų su Baltarusija klausimas. 
kad sutar t is su Lenkija taip pat 
labai sunkiai r eng iama. Prem
j e r a s t ik is i j a u šį pusmetį 
pa s i r a šy t i l a i svos p rekybos 
sutar t į su Europos Sąjunga. 

Nuostolingi metai 
telefonų įmonei 

Viln ius , vasar io 3 d. (AGEP) 
— Europos Komisija kreipėsi į 
Prancūzijos vyr iausybę, prašy
dama atidėti 420 milijonų dole
rių finansinę paramą nuostolin
gam kompiuter ių gamybos gi

g a n t u i „C-ie des Mach ines 
Bull" . Europos Komisija abejo
ja , ar „Bull" bus pajėgi atsigauti 
ir konkuruoti rinkoje, nes per 
pastaruosius trejis m e t u s ši 
kompanija pa tyrė 2.5 bilijono 
dolerių nuostolių. Prancūzijos 
vyriausybė ir valstybinė „Fran
ce Telecom" kompanija kontro
liuoja 88% „Bul l " kapitalo. 

Beje, „Bull" laimėjo konkursą 
Lietuvoje ir ji turi paruošti bei 
įgyvendinti kompiuterinių ko
munikacijų projektą „Lietuva 
2000". 

— Suomijos naujai išrinktam 
prezidentui Martti Ahtisaar i 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasiuntė telegramą, 
sveikinančią su pergale. 

Suomijos gynybos ministre Elisabeth Rehn (kairėje) sveikina prezidento 
rinkimų laimėtoją, jos konkurentą j prezidento postą, Suomijos 
Socialdemokratų partijos vadą Martii Ahtisaari. Pirmuosiuose tiesioginiuose 
prezidento rinkimuose Suomyoje, įvykusiuose praėjusį sekmadieni. Ahtisaari 
laimėje 5 4 * visų balsų. 

LDDP populiarumas 
krenta 

Viln ius , vasario 3 d. (AGEP) 
— Viešoji apklausa rodo, kad 
L i e t u v o s žmonės, k a i p ir 
anksčiau, labiausiai pasitiki 
Bažnyčia ir masinės informaci
jos priemonėmis.Apie 40% gy
ventojų pasitiki Lietuvos val
džia , t ač i au ir jų mažėja. 
Mažiaus ia i žmonės pasi t iki 
te ismais , policija ir Lietuvos 
Banku — apie 30%. 

Tik penk tada l i s Lie tuvos 
gyventojų mano, kad artimiau
siu metu reikia surengti pre
zidento rinkimus; 56% mano, 
kad nereikia. Už pirmlaikius 
Seimo rinkimus pasisako 28% 
žmonių, prieš — 45%, 27% 
neturi nuomonės. 

Populiariausias visuomenės 
veikėjas, kaip ir anksčiau, yra 
Algirdas Brazauskas — 58% jį 
stato pirmoje vietoje. Tačiau, 
palyginus su gruodžiu, jo popu
l iarumas nukrito 4 punktais . 
Vytau tas Landsbergis užima 
penktą vietą, ir jo populiarumas 
pakilo 3 punktais. 

Sausio mėnesį toliau krito 
LDDP populiarumas — nuo 20% 
gruodžio mėnesį iki 17% sausy
je. Visas dešiniąsias partijas 
kartu paėmus, remia 27% Lietu
vos gyventojų. Iš jų 12% remia 
Krikščionis Demokratus. Cen
t r i s t a i i r socia ldemokrata i 
svyruoja ties 4^ riba. 

Vokietijos leidykla 
dovanojo knygų 

Seimui 
Vi ln ius , vasario 3 d. <Elta> — 

Vokietijos Federacines Respub
likos ambasadoje vasario 4 d. 
buvo perduotos knygos ir žurna
lai įvairioms Lietuvos organiza
cijoms. Nauja: išleistų knygų 
padovanojo Vokietijos moksli
ninku draugija, remianti moks
linius tyrimus užsienyje. Ju 
knygos išdalintos aukštosioms 
mokykloms. Privati Springer 
leidykla daug metodinių, moks
linių bei kitokių leidinių at
siuntė Lietuvos Seimui. Bendra 
šios dovai:.;> kaina - 20.000 
Vokietijos markių. 

Pernai įvairios Vokietijos in
s t i t uc i j o s per šios ša l i e s 
ambasadą Vilniuje išdalino 
Lietuvos organizacijoms (uni
versitetams, mokykloms, minis
t e r i j oms . Seimui) 500.000 
markių vertės mokomosios lite
ratūros. 

Vokietijos Ambasados kultu 

Maskva, vasario 3 d. (NYT) -
Rusija ir Gruzija pasirašė bend
radarbiavimo sutarti, kuri padi
dins Maskvos karinę įtaką Gru
zijoje ir sustiprins Rusijos ryšius 
su prezidento Eduard Ševardna
dze vyriausybe, kuri yra stipriai 
p u o l a m a įva i r i ų s u k i l ė l i ų 
grupių. 

Ši sutartis, viena iš dvylikos 
ketvirtadieni Tbilisyje prezi
dentų Boris Jelcin ir Eduard Še 
vardnadze pasirašytų sutarčių, 
leis Rusijai Gruzijoje laikyti tris 
karines bazes po 1995 metų ir 
įpareigos Rusijos kariuomene 
mokyti ir aprūpinti Gruzijos 
kariuomenę. 

Protestai dėl su ta r t i e s 

Dėl šio sutarties straipsnio 
iškilo protestai ir Maskvoje ir 
Gruzijos sostinėje Tbilisi, kur 
ketvirtadienį sprogo iš tolo 
valdoma bomba, užmušusi Gru
zijos gynybos ministro pavaduo
toją Niką Keklidzę jo bute vos 
porą valandų prieš Rusijos pre
zidento Boris Jelcino atvykimą. 
Vėliau, kai sprogimo vietos ap
žiūrėti atvyko gynybos minist
ras Georgy Karkarašvili, jam 
pačiam ar jo pavaduotojui atvė
rus duris, sprogo granata. Gy
nybos ministras buvo sukrėstas. 
bet nebuvo rimtai sužeistas. 

Gruzijos gynybos ministro pa
vaduotojas sprogimus pavadino 
„teroro veiksmu, naud ingu 
tiems, kurie nenori, kad būtų 
sukurta galinga Gruzijos ka
riuomenė". 

Reuterio žinių agentūra pra
nešė, kad prie valstybinių 
pastatų sostinėje Tbilisi stovėjo 
būreliai žmonių su plakatais: 
„Lauk su rusišku imperializ
mu" ir „Ševerdnadze — Gruzi
jos Nepriklausomybės žudikas". 

Maksvoje, kelių parlamento 
frakcijų nariai , jų tarpe ir 
daugiausia vietų parlamente tu
rinčios, reformos skatinančios 
„Rusijos pasirinkimo" partijos 
nariai ta ip pat kritikavo Rusi
jos karinę sutartį su Gruzija. 
Viešame laiške prezidentui Bo
ris Jelcinui jie rašė, kad sutar
tis gali „destabilizuoti Kauka
zo sritį". Jie grasino priešintis 
sutarčiai, kai ji bus atsiųsta į 
Rusijos parlamentą patvirtinti. 

Rusijoje priešinamasi sutar
čiai dėl to, kad pagal ją Gruzijos 
valdžia galė tų pas inaudot i 
Maskvos karine parama atsiko
voti Abchaziją, kuri jau atsis
kyrė nuo Gruzijos, ir Pietų Ose-
tiją kalningame Gruzijos-Rusi-
jos „taikos palaikymo" daliniai. 

Jelcinas sako norįs išsaugoti 
Gruzijos teritorini 

integralumą 

Kalbėdamas su reporteriais 
ketvirtadienį Boris Jelcinas pri
pažino tas problemas ir pasakė, 
kad sutart is nebus duota parla
mentui patvirtinti kol nebus iš
spręstas tų dviejų vietovių poli
tinis ir teisinis statusas pagal 

ros atašė Irene Schultze-Rhon-
hof pastebėjo, kad giminingos 
Lietuvos ir Vokietijos institu
cijos jau dabar naudojasi tokio
mis pačiomis knygomis, taigi ir 
mūsų intelektualinis lygis — 
vienodas. „Įstaigos, kurioms 
reikalinga li teratūra vokiečių 
kalba, visada gali kreiptis į 
ambasadą", pasakė kultūros 
atašė. 

naują Gruzijos konstituciją. 
„Rusija eina iš pozicijos, kad 

būtina išsaugoti Gruzijos teri
torinį integralumą, tuo pačiu 
pilnai išsaugant ir Abchazijos 
bei Pietų Osetijos in teresus" , 
pasakė Jelcinas spaudos kon
ferencijoje Tbilisyje, nuvykęs 
ten vienai dienai sutart ies pasi
rašyti. J is prašė, kad Jungt inės 
Tautos ir toliau tęstų pastangas 
tarpininkauti , ieškant sprendi
mo dėl Abchazijos ir sakė, kad 
čia gali prireikti Rusijos kontin
gento, kuris užtikrintų saugu
mą į namus sugrįžtantiems de
šimtims tūkstančių pabėgėlių. 

Rusijos prezidentas ta ip pat 
sakė, kad Gruzija ir Rusija te-
bestudijuoja Gruzijos sugrįžimo 
į rublio zoną klausimą. Jei tai 
įvyktų, Gruzijai tektų atsisa
kyti ir ekonominio suverenumo. 

R u s a i i š n a u d o j a Gruz i jo s 
s i l pnumą 

Nuo pat Sovietų Sąjungos 
žlugimo įvairios e tn inės ir 
politinės grupės Gruzijoje sten
giasi išsikovoti daugiau autono
mijos, ir jų nepasitenkinimus iš
naudoja įvairios kitos grupės, jų 
ta rpe Gruzijoje gyvenantys ru
sai, musulmonų mažumos Rusi
jos šiauriniame Kaukaze ir 
Rusijos kariuomenės karinin
kai . Prezidentas Eduard Še
vardnadze yra pasakęs , kad 
„itin sudėtingų ir aštr ių kon
f l i k t ų " i š s p r e n d i m a s y r a 
būtinas, jei Gruzija, kurios eko
nomija jau visai sužlugusi, nori 
išvengti visiško bado ir skurdo. 

Kruvinas karas Abchazijoje, 
prie Juodosios jūros, baigėsi 
praėjusį rudenį, kai atsiskir t i 
nuo Gruzijos norinčios pajėgos, 
nepaisydamos paliaubų, matyt, 
leidžiant vietoje esantiems rusų 
dalinių vadams, laimėjo karinę 
pergalę. Tai sudavė didelį smūgį 
prezidento Ševardnadzės val
džiai. Netrukus po to atgijus jo 
buvusio priešininko Zviad Gam-
sachurdijos vadovaujamui suki
limui, Ševardnadze paprašė Ru
sijos pagalbos, kurią gavo tik 
davęs sutikimą, kad Gruzija 
įstos į Maskvos dominuojamą 
Nepriklausomų Valstybių San
draugą. 

Aukšti Rusijos kariuomenės 
pareigūnai tvirt ina, jog jų pa
grindinis rūpestis — ats ta ty t i 
ta iką ir stabilumą jai kr i t iškai 
svarbiame pietiniame pakrašty
je. Rusijos gynybos minis t ras 
Pavel Gračev pasakė, kad Rusi
ja pasiliks tris kar ines bazes 
Gruzijoje ir penkias Kaukaze. 
kuriose iš viso bus 23.000 karių. 
Pagrindinis šių dalinių uždavi
nys, anot Gračev. yra apsaugoti 
šį regioną nuo grėsmės iš lauko, 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos kolektyvinio saugumo 
sutarties rėmuose. 

Bet Gruzijoje mažai kas pasi
tiki Rusijos pažadais. Kai kur 
skelbiama, kad dėl šios naujos 
karinės sutart ies Gruzijos gy
nybos ministras Georgy Karka
rašvili protesto ženklan atsis
tatydina. 

KALENDORIUS 

Vasario 8 d.: Šv. Jeronimas 
Emiliani; Saliamonas, Salys, 
Daugvilė, Nirma. 

Vasar io 9 d.: Apolonija, 
Marijus, Erikas, Algė, Girvy-
das. 



DRAUGAS, antradienis , 1994 m. vasario mėn . 8 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

GAISRO GESINIMAS, O 
KAS PO TO? 

Gruodžio mėnesio pradžioje 
Amer ikoje lankėsi prof. dr. 
Aleksandras Kriščiūnas, Kauno 
Medicinos akademijos reabili
tacijos kl inikos vadovas. Pasi
vijus jį Michigano universitete 
A n n Arbor, profesorius sutiko 
a t saky t i į keletą klausimų ir 
pas idal in t i savo įspūdžiais. 

— J ū s A m e r i k o j e ne p i rmą 
k a r t ą . K o k s J ū s ų šio vizito 
t i k s l a s ? 

— Medicinos pažanga, kurios 
dėka vis daugiau žmonių išlieka 
gyvi po sunkių, ūmių ilgų. 
t r a u m ų , ilgėjantis gyventoju 
amžius lemia tai , kad gydy 
tojams vis dažniau tenka susi 
du r t i su ligų. t r aumų pasek 
mėmis; su t r ikdomas žmogaus 
sugebėjimas judėti , orientuotis, 
komunikuot i . save prižiūrėti. 
Amerikoje sk i r iamas didelis 
d ė m e s y s tok ių žmon ių su 
n e g a l i a r e a b i l i t a c i j a i , jų 
gyven imo p i lnave r t i škumui . 
Pagalbą j iems teikia reabili 
tacijos specialistų komandos. 
Kadangi šios problemos aktua
lios ir Lietuvoje, su šių specialis
tų rengimo programomis bei 
da rbu noriu susipažinti. 

— K u r ir su k u o t e k o dau 
g i a u s i a b e n d r a d a r b i a u t i ir 
i n f o r m u o t i s ? 

— Jau keli metai mums pade
da Michigano universi teto fizi
nės medicinos ir reabilitacijos 
skyr iaus profesorius VVilliam 
P. Warr ing . Jo kvietimu ir at
vykau, daugiausia su juo bend
radarbiaujame. Su medicinos 
seserų ruošimo programomis 
m a n e supažindino šio universi
t e to medicinos sesemi fakulteto 
d e k a n ė p rofesorė Vio le t a 
Ba rkauskas . Su kardiologinių 
l igon ių r e a b i l i t a c i j a m a n e 
supaž indino gydytojas Felix 
Rogers. 

— Ar k ą no r s b u s į m a n o m a 
p r i t a i k y t i L ie tuvoje? 

— R e a b i l i t a c i j o s s i s t e m a 
Amerikoje kur iama jau keli de
š imtmečiai , sukaupta nemaža 
p a t i r t i e s pačių s u n k i a u s i u 
ligonių po sunkių galvos ir 
nugaros bei smegenų t raumų 
reabilitacijoje, gaminant tech
n ines reabilitacijos priemones, 
p r i t a ikan t aplinką, apmokant 
l igon ius ir jų a r t imuos ius . 
M a n a u , kad daug ką mes gali
me perimti. Svarbu, kad nebūtu 
pami r š t a s nei vienas žmogus, 
t u r in t i s sunkią negalią. 

— Kokios k l iū tys gali ge rus 
n o r u s u ž b l o k u o t i ? 

— Norint sukurt i efektyvia 
žmonių «u negalia reabilitacijos 
sistemą, reikia lėšų. Amen 
kiečiai irodė. kad jos gana grei
t a i a ts iperka. Šios sistemos 
k ū r i m e tur i dalyvauti ne tik 
medikai , būt ina vyriausybe* 
pagalba, visuomenės palaiky 
mas. Žmonių su negalia integra
cija į visuomenės ir valstybės 
gyvenimą yra vienas iš civili-
zuotumo rodiklių. Didžiausias 

kliuvinys gali būti to nesupra
t imas. 

— Pore ik ių daug v i sose gy
v e n i m o s r i tyse . K o n k r e č i a i , 
kok ie pore ik ia i ar p r o b l e m o s 
l auk i a medicinoje neat idėl io
t i n o s p r e n d i m o ? 

— Žinoma, kad daugiausia 
žmogaus sveikata priklauso nuo 
aplinkos, darbo, būties sąlygų, 
įpročių, o t i k vė l i au nuo 
teikiamos medicininės pagalbos 
kokybės. Reformos tu r i būti 
daromos visose šiose srityse. 
Kitaip žymesnio efekto nepa
sieksime. 

— Be abejo . J u m s t e k o gir
dėt i ap i e ka i kurių išeivijos 
m e d i k ų k r i t i k ą L i e t u v o s 
s v e i k a t o s apsaugos minis
te r i jos a d r e s u . Kiek čia tie
sos? 

— Krit ika reikalinga ir nau
dinga. Kritikuojame ir Ame
rikos sveikatos apsaugos sis
temą. Tačiau ji turi būt i kon
s t r u k t y v i , te ik iant r ea l i a i 
į g y v e n d i n a m u s p a s i ū l y m u s 
pagal šalies .socialinį-ekonominį 
išsivystymą. Už tokią kritiką ir 
pasiūlymus mes turime dėkoti. 
Kri t ika, kuri sukelia t ik plo
j imus, nieko gero neduoda, ne
bent geriau jaučiasi, t a s , kuris 
kritikuoja. 

— Iše iv i ja s teng ias i Lie
t u v a i t a l k i n t i med ikamen
ta i s , i n s t rumen ta i s , a p a r a 
t ū r a . Kiek iš to p r a k t i š k o s 
n a u d o s ? 

— R e i k i a dž iaug t i s , kad 
mums stengiamasi padėti. Ši 
pagalba t ikrai reikalinga ir la
bai ačiū visiems, kurie ją teikia. 
Manau , kad galvojant apie 
e fek tyv ią pagalbą, r e ik tų 
daugiau remti tikslinius pro
j ek tus , specialistų rengimą. 
Tačiau dar kartą ačiū visiems, 
kurie padeda Lietuvos žmo
nėms. Suteikta pagalba tikrai 
daug kam padėjo. 

Manau, kad šiuo metu ypač 
r e ika l inga tikslinė pagalba 
besikuriančiom reabilitacijos 
į s t a i g o m , kur ios užs i ima 
sunkių, ilgai sergančiu ligoniu 
problemomis. 

— E s a t e nauja i į s ikūrus ios 
L i e t u v o s reabi l i tac i jos są
j u n g o s p i rmin inkas . Kas tą 
są jungą ap jungia , kok i a jos 
ve ik la , a te i t i e s planai? 

— Lietuvos reabilitologų są
j u n g a į s ikū rė prieš dvejus 
metus. J i jungia per du šimtus, 
reabilitacijos srityje, dirbančiu 
spec ia l i s tų , pas iski rsč ius ių 
Kauno. Vilniaus. Klaipėdos. 
Š iau l ių . Panevėžio s r i tyse . 
Pagrindinis sąjungos t ikslas — 
kelti visų gydytojų kvalifikaciją, 
teikti pasiūlymus dėl reabili
tacijos įstaigų darbo, vykdyti 
mokslini-tiriamąjį darbą. 1994 
m. planuojame organizuoti kon
ferenciją reabilitacijos klau
simais, į kurią numatome pasi
kviesti ir svečių iš užsienio. 

— L ie tuvo je p r i ska ič iuo-

Lietuvos našlaičiai kuriems GI International kelionių agentūra (vad. Algis Grigas) Vilniuje 
suruošė Kalėdų eglutės švente ir apdovanojo gausiomis dovanomis. ^ 

Dr. A. Kriščiūnas (trečia* iš kairės). Kauno Akademinės klinikos reabilitacijos 
skyriaus vedėjas, Lithuanian Mercy Lift organizacijos posėdyje Lemonte. 

j ama 400,000 žmonių su nega 
liom. T a i beve ik 10% k r a š t o 
gyventojų. Kok ios s v a r b i a u 
sios negalių priežastys i r gru
puotės? 

— Dažniausias invalidumas 
Lietuvoje nustatomas dėl širdies 
ir kraujagyslių ligų, auglių, 
psichikos sutrikimų, t raumų, 
invalidumą, kaip ir gaisrą, leng
viau pastebėti negu užgesinti. 
Reikia pasakyti, kad neretai 
invalidumo priežastis būna tai. 
kad ūmaus susirgimo ar t rau
mos metu nebuvo suteikta tin
kama reabil i tacinė pagalba. 
Toki invalidumą mes vadiname 
antriniu invalidumu. Dažnai tai 
įvyksta todėl, kad neturime rei
kiamų reabilitacijos priemonių, 
kartais, kai nepagalvojama apie 
tolimesnį ligonio gyvenimą, pra
ėjus ūmiam periodui. 

— Ką t ik p a s i r o d ė reabi l i 
tacijos vadovė l i s , kur io vy
riausiu a u t o r i u m i esate. K a m 
t a s vadovėl is t a i k o m a s ? 

— Iki šiol Lietuvoje studentai 
nebuvo mokomi reabilitacijos 
principų, gydant sunkias ligas 
ir t r aumas . Neturė jome ir 
mokomosios literatūros šiais 
klausimais. Parengtas reabili
tacijos vadovėlis yra pirmasis 
lietuvių kalba. J i s turėtų kiek 
užpildyti šią spragą. Manau, 
kad jis bus naudingas visų spe

cialybių gydytojams. Ateityje jį 
reikės plėsti, tobulinti. 

— Jves ta n a u j a fizinės me
dicinos i r reabilitacijos gydy
tojų spec ia lybė . Koks j a susi
domėj imas? 

— Kaip minėjau, reabilita 
cijos gydytojų iki šiol 
neturėjome. N u o praėjusių 
metu įvesta fizine.s medici
nos ir reabilitacijos gydytojų 
rezidentūra, kuri truks dvejus 
metus. Stojant į šią rezidentūra. 
buvo konkursas . Šiuo metu 
turime penkiolika *-ezidentų. 
Rezidentų ruošimo programas 
derinam su profesoriumi Vil
jamu P. War n ' ięs rezi 
denciją gydytoja g; ; toliau 
tobulintis siaurose specialybėse. 

— Kiek dėmes io ir p a r a 
mos s u s i l a u k i a m a iš vy r i au 
sybės, ki tų medicinos specia
lybių, p lač ios ios v i suomenės 
reabil i taci jos p r o g r a m ą ple
čiant i r v y k d a n t ? 

Reikia pasakyti, kad Lietu
vos vyriausybė, viena pirmųjų 
iš buvusių soviet inių res
publikų. 1991 metais priėmė 
invalidų integracijos įstatymą. 
kuris reguliuoja invalidumo nu
statys i, invalidų medicininė-
profesine ir socialine reabilita 
ciją, aplinkos pri taikymus in
validams, invalidų ugdymą, 
mokymą, nustato invalidų inte
gracijas į darbą, profesiją, vi
suomeninį gyvenimą, teisines, 
ekonomines ir organizacines ga
rantijas. Tačiau, kad jis būtų 
įgyvendintas reikia dar daug. 
daug dirbti, nes kol kas jis dar 
popieriuje... Pirmieji žingsniai 
žengti, o jie paprastai sunkiau
sieji. 

— Kokios J ū s ų pa re igos 
k a i p r e s p u b l i k o s vyr iaus io 
reabi l i to logo? 

AKUPUNKTŪRA - KITOKS 
GYDYMAS 

GYD. D A N G U O L Ė B O R T K E V I Č I E N Ė 
Akupunktūra , ka ip profilak

t ikos priemonė, žinoma apie 
5,000 metų Rytų liaudies medi
cinoje. Nepaisant tokio amžiaus, 
šis metodas vis plačiau įtraukia
m a s kaip veiksminga šių laikų 
profilaktikos ir gydymo prie
monė. Akupunktūros klausi
mais ir naujais gydymo meto
dais vien žurnalų kas mėnesį 
išspausdinama 120 kalbų Angli
joje, Vokietijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje, Turkijoje, Lietuvo
je, Italijoje. Prancūzijoje ir kitur. 

Akupunktūros gydymo mecha
nizmas pagrįstas įgimtais, odo
je esančių taškų-zonų ryšiais su 
vidaus organais. Oda akupunk-
tūrinio taško vietoje turi skir
t ingas savybes nei aplinkinė 
oda. Ji yra imlesnė elektrai ir 
raudoniesiems saulės šviesos 
s p i n d u l i a m s , 0,5 l a ip sn io 
karštesnė, du k a r t u s jautresnė 
skausmui. Šių t a škų visumą 
sudaro per kūną e inant is linijų 
t inklas , kuris palaiko mūsų or
ganizmo ryšį su žemės elektro
magnetiniu lauku, reaguoja į 
pasikei t imus saulės ir mėnulio 
įtakoje. 

Lėtini sus i rg imą t u r i n t y s 
žmonės daug j au t r i au reaguoja 
į klimato pasikei t imus, nes šios 
zonos būna lyg atskir i langeliai 
i kūną. Organizmas stengiasi 
gauti kuo daugiau šilumos, sau
lės šviesos, elektros krūvio iš at
mosferos, kaip papildomą ener 
gija. vaduojantis iš ligos. 

Subtiliai pastabi kiniečių, 
j aponų, korėj iečių l iaudies 
praktika paliko rišlią, aiškią 
taškų sistemą ir gydymo bei 
profi laktikos ga l imybes jau 
prieš 5.000 metų. Ši sistema per 
ilgą gyvavimo istoriją įrodė savo 
veiksmingumą. 

Tose šalyse, kur metodas tai
komas ligų profilaktikai, širdies 
ligos (atakos), smegenų prie
puoliai (kraujo išsiliejimai) atsi
t inka daug vėliau, negu šalyse, 
kur šis metodas tik pradedamas 
taikyti . Rimtais moksliniais 
darbais ir gyvenimu įrodyta, 
kad akupunktūra skatina krau
jo ląstelių a t sparumą virusi
niams susirgimams (pvz. influ-
enzai). didina imuninės siste
mos galimybes, kovojant su vė
žinėmis ląstelėmis bei lėtina 
senėjimo procesą visame orga
nizme. Derinant medikamenti
nį gydymą table tėmis su aku
punktūra, galima mažinti vais-

— Respublikos neeta t in is vy
r iaus ias r eab i l i to logas tu r i 
teikti pasiūlymus sveikatos mi
nisterijai, kaip gerinti reabilita
cijos įstaigų darbą, gydytojų 
kvalifikacijas. Čia man daug 
padeda reabilitologų asociacijos 
va ldyba , k r a š t ų draugi jos . 
Turime nemažai entuziastų, 
kurie rengia invalidų reabili
tacijos p rogramas , prisideda 
prie projektų ruošimo. 

Kalbėjosi d r . R o m u a l d a s 
K r i a u č i ū n a s . 

tų dozes, bet tuo pačiu gerinti tų 
vaistų veiksmingumą ir apsau
goti organizmą nuo alergijos bū
tiniems vaistams. 

Amerikoje, Europoje, Afriko
je, Azijoje kas metai organi
zuojamos akupunktūros konfe
rencijos, kur labai nuodugniai 
nagrinėjami praktiniai, ekono
miniai, ekologiniai ir etniniai 
šio metodo pritaikymo klausi
mai, nes laimime visi kartu:tiek 
profilaktikoje, tiek chirurgi
niame, t iek ir farmakologi
niame gydyme, {rodytas veiks
mingumas nemigos, poįtampi-
nės būklės atvejais, sveikstant 
po operacijų. Jau taikomas 
metodas AIDS liga sergantiems. 
Yra žinoma, kad pooperacinių 
žaizdų gijimas pagreitėjo du 
kartus, nenaudojant nuskaus
minančių vaistų po operacijų, 
bet naudojant akupunktūrą. 

Norintiems atsisveikinti su 
rūkymo įpročiu, akupunktūra 
padeda ypač veiksmingai. Labai 
svarbu kiekvienam žinoti 20-30 
savo odoje esančių taškų, kad 
galė tumėm išvengti virusų. 
įtampos, nemigos pasekmių, 
kad nejaustume metų naštos. 
Apie tai gali patarti specialistai, 
ištyrę kiekvieno žmogaus odoje 
esančių taškų jautrumą. Pakan
ka vienos ar dviejų procedūrų 
per savaitę, kad žmogus pajustų 
fizinį ir emocinį pagerėjimą, 
sumažintų imamų vaistų dozes, 
pamirštų chroninį skausmą -
migreną, sprando tempimą, 
pirštų tirpimą. Akupunktūrai 
naudojamos plonos, lyg plaukas, 
adatėlės (jas nenaudoja antru 
kartu, bet išmeta po kiekvieno 
paciento). Idūrimai, kartu su tų 
taškų-zonų masažu, yra tikrai 
veiksmingi. Daugelis gali juos 
atlikti ir namie, pamokyti spe
cialistų. 

Lietuvoje taip pat sėkmingai 
dirba apie 200 akupunktūros 
gydytojų, užpildydami vaistų 
stygiaus spragas. Vaistus gau
name labdaros būdu, bet labdara 
juk neamžina. Turim galvoti, 
kaip likti sveikesniems ateičiai. 
Lietuvos akupunktūros sąjunga 
yra Europos akupunktūros są
jungos — ICMART narė. Po ne
pr ik lausomybės paskelbimo 
bendraujame su viso pasaulio 
kolegomis, kaip lygūs partne
riai, nejausdami jokios išprusi
mo stokos. Mes tikime, kad aku
punktūra yra ne tik senovės, bet 
ir ateities gydymo priemonė. 

Danguolė Bortkevičienė yra 
ausų, nosies, gerklės ir akupunktūros 
gydytoja, dirba Šv. Jokūbo ligoninėje 
Lietuvoje. Ji yra Europos akupunk 
tūros sąjungos vicepirmininkė. Šiuo 
metu gyvena Čikagoje (laikinai) ir 
dirba vienoje akupunktūros klini
koje. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DU. PAUL KNEPPER 
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P A G A L B A VAIKŲ 
L I G O N I N Ė M S 

Klaipėdos vaikų ligoninė įsi
gijo ultragarsinį diagnostikos 
aparatą. Juo bus t ikr inami vai
kų vidaus organai, širdies ir 
kraujagyslių, endokrininės sis
temos, kūdikių smegenų patolo
gijos. Šis apara tas pas i ta rnaus 
visos Lietuvos vaikams. 50, 000 
dol. šio aparato įsigijimui skyrė 
K l a i p ė d o s t a b a k o f a b r i k ą 
nupirkusi JAV firma ,,Philip 
Morris", 65,000 dol. — Klaipė
dos savivaldybė. 50.000 dol. 
JAV firmos padalinys skyrė ir 
Kauno vaikų ligoninei. 

R U O Š I A S I A T K U R T I 
„ L I E T U V O S V A I K O " 

D R A U G I J A 
Atkur iama nepriklausomoje 

Lietuvoje veikusi ,,Lietuvos 
vaiko'* draugija. K a u n e susi
r i n k u s i i n i c i a t y v i n ė grupė 
nu ta rė pratęsti ir plėtoti drau
gijos veiklą. Draugiją remia 
Bažnyčia, ka i kur ie versli
n i n k a i . Atkur iamoj i konfe
rencija numatoma kovo mėnesį. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
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DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 
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9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

i Palos Vision Center. 7152 W. 127thSt 
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Tel. (708) 448-1777 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. . Cicero 
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išskyrus t reč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
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DR. S. LAL 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
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Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
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Namų 708-448-5545 
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Kalbame lietuviškai 
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Valandos pagal susitarimą 
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ARAS ŽLIOBA. M.O. 
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AKIŲ LIGOS 
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Tai. 708 527 0090 
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Neleiskime, kad 
dingtų išeivijos 

veiklos pėdsakai! 
Dažnai nusiskundžiame, kad 

neturime archyvinės medžiagos: 
archyvai išgrobstyti, sunaikinti, 
sudeginti. Tuo klausimu galvo
jant, man dažnai kyla klau
simas: kodėl išliko Karaliau
čiaus, Rygos, Krokuvos ir 
Varšuvos archyvai, o Vilniaus 
neišliko? Juk visi beveik 
vienodai galėjo būti švedų, 
Maskvos ir Napoleono demo
ralizuotų dalinių plėšiami. 
Pirmiausia, manyčiau, kad mes 
patys jų nekūrėme ir ne
tausojome. Toli j praeitį nesilei
džiant, gerai žinome, kas su 
KGB archyvais atsitiko. Ru
sams pastatus apleidus ir lietu
viams juos perėmus, kas norėjo, 
po juos rausėsi ir dokumentinę 
medžiagą rinkosi. Tad dabar 
kaltųjų ir nebėra! 

Kuomet buvo leidžiama Tary
bų Lietuvos enciklopedija, tai 
išeivijai daug vietos nebuvo 
paskirta. Patriotiniai nusi
teikusi išeivija neegzistavo. 
Atrodė, kad išeiviją vieni 
„pažangieji" tesudarė. Dabar tie 
patys — įvairūs veikėjai, val
džios pareigūnai ir ambasado
riai, kuomet atvyksta, tai neina 
pas „pažangiuosius", bet pas 
tuos, kurie „neegzistavo". 
Skverbiasi į mūsų spaudą, sales 
ir, net neatsiprašę, ant mūsų 
scenų lipa. Visa tai daroma, „tė
vynės" skraiste prisidengus. 

Bet dabar apie tai, kad mes 
dažnai pasiskųsdavome ir pade
juodavome, kad Lietuva mūsų 
nenori matyti. Tai buvo praei
tyje, o dabar norėtų ne tik ma
tyti, bet ir daugiau žinoti. Per 
tiek dešimtmečių apie išeiviją 
buvo draudžiama kalbėti arba 
rašyti, tad nereikia stebėtis — 
jeigu mažai apie mus žino. Be 
to. propaganda savo padaro. Ka
dangi viešai apie išeiviją tebuvo 
tik blogai kalbama, tai žmonių 
pasąmonėje neigiamas įvaizdis 
yra susidaręs. Norint tą įvaizdį 
pakeisti, reikia apie mus 
tikslesnių žinių duoti, kad 
žmonės, kurie nori, galėtų 
susipažinti su išeivijos žmo
nėmis ir jų veikla. Dabar 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla 
Vilniuje rengiasi išleisti keletos 
tomų enciklopediją, kurioje 
būtų surinkta medžiaga apie 
išeiviją. Pirmasis tomas bus 
skirtas Amerikos lietuvių bio
grafijoms. Nors mes turime 
vadinamą „bostoniškę" en
ciklopediją, tačiau jau ir jos 
„papildymų" paskutinis tomas 
artėja prie dešimtmečio. Nors po 
redakcijos pratarme yra nu
rodyta 1985.III.22, tačiau 
medžiaga buvo pradėta telkti 
keletą metų anksčiau. Tad, 
galima sakyti, kad jau yra 
dvylikos metų tarpas, kuris 

nėra aprašytas. Per tą laiką 
daug kas pasikeitė: vieni mirė, 
kiti mokslus baigė ir iškilo į 
mokslines, verslo ar administra
cines pozicijas, kurias reikėtų 
bent trumpai aprašyti. Rašy
tojai ir poetai, nors ir nedaug, 
bet parašė naujų knygų, kurios 
praeityje nebuvo įtrauktos. 
Daugelis gavo mokslinius 
laipsnius. Išeivijos profesoriai 
dėsto Lietuvos universitetuose. 
Pora iš jų net buvo išrinkti į Vy
tauto Didžiojo universiteto 
rektorius. Visa tai reikia 
pažymėti ir aprašyti. 

Taip pat reikia, kad Lietuvos 
žmonės susipažintų su išeivijos 
veikėjais be visokių sovietinių 
epitetų. Pavyzdžiui: „Jo kūry
boje žymu antitarybinės ten
dencijos", arba „Vienas 
1926X11.17 valst. faš. per
versmo ir 1927 II pučo organi
zatorių" — taip yra aprašomas 
visuomenės veikėjas, kurį mes 
žinome, kaip valstybininką ir 
dienraščio redaktorių. Tad 
rengiamoje enciklopedijoje be 
šių visų pagražinimų bus apsiei
ta. Iš Vilniaus Mokslo ir 
enciklopedijų leidyklos yra at
vykusios dvi redaktorės — 
mokslinės bendradarbės Jonė 
Liandzbergienė ir Jūratė 
Tamulaitienė, kurios jau ketu
ri mėnesiai dirba Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centre, Čika
goje. Jų viešnagėjau eina į galą, 
o medžiagos dar daug trūksta. 
Pagal turimas kartotekas, buvo 
išsiuntinėta keli tūkstančiai 
anketų, dar daug iš jų 
nesugrįžo. 

Yra daug žinomų asmenų, 
kurie nėra į kompiuterius arba 
kartotekas įtraukti, yra ir 
tokių, kurie yra adresus pakei
tę. Tokiems anketos arba ne
buvo pasiųstos, arba jų negavo. 
Tad tie, kurie anketų negavo 
neturėtų galvoti, kad jie yra ne
reikalingi. Juo daugiau biogra
fijų ir aprašymų bus gauta, tuo 
geriau. Ir be anketų galima 
parašyti savo „curriculum 
vitae". Žinoma, reikia pri
silaikyti enciklopedinių normų 
ir ribų — 120-150 žodžių ir 
pageidautina nuotrauka. 
Parašius reikia siųsti: Lithua-
nian Research and Studies 
Center, 5600 South Claremont 
A ve., Chicago, IL 60636-1039. 
Nuo mūsų pačių priklausys, 
kaip būsimoji enciklopedija at
rodys. Tad reikia bendros 
talkos. Tie, kurie mūsų enciklo
pedijoje yra aprašyti, turėtų 
duoti paskutiniųjų 10-ties metų 
papildymus. Mirusiaisiais 
turėtų jų šeimos, giminės ar 
draugai pasirūpinti. 

Juozas Žygas 

SEIMAS PATVIRTINO IŠEIVIŲ 
KOLEKTYVINI IŠPILIETINIMĄ 

Mūsų laikraščiai — Lietuvoje 
ir išeivijoje — džiaugiasi ir savo 
skaitytojus džiugina, neva, sei
mui priėmus pastarąjį pilie
tybės įstatymo pakeitimą, visi 
lietuviai tapę Lietuvos pilie
čiais. Deja, toks džiaugsmas yra 
nepagrįstas, džiuginimas — 
kreivas, naujiena — netikra. 

Pilietybė yra tam tikra poli
tinė jungtis tarp asmens ir 
valstybės, tiksliau tariant, 
abišalė piliečio ir valstybės 
pareigų bei teisių sąraizga. Pilie
tybė gyvuoja tik valstybėje. Ji 
miršta, liaujasi gyvavus, kai 
žlunga valstybė. Žlugusios 
valstybės buvusieji piliečiai 
tampa arba kitų (tebegyvuojan
čių) valstybių piliečiais, arba 
asmenimis be pilietybės. 

Tačiau Lietuva, ją Sovietų 
Sąjungai karine jėga okupavus 
ir neteisėtai įsiinkorporavus, 
nenustojo savo valstybinės gy
vasties, nes sovietinės okupaci
jos nepripažino nei tarptautinė 
bendruomenė, nei lietuvių tau
ta. Taigi Lietuvos valstybė de 
jure ir iš dalies de facto gyvavo: 
tarptautinėje bendruomenėje 
reiškėsi išlikusi ir pripažįstama 
jos diplomatinė tarnyba, o 
krašte ir užsieniuose Sovietų 
Sąjungos karinei okupacijai 
priešinosi lietuvių tauta. Tam
priai susiraizgiusi su Lietuvos 
valstybe, tebegyvavo ir Lietuvos 
pilietybė, nes Sovietų Sąjungos 
karinė okupacija, vykdydama 
valdžios funkciją, pagal tarp
tautinę teisę nenusavino ir ne
pakeitė lietuvių tautai priklau
sančio Lietuvos suverenumo, 
neatrezgė Lietuvos piliečių poli
tinės sąraizgos su, de jure tebe
gyvuojančia, Lietuvos valstybe. 
Tuo būdu Sovietų Sąjungos ka
rinė okupacija nepanaikino ir 
nepakeitė Lietuvos piliečių 
pilietybės. Jie išliko, kaip ir 
buvę, de jure tebegyvuojančios, 
Lietuvos valstybės piliečiais. 
Lietuvos piliečiams neteisėtai 
primesta tariama Sovietų Są
jungos pilietybė buvo tik so
vietinė apgaulė. Todėl, lietuvių 
tautai 1990 m. kovo 11d. atsta
čius Lietuvos Respublikos suve
reninių galių vykdymą, kitaip 
tariant, formaliai atkūrus Lie
tuvos valstybę, kartu atgijo ir 
apmirusi jos pilietybė visiems 
jos piliečiams, nepaisant, kur jie 
begyventų — Lietuvoje, Sibire 
ar Australijoje. 

Tačiau Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos 1991 
m. gruodžio 5 d. priimtasis pi
lietybės įstatymas, apibūdinda-
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mas Lietuvos pilietijos apimtį, 
iš jos išskyrė (taigi išpilietino) 
tuos nepriklausomos Lietuvos 
piliečius, kurie nuo 1940 m. 
birželio 15 d. okupanto buvo 
išvyti iš savojo krašto ir svetur 
tapę kitų valstybių piliečiais, (1 
str., 1 pastr.). Taigi Aukščiau
sioji taryba neteisėtai (priešta
raudama tarptautinės teisės 
nuostatams, aptariantiems ka
rinės okupacijos padarinius) iš
pilietino kelesdešimt tūkstančių 
Lietuvos piliečių, okupanto 
išvytų iš savojo krašto bei jų 
palikuonių. Išpilietinimas nepa
grįstai bandomas motyvuoti dvi
gubos pilietybės vangstymu. 
Kadangi — viena — dvigubos pi
lietybės draudžiamasis konsti
tucinis nuostatas nebuvo abso
liutus (žiūr. Laikinojo pagrin
dinio įstatymo 13 str.) ir — an
tra — minimas pilietybės įsta
tymas buvo ruoštas maždaug 
tuo pačiu metu, kaip ir nekil
nojamojo turto pertvarkos įsta
tymai — tai ir konjunktūvinis 
pragmatizmas taip pat galėjo 
lemti išeivių išpilietinimą. 

Pilietybės įstatymas, išpilie-
tinęs išeivius, dar labiau su
painiojo vadinamąsias piliety
bės išsaugojimo ir atstatymo 
painias procedūras. Teisėtus 
Lietuvos piliečius išeivius, 
tapusius kitų valstybių pilie
čiais, pavertė priviligijuotais 
„Lietuvos svečiais", leido jiems 
pasiprašyti Lietuvos pilietybės 
„atstatymo", nustatė jo sąlygas, 
būtent: atsisakyti turimos sve
timos valstybės pilietybės, raštu 
pasiprašyti Lietuvos pilietybės 
„atstatymo" (pridedant įrodo
mųjų dokumentų krūvą), pasto
viai apsigyventi Lietuvoje, pri
siekti Lietuvos Respublikai; 
tuos „Lietuvos svečius" sus
kirstė kategorijomis ir kiekvie
nai jų nustatė skirtingas pilie
tybės „atstatymo" sąlygas. 

Iš tėvų žemės okupanto išvyta 
išeivija nenumojo ranka į Lie
tuvą: mylėjo ją romantiškai, 
išgyveno jos varganą dalią, 
uoliai dėjosi prie jos išsiva
davimo pastangų, jautėsi neat
skiriamai susieta su kenčiančia 
lietuvių tauta. Išpilietinimas, 
išeiviją giliai sukrėtęs ir skau
džiai įžeidęs, tolydžio stumia ją 
nuo Lietuvos. Tatai darosi nu
manu ir Lietuvos valdžiai. Tur
būt todėl veikiai suskasta 
taisyti, lopyti blogą pilietybės 
įstatymą. Jau 1991 m. gruodžio 

10 d. (vos tik penkioms dienoms 
praėjus nuo priėmimo) papildo
mas pilietybes įstatymo 18 str., 
įrikiuojant į „Lietuvos svečių" 
gretą ir jų vaikus, „kurie su 
gimimu kitoje valstybėje neįgijo 
tos valstybės pilietybės". Maž
daug po dviejų mėnesių (1992 
m. vasario 11 d.) pakeičiami pi
lietybės įstatymo 28 ir 31 
straipsniai, liečia pilietybės 
„atstatymo" procedūrą. Tų pat 
1992 m. lapkričio 19 d. keičia
mi 14 ir 25 str. nuostatai, liečia 
mišrios pilietybės tėvų vaikų pi
lietybę. Jau seimui viešpatau
jant, 1993 m. liepos 12 d. užsi
mota sulopyti pilietybės įstaty
mą dviejų spalvų lopiniais: vie
nu siekta ir „Lietuvos svečių" 
vaikams palengvinti Lietuvos 
pilietybės „atstatymo" sąlygas 
(18 str. 3 pastr.), kitu — rusų 
kolonistams (12 str. papildyti, 
16 str. pakeisti, 30 str. panai
kinti). „Lietuvos svečių" vaikai 
pralaimėjo — nesurinko reika
laujamos daugumos. Rusų kolo
nistams numatytosios lengvatos 
seime praėjo, bet prezidentas, 
berods, jų nepasirašęs. Spren
džiant iš Valstybės žinių, jis ir 
be atitinkamo pilietybės įstaty
mo pakeitimo (iš rankovės) savo 
dekretais maloningai ir gausiai 
žarsto Lietuvos pilietybę rusų 
kolonistams, kaip „turintiems 
ypatingų nuopelnų Lietuvos 
Respublikai (16 str.) 

Pastarasis pilietybės įstaty
mo pakeitimas, seimo priimtas 
1993 m. gruodžio 9 d. ir nepa
grįstai nudžiuginęs kai kuriuos 
mūsų laikraščius, domisi tik 
„Lietuvos svečiais" (šiuokart 
nesirūpina rusų kolonistais). 
„Lietuvos svečių " vaikams 
palengvinamos sąlygos į Lie
tuvos pilietybės „atstatymą" — 
ir iš jų nebereikalaujama turi
mos kitos valstybės pilietybės 
atsisakymo. Dėl pilietybės įsta
tymo sandraikos yra neaišku, ar 
„Lietuvos svečių" vaikų pilie
tybės „atstatymą" dar sąlygoja 
persikėlimas į Lietuvą nuolat 
ten gyventi ir priesaika Lietu
vos Respublikai!? 

Šiuo pilietybės įstatymo pa
keitimu seimas tačiau nė iš tolo 
nepalietė paties esmingiausio 
dalyko — paliko ir toliau galio
ti, taigi patvirtino Lietuvos išei
vijos kolektyvinio išpilietinimo 
nepelnytą bausmę. 

Blogai pasiūtas rūbas, kad 
tiktų, paprastai būva persiuva
mas, bet ne lopomas. Tas pats 
tinka ir įstatymui! 

Danutė Bindokienė 

Tokios olimpiados 
niekas nepamirštų 

Artėjant žiemos olimpiados 
pradžiai, vis daugiau dėmesio 
skiriama būsimoms varžyboms 
ir atletams, kurie jose dalyvaus. 
Šiuo metu dar nėra visai aišku, 
kiek iš viso dalyvių suvažiuos iš 
įvairiausių pasaulio kraštų, net 
ir iš tų, kuriuose ledą daugumas 
mato tik gaivinančio gėrimo 
stiklinėje. Olimpiada nėra vien 
sportas ir laimėjimai, bet taip 
pat tarptautinis bendravimas, 
kitų kraštų pažinimas ir savojo 
reprezentacija. Pasaulyje, kur 
nuolat vyksta neramumai, kur 
kovojama ne tik ginklais, bet ir 
diplomatų žodžiais, olimpiados 
sąvoka atneša malonią atgaivą. 

Olimpinių žaidimų metu susi
pažinsime ne vien su skirtingų 
kraštų atletais, bet turėsime 
progų geriau pažinti olimpiados 
šeimininką — Norvegiją. Taip 
pažinome ir kitus kraštus, ku
riuose vyko vasaros ar žiemos 
olimpiados. 

Viena tokių vietovių buvo 
miestas, kurio vardą mums kas
dien kelis kartus pakartoja 
žiniasklaida, nes ten šiandien 
vyksta mirties olimpiada, ku
rios laimėtojas yra kiekvienas, 
tą dieną išvengęs amžinybės. 

Anuomet uždaromosiose cere
monijose po žiemos olimpiados 
visi dalyviai linksmai sukosi 
milžiniškoje čiuožimo aikštėje ir 
traukė dainą, kurios priedainis 
buvo maždaug toks: „Kur mes 
benukeliausim, kur bebūsim, 
niekad nepamiršime Sarajevo — 
draugiško, smagaus, snieguoto 
miesto, kuriame prabėgo tiek 
malonių valandų". Kažin, kiek 
tų anuometinių dainininkų dar 
gali prisiminti „malonias valan
das" mieste, kuriame nuolat 
slankioja badas, mirtis, kančia, 
o pasaulio ..taikdariai" prieš 
bombas stato tik žodžius: „Su
stokite, nešaukite, nes bus blo
gai..." 

Kaip jaučiasi (ar iš viso jiems 
tai svarbu) sportininkai, kurie 
jau pradeda rinktis į olimpinių 
žaidynių vietą Norvegijoje. O 
jeigu po olimpiados ir Lilleham 
mer miestą ištiktų Sarajevo 
likimas, ar bent kas pakeltų 
pirštą padėti? Rodos, bent buvu
sių pavergtų tautų atletai, kurie 
dar neseniai buvo priversti skin
ti laurus ir rinkti medalius 
pavergėjui, turėtų suprasti 
skriaudžiamųjų vargus, juo la
biau, kad jų pačių kraštų lais
vei tebegresia pavojus. 

Kadangi politikai švaistosi 
tuščiais žodžiais, bergždžiais 
grasinimais ir beverčiais paža
dais, galbūt atėjo laikas kiekvie
nam žmogui pasisakyti, kad vis 
dėlto visi esame atsakingi už 
viską, kas vyksta mūsų plane
toje, kad jau nebeturime teisės 
tarti — tai ne mano reikalas. 

Įsivaizduokime efektą, jeigu 
per atidaromąsias olimpiados iš
kilmes, kai į aikštę sueina 
šimtų šimtai rinktinių pasaulio 
atletų, staiga jie visi vieningai 
sušuktų: „Mes nepamiršome Sa
rajevo! Mes reikalaujame su
stabdyti nekaltų žmonių 
žudynes!" O jeigu vieną olimpia
dos dieną staiga būtų sustab
dytos visos varžybos, protes
tuojant prieš nesibaigiantį 
smurtą buvusiame žiemos olim
piados mieste? Be abejo, toks 
įvykis sukrėstų visus, kurie, 
akis įsmeigę į televizijos ekraną, 
laukia rungtynių, suerzintų 
verslininkus, kurie, nemažiau 
kaip olimpiniai atletai, varžosi 
dėl žiūrovų dolerių ir brangiai 
moka už savo prekių reklama
vimo minutes. Kas žino, 
galbūt tas žygis sugėdintų net 
politikus, kurie tariasi turį teisę 
spręsti tautų gyvybės ar mirties 
klausimą. Tai būtų olimpiada, 
kurios tikrai negalėtume pa
miršti. 

MIŠKŲ GAISRAI 
LIETUVOJE 

Statistikos departamento ži
niomis, pernai Lietuvoje kilo 
634 miško gaisrai — beveik per
pus mažiau nei 1992-aisiais. 

Daugiausia gaisrų — 469 — 
kilo dėl neatsargaus žmonių 
elgesio su ugnimi. 53 kartus 
miškas degė dėl žolės ir ražienų 

deginimo, 37 kartus — padegus 
tyčia. 

Pernai miško gaisrai buvo 
apėmę 304 ha plotą ir padarė 
185,000 litų nuostolių. 1992-ai-
siais — atitinkamai 1,020 ha ir 
1,3 mil. litų nuostolių. 

Daugiausia gaisrų kilo Ne
menčinės, Vilniaus, Kuršėnų, 
Šilutės, Šiaulių, Švenčionėlių ir 
Varėnos miškų urėdijose. 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Aulroe Vartai Vilniuje. Nuotr. Jono Taaralattto 

— Žuvo. Nebėra jo gyvo. Nušovė. Pasakojo, kad 
užklupę jo visą būrį kažkur netikėtai ir visi ten žuvo. 
Garsinosi tie pakalikai, kad užklupę aršų Širšių lizdą 
ir visus likvidavę. Ir pavardes minėjo. Prisimenu ir 
Masiulio pavardę. 

Vincui šalta srovė perėjo per nugarą. Žiūrėjo į 
seimininkę ir kurį laiką tylėjo. Jis niekuomet 
nepamiršo Jurgio, niekuomet netikėjo, kad jo žodžiai 
Marijampolės stotyje jiems išsiskiriant: — „Nebelauk, 
Vincai, važiuok ir tu, aš tavęs lauksiu parvažiuojant", 
bus paskutiniai jų gyvenime visiems laikams. 

— Jurgis žuvo... Gaila jo, koks energingas jaunuolis 
jis buvo, pilnas vilčių, kilnių siekimų. 

Gal ilgai jis būtų taip svajojęs, tik šeimininkė vėl 
prabilo: 

—" Baisūs laikai buvo, baisūs... Daug jų žuvo. 
Vincas, kiek apsiraminęs, prisiminė Feliksą ir 

Kazį, jo geriausius mokslo draugus. Būdamas tikras, 
kad šeimininkė ir apie juos yra girdėjusi, paklausė: 

— Pameni, ponia, tuos du mano draugus, kuriuos 
matydavote dažnai pas mane apsilankant? Negirdėjo
te, kur jie dabar? Gal ir juos toks pato likimas ištiko? 

— Prisimenu, kur neprisiminsi. Tuo laiku veik 
visus aukštesnių klasių moksleivius pažinojome, tik 
gal ne visų pavardes įsidėmėjome. Išvežė juos į Sibirą. 
Turbūt nespėjo pasislėpti, kalbėjo žmonės. Vieną, sakė, 
išvežė už brolį, kurs nežinia kur buvo dingęs. Tie spėjo, 
kad miškuose, bet tikrai nieks nežinojo, nes nieks nie
kur jo nepastebėjo. O antrą taip pat išvežė, priežasties 
nesakė. Kaip sakiau: jie kažkokios kaltės neieškojo, 
jiems visi buvo kalti. Sis antras po dešimt metų sugrįžo 
į namus išvargęs, palaužta sveikata, kuo dabar jis užsi

ima, neteko girdėti. O apie tą pirmąjį nieko neteko 
girdėti, manau, kad jis nebesugrįžo. 

Vincas kiek pagalvojo ir neabejodamas pasakė: 
— Tai Kazys negrįžo, manau, nes Feliksas brolių 

neturėjo. 
— Turbūt,— pritarėjam šeimininkė, ir, žiūrėdama 

Vincui į akis, lyg norėjo ir lyg nedrįso dar kažką sakyti, 
bet, kiek palaukusi, nebeišlaikė: — Pameni, Vinceli, 
savo mergaitę, su kuria tais laikais draugavai? 

Vincas greit suprato, apie kurią mergaitę ji kalba, 
nes tik su ta viena Liucija jis tais laikais palaikė ar
timesnius santykius. Tad šį kartą jau nebebandė už
slėpti, kaip tais laikais darydavo. Atvirai pasakė: 

— Taip, dar labai gerai prisimenu. Ar jūs girdėjo
te ką nors apie ją? Pažinojote ją? — paklausė. 

— Išvežė ir ją. Kartu su tėvais išvežė. Mačiau pati... 
Vincas net sudrebėjo. Neištarė nė žodžio, tik, atsi

rėmęs į stalą, įsmeigė akis į priešais esantį langą ir 
žiūrėjo, žiūrėjo pro jį kažkur toli, toli... 

— Išvežė ir ją, — po kurio laiko pakartojo. — Varg
šė, kuo ji buvo kalta? 

Greit pastebėjo ji, kad Vinco veidas pasikeitė, lyg 
aptemo, net pati pasijuto nejaukiai, kam taip atvirai 
viską jam išpasakojo. Bet norėdama išblaškyti tokias 
jo mintis, nukreipė kalbą vėl apie jį ir jo praeities iš
gyvenimus, kuriuos pats pirmiau sutrauktai buvo 
papasakojęs: kas atsitiko tada Marijampolėje, kokie iš
gyvenimai teko patirti svetimuose kraštuose, kur 
likimas jį nubloškė, kad tik galėtų sugrąžinti jo anks
tesnę nuotaiką. Ir jis nebenorėjo apie Liuciją daugiau 
klausinėti, nors jautė, kad šeimininkė dar daug dau
giau žinojo, tik nebeišdrįso visko atvirai išpasakoti. 
Užteko Vincui ir to. Negailestingas likimas išblaškė 
visus amžinai: Jurgis Masiulis, Salaką, Delksnis, sto
vėjo jo akyse, jie savo krauju aplaistė savo tėvynės 
žemelę ir gyvybes paaukojo, o jis — Vincas, ką jis 
padarė? Grįžo po daugelio metų, bet jų jau neberado. 
Ir sudrebėjo Vincas, prisiminė Marijampolę, 

geležinkelio stotį ir Jurgio balsą: — „Nelauk ilgai, Vin
cai, važiuok! Aš tavęs lauksiu Utenoje". — „Važiuosiu, 
Jurgi, ryt tikrai važiuosiu", — prisiminė savo žodžius 
Vincas, bet jau nebeparvažiavo, likimo ranka juos 
amžinai išskyrė. Ir liūdna darėsi Vincui, kad jį likimas 
išskyrė iš savo draugų, jis mielai būtų kartu su jais 
net ir savo gyvybe už tėvynę paaukojęs ir su jais 
amžinai pasilikęs. 

Vincas, nebenorėdamas ilgiau varginti šeimi
ninkės, pakilo eiti. Pabučiavo ją, žadėdamas nepamirš
ti, o jos akyse vėl ašaros pasirodė. Gal pagalvojo: — 
„Kiek ilgai tas užtruks? Gal antro karto niekuomet 
nebebus?" Ir Vincas išėjo. Ilgai ji stovėjo tarpduryje, 
stebėdama, kaip jis tolo vakarėjančios saulės spindulių 
apšviestoje gatvėje, paskum dar ranka perbraukė per 
akis ir palengva uždarė duris. 

Saulutė jau buvo toli pakrypusi į vakarus, kai Vin
cas, atsisveikinęs su šeimininke, nuėjo gatve tolyn link 
Dauniškio ežero, už kurio gyveno jo artimieji, pas ku
riuos jis buvo apsistojęs. 

Ėjo palengva, giliai susimąstęs. Galvoje tebesipynė 
liūdni šeimininkės pasakojimai, o vaizduotėje dar taip 
gyvi visų veidai. Bandė įsijausti į jų vargus, ką jie jau
tė, kaip viską pergyveno. — „Liucija... — taip ryškiai 
prisiminė ją Vincas. — Išvežė ir ją... Kur ji dabar? Ar 
ji dar gyva?... Koks žiaurus likimas! Kur ji? Ar dar su
grįžta kartais mintimis į tą tolimą praeitį, tuos 
nerūpestingus, linksmus gimnazijos laikus? Ar bent 
trumpai akimirkai prisimena jį — Vincą? Koks baisus 
likimo pasityčiojimas! 

Po kelių dienų Vincas įlipo į lėktuvą kelionei atgal 
į kraštą, kurs prieš daugelį metų jį, kaip benamį — 
nuvargusį klajūną, priglaudė. Nepamiršo jia savo 
tėvynės, vylėsi, kad vieną dieną į ją sugris. Taip ir 
dabar jis važiavo su viltimi sugrįžti, dirbti ir atiduoti 
duoklę tėvynei, kokią savo jaunystėje buvo prižadėjęs... 

(Pabaiga) 
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Dr. Nora Sugintaitė. 

nino pamokas. 
Nors dabartinis Noros darbas 

kiek atitraukė nuo lietuviškos 
veiklos, bet ji stengiasi įsijungti, 
kiek galėdama. Neseniai, besi
lankydama Washington, D. C. 
darbo reikalais, Nora apsilankė 
ir Lietuvos ambasadoje, susi
pažino su tuometiniu ambasado
riumi Stasiu Lozoraičiu. 1992 
m. buvo Kr. Donelaičio mo
kyklos sukaktuvinio banketo 
komiteto narė, su kitais jo na
riais suorganizavusi mokyklos 
abiturientų 20 metų baigimo 
jubiliejaus pokylį. Ji taip pat 
buvo to banketo pranešėja ir 
spaudos bendradarbė. 

Linkime Norai Sugintaitei 
sėkmės darbe, bet taip pat nepa
miršti savo kilmės šaknų ir 
kiekviena proga toliau savo ga
bumus naudoti Lietuvos ir lietu
viškumo labui. 

A. P. 

Susipažinkime 

GABI LIETUVAITĖ 
Savo lietuviškoje bendruo

menėje turime daug įdomių ir 
talentingų žmonių, su kuriais 
verta arčiau susipažinti, ypač su 
tais, kurie yra jauni ir pradeda 
žengti sėkmingos karjeros keliu. 

Viena tokių yra dr. Nora 
Sugintaitė. 

Nora gimusi Čikagoje 1956 m. 
kovo 12 d., a.a. Jurgio ir Meri 
Sugintų šeimoje. Nuo pat vai
kystės ji pasižymėjo ypatingais 
gabumais moksle. 1978 m. 
aukščiausiais pažymiais baigė 
biologiją Illinois universitete 
t Čikagoje i ir įsigijo bakalauro 
laipsnj. Nora buvo įtraukta į 19c 
geriausiais pažymiais baigusių 
studentų tais metais. Universi
tete ji priklausė Phi Beta Kap-
pa National garbės draugijai, 
buvo apdovanota Louis Pasteur 
žymeniu už pasiekimus moksle 
ir atliktus tyrinėjimus bio
chemijos srityje. Ji taip pat iš
r inkta į Studentų tarybą, 
reiškėsi politinėje veikloje už 
universiteto ribų, dirbo Depart
ment of Public Health ir Dept. 
of Natūrai Resources. 

1982 m. Norai suteiktas vete
rinarijos gydytojos diplomas 
(University of Illinois. Urbana). 
1983 m. ji persikėlė į Detroitą 
ir tęsė studijas Wayne State 
universitete, dirbdama ir savo 
specialybėje. 

Šiuo metu ji dirba Ohmeda 
bendrovėje, kuri pasižymi kaip 
didžiausia anestezijos aparatų 
gamintoja visame pasaulyje. 
Kadangi Nora iš veterinarijos 
perėjo į Pramoninės medicinos 
sritį (specialybė — anestologija 
ir kritiškų susirgimų gydymas), 
dabar jos, kaip gydytojos, darbas 
apima ir važinėjimą su paskai
tomis po visą Ameriką, kur 
Nora supažindina ligoninių 
personalą su naujausia anes
tezijos technika. Jai dažnai 
t enka kalbėti žinomiausių 
universitetų klinikų personalui 
ir įvairiuose medikų suvažia
vimuose. 

Noros Sugintaitės sugebėjimas 
ir darbą įvertina Ohmeda bend
rovė, neseniai jai pasiūliusi 
svarbias ir atsakingas pareigas, 
kurių apimtis — visa Amerika. 
Kanada ir Meksika. Bet ne vien 
Ohmeda bendrovė įvertina 
Noros gabumus —ji yra įtrauk
ta į keletą svarbiųjų leidinių, 
kurių naujausi: ,,Who's Who of 
American Women" (1993-1994 > 
ir .,Who's Who in the Midwest" 
(1993-1994). 

Ką Nora mėgsta veikti lais
valaikiu (atrodo, kad ji ir 
laisvalaikio suranda)? Domisi 
politika, kelionėmis, gamta, 
žuvavimu. šokiais... 

Įdomu, kad tikrai gabūs jau
nuoliai nesijaučia, jog lietuviška 
veikla jiems trukdo mokytis, 
dirbti, kilti karjeros laiptais. 
Panašiai ir su Nora. Ji yra bai
gusi Kr. Donelaičio aukš
tesniąją lituanistine mokyklą 
(pirmąja mokine), lankė Peda
goginį institutą, buvo veikli 
skautė ..Aušros Vartų" tunte; 
buvusi paskautininkė, drau
gininke, iškylų vadovė, sto
vyklų vadovė, stovyklos laikraš
tėlio redaktorė, adjutante; už 
pareigingumą apdovanota 
Lietuvių Skautų Sąjungos gar
bės ženklais — Pažangumo. Vė
liavos žymeniu. Tėvynės dukros 
žymeniu. 1975 m. Seserijos 
vadovių suvažiavime Cleve-
lande skaitė paskaitą (,,Tun-
t in inkės ir draugininkės 
bendradarbiavimas"). Vėliau 
veikė kaip filisterė. 

Nora bendradarbiavo „Drau
ge", „Skautų aide" ir kitur, yra 
laimėjusi Čikagos Žurnalistų 
sąjungos jaunimo premiją. 
Priklausė „Grandies" tautinių 
šokių ansambliui, šoko baletą J. 
Puodžiūno studijoje, lankė pia-

NAUJAS EUROPOS 
ŽEMĖLAPIS? 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Visas pasaulis su susirūpini
mu ir baime seka naujai iškilu
sio Rusijos „Hitlerio" Vladimi
ro Žirinovskio meteorišką poli
tinės karjeros kilimą ir jo popu
liarumą Rusijos balsuotojų tar
pe. Ilgokai buvo spėliojama, ku
ria kryptimi pakryps jo „Rusi
jos teritorijos praplėtimas", nes 
buvo spėliojama, kad jis svajo
ja apie caristinės Rusijos teri
torijos atstatymą. Ilgai neteko 
jo projektų laukti, nes Reuterio 
agentūra pranešė, kad 
Žirinovskis jau viešai paskelbė 
savo Europos „ateities viziją", 
„pertvarkydamas" jos žemėlapį, 
nutiesės Rusijai vieškelį, kuris 
panaikina Austriją, Slovėniją, 
Baltijos kraštus, Čekijos respub
liką ir Bosniją. Prancūzų dien
raštis ..Le Monde" išspausdino 
žemėlapio kopiją, kuriame žy
miai „apkarpyta" Lenkija ir Ru
munija, o buvusi Jugoslavija pa
dalinta tarp serbų ir kroatų. 
Buvęs Švedijos diplomatas dien
raščiui taip pat įteikė „Rusijos 
vieškelio" plano kopiją su Žiri
novskio parašu ir „Šalin Jung
tinės Tautos" (U.N. out) įrašu 
virš Jugoslavijos. Pagrindiniai 
Europos žemėlapio pakeitimai 
yra tokie: labai sumažinta Len
kija, Vokietijai priskyrus Dan
cigą ir Silezijos provinciją. Len
kijai, kompensacijos vardan, ati
duodama Ukrainos Lvovo sri
tis. „Rusija perimsianti visas 
tris Baltijos valstybes, išskyrus 
nedidelį plotą apie Taliną, ku
riame būtų įsteigtas miestas-
valstybė kaip Liuksemburgas ar 
Lichtenšteinas", taip cituoja
mas Žirinovskis. Vokietija per
imsianti Austriją ir Čekijos 
respubliką — tai Hitlerio prieš 
Antrąjį pasaulinį karą aneksuo
tos teritorijos. Rusijos valdoma 

Kaliningrado sritis su Karaliau
čiumi būsianti sugrąžinta Vo
kietijai. Bosnija išnyksianti, o 
serbai ir kroatai pasidalintų 
tarp savęs buvusią Jugoslaviją. 
Vengrijai tektų Transilvanija iš 
„nukapotos" Rumunijos. Bulga
rija perims didelius Graikijos ir 
Rumunijos plotus, įskaitant ir 
jos sostinę Bukareštą ir taip pat 
Turkijos europietiška teritoriją. 

„Le Monde" !eidėjai taip pat 
pareiškė Reuteriui, kad Žiri
novskis „perdirbo" ir Azijos 
žemėlapį, bet jo dar nepaskelbė. 
Jis padaręs pakeitimus keliose 
centrinės Azijos valstybėse, ku
rios susisiekia su Rusija, jas ar
ba prijungdamas prie Rusijos, ar 
padalindamas tarp Maskvos ir 
Afganistano. Amerikos valstija 
Aliaska būsiant; sugrąžinta Ru
sijai. 

Savo autobiografijoje Žirinovs
kis aprašo savo viziją, kaip „Ru
sijos kareiviai plaus savo batus 
šiltame Indijos vandenyno van
deny", o Turkijos pajūris bus pa
verstas Rusijos darbininkų po
ilsio vilų kolonija. 

„Le Monde" leidėjai pasipik
tinę įtikinėja, kad jie nenori 
daryti Zirinovskiui reklamos, 
kurios jis taip trokšta, bet jau
čia pareigą išspausdinti jo „Že
mėlapius", Tai rimtas įspėjimas 
tiems, kurie jį gali pristabdyti. 
Jau Rusijoje jam keliama byla 
už „karo kiršinimą", bet neį
manoma atspėti sprendimo, ta
čiau reikia imtis priemonių tam 
bepročiui sutramdyti. 

Iš viso to susidaro įspūdis, kad 
Žirinovskis ne tik imituoja Hit
lerį, bet save mato kaip visaga
lį pasaulio valdovą. Ar tai nėra 
beprotystės ženklai? Svarbu at
minti ir tai, kad Rusijos balsuo
tojams jis imponuoja, nes Rusi

jos imperijos plėtimo idėja juos 
žavi. Per septynis dešimtmečius 
atskirti nuo pasaulio, rusai iŠ 
nedaugelio Vakarų pasauli lan
kiusių asmenų, buvusių karo 
belaisvių ir kitų, susikūrė fan
tastišką to pasaulio gyvenimo 
vaizdą. Nesunku būtų juos įti
kinti, kad, užėmus tas derlingas 
ir turtingas teritorijas, atsirastų 
maisto, drabužių ir įvairiausių 
gėrybių bei patogumų pertek
lius. Juk žinome, kaip iš Lenki
jos ar Lietuvos nenoriai traukė
si rusai, o dalis šeimų ir dabar 
tebegyvena Lietuvoje, nes čia ir 
duona skanesnė, ir jos dau
giau... O ar galima įsivaizduoti, 
kaip okupantai elgtųsi užimtose 
žemėse? Teroras, prievarta, per
sekiojimai, žudymai būtų nor
mali įvykių eiga, tautinės kul
tūros būtų sunaikintos, o menas 
ir mokslas tarnautų kraugerių 
malonumui. 

Ar ištiks pasaulį antras bepro
tiškos diktatūros siaubas, palai
dojus ir Hitlerį, ir Staliną, ir 
Mussolinį? Reikia turėti viltį, 
kad galingos demokratijos bu
dės, seks kiekvieną Žirinovskio 
žingsnį ir bus atsargios derybo
se su Rusija. 

CLASSIFIED GUIDE 

FILMAS APIE DAUKANTĄ 
Pagamintas spalvotas video

filmas „Simonas Daukantas". 
Jo autoriai — Šiaulių televizijos 
operatorius Laimutis Gudina-
vičius ir Šiaulių pedagoginio in
stituto docentas dr. Juozas 
Kasys. Videojuosta skirta vidu
rinių mokyklų moksleiviams, o 
taip pat aukštųjų mokyklų, 
ypač pedagogikos, kultūros is
torijos, lietuvių literatūros ir 
apskritai kultūrinių sričių 
studentams. Filmas susideda iš 
trijų dalių: autobiografinės me
džiagos; Simono Daukanto 
kūrybinio palikimo analizės bei 
įvertinimo ir jubiliejinių ren
ginių fragmentų. 
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M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—3(Wfcpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAJIK ZAF0U8 
3200 Va WMt Mth 9\t—\ 

TeL - (700) 424-M54 
(312) 5*1-M54 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai. 

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

rtE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(709) 425-7191 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
,• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

MICHAEL 
INTERNATIONAL 

ENTERPRISE 
pigiai ir gerai valo 

ir atlieka visus namų 
tvarkymo darbus. 

S k a m b i n k i t e : 

Tel.: 312-582-5539 

t 

ii 
-&si Cmafa 
REALMART, INC 
6602 S. PuUsii, 

Chicago, l t 60629 
312-585-6100 

BALYS B U D R A I T I S 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfemies<"iuo»e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
8us 312-585*100, re* 312-778-3971* 

F O R R E N T 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. D«ckys 
Tel. 585-6624 

FOR RENT 
3 bdrm. apt. in Bridgoport 
area. Adults only. No pets. Call 
after 6 p m , tel. 312-229-8517 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAISVĖS NIEKAS NEŽADĖJO, žvalgybos kari
ninko atsiminimai. Br Aušrotas. 270 psl. $10.00 

IŠEIVIO DALIA, atsiminimai. Juozas Kapa-
činskas. 254 psl $10.00 

RAŠTAI, II tomas. Jonas Aistis, 454 psl $15.00 
JĖZAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS. Kęst. Tri

makas. 134 psl $7.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė Jan

kutė. 192 psl $7.00 
GYVENIMO AKIMIRKOS, I d., atsiminimai. Liu

das Dambrauskas. 675 psl $12.00 
GYVENIMO AKIMIRKOS. II d., atsiminimai. Liu

das Dambrauskas. 461 psl $10.00 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . . $15.00 
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas 

Kučys. 624 psl $27.00 
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 

Dr. Petras Jonikas. 454 psl $20.00 
GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius Nori

mas. 207 psl $10.00 
KELIONĖ (NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės 

atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. . . $6.00 
ANTANAS KUČINGIS, biografija-atsiminimai. 

Ona Narbutienė. 169 psl $5.00 
LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Juozas Lukša-

Daumantas. 247 psl $12.00 
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Bronius 

Vaškelis. 260 psl $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai dar 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar turi pridėti 
$2.75 supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui. 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuicia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.80 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3 .50 do l . 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL50029 . 

I 



LAIŠKAI 
„KAS TURI VALDŽIĄ, 
PASIIMA IR GROBI" 

Tai atsakymas į to paties pa
vadinimo dr. L. Sidrio straipsni, 
paskelbtą „Draugo" dienraštyje 
1993.08.07 ir perspausdintą 
laikraštyje „Kauno laikas" 
(1993.10.06). 

Norėtųsi atkreipti dėmesį į 
straipsnio netikslumus, kurie 
skaudžiai paliečia mane — gy
dytoją Rimtautą Marcinkevičių, 
ir visą mūsų šeimą. 

Pirmiausia — mano kelionės 
į Ameriką. Iš tikrųjų buvau 
vienas pirmųjų studentiško i 
amžiaus jaunuolių, 1983 m. nu-
vykusių į Ameriką susipažinti 
su žymiausiomis medicinos kli
nikomis, pasitobulinti chirurei- | 
jos srityje, sustiprinti dar septin- ! 
tojo dešimtmečio viduryje užsi
mezgusius ryšius su Amerikos 
lietuvių jaunimu. Dar ir šian
dien su pagarba ir dėkingumu -
prisimenu draugus ir gimines, 
kurie padėjo man pamatyti 
Stanford University, UCLA, 
Mayo Clinic, New York Univer
sity, Duke University, George-
town University ir kitus geriau
sius medicinos centrus, o taip 
pat sudariusiems man galimybę 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongreso stovykloje ir stu
dijų dienose, vykusiose tuo metu 
JAV ir Kanadoje. Dalyvauda
mas kongrese, turėjau galimybę 
patarti Jaunimo kongreso daly
viams, kaip ir kam rašyti pro
testo laiškus įkalintiems tuo 
metu Lietuvos kunigams bei 
žmogaus teisių gynėjams gelbė
ti, o taip pat paveikti kongreso 
eigą ir nutarimus stipresne an
tikomunistine kryptimi. 

Tada pirmą kartą buvau ir 
Havajuose, bet bilietą į ten iš 
Los Angeles nupirko mano ge
ras draugas, o kitas kelionės iš
laidas iš dalies padengiau, par
davęs kelis tapybos ir grafikos 
darbus (dr. L. Sidrys tikiuosi tai 
prisimena), o ne pensininkų ir 
našlių aukomis. Antrą kartą 
Amerikoje ir Havajuose buvau 
po 5 metų, t.y. 1988 m., kai vy
kau į Tarptautinę konferenciją 
Amerikoje. Bilietą iki Honolulu 
pirkau Vilniuje už rublius. Grįž
damas į Lietuvą iš pirmos kelio
nės Amerikoje (1983), iš tikrųjų 
parvežiau kelis tūkstančius do
lerių, kurie kartu su lietuviško 
jaunimo aukomis Lietuvoje bu
vo skirti bendro pinigų fondo su
darymui įvairiems katalikiško 
jaunimo veiklos projektams 
remti: pogrindinio katalikiško 
jaunimo leidinio organizavimui, 
spausdinimui ir dauginimui, 
studijų dienų rengimui, sunkiai 
besiverčiančių perspektyvių ir 
aktyviai dirbančių pogrindinį 
Lietuvai naudingą darb~ finan
sinei paramai ir kt. Pinigai iŠ 
Amerikos pusės buvo gauti as
meninių ryšių dėka iš New Yor-
ko Lietuvių informacijos centro. 
Kaip ir kur pinigai buvo naudo
jami, dr. L. Sidrys galėjo leng
vai sužinoti, paskambinęs man 
ar bet kuriam fondo tarybos 
nariui. Galiu užtikrinti, kad nei 
vienas centas iš fondo nedingo 
ir nebuvo panaudotas mano ke
lionėms. 

I dr. L. Sidrio teiginį, kad 
Marcinkevičiai dirba ir ilsisi 
Amerikoje irgi Amerikos lietu
vių aukų„Lietuvos labui" dėka, 
norėčiau pasakyti štai ką: atvy
kau stažuotis į Ameriką asme
ninių mokslinių ryšių dėka su 
pakvietimais ir vieno žymiausių 
Amerikos universitetų — Duke 
University N. C , Plastic Surge-
ry Clinic (Jacksonville, FL), bei 
Center Plastic & Reconstructive 
Surgery (Rancho Mirage, CA). 
Šiose klinikose gavau stipendi
jas tyrinėjimams bei stažuotėms 
atlikti. 

Tikrai su malonumu prisime
nu 1992 metų Kalėdų šventes, 
praleistas kartu su iš Lietuvos 
atvykusiais tėvais, žymiausio 

lietuviškos kilmės Amerikos 
oftalmologo Alberto Milausko 
šeimoje. (1993 m. jis pirmą kar
tą savo gyvenime buvo nuvykęs 
i Lietuvą, ten operavo, padova
nojo daugybę okulistinių instru
mentų ir aparatūros.) 

Dr. L. Sidrio didžiulis rūpes
tis Lietuvos medicinos reforma 
reiškiasi nuolatine kritika, kar
tais nepagrįstais kaltinimais, 
pastangomis supriešinti Lietu
vos ir išeivijos gydytojus. Tai 
tikras tarybinio veikėjo stilius. 
Gal daktaras galvoja, kad lietu
viai kitokio stiliaus nesupranta? 
Deja, tokiu stiliumi nieko nepa
sieksime. Kritikuoti, mokyti, 
piktintis, — lengva. Bet reikėjo 
pagyventi Lietuvoje visus šiuos 
pragariškos sistemos — melo, 
veidmainystės, apgaulės, suk
čiavimo ir karjerizmo metus — 
tada lengviau būtų suprasti, ko
dėl dabar taip sunku prikelti 
Lietuvą, padaryti jos žmones 
sąžiningais, pareigingais, do
rais. 

Tegu man dar leista padaryti 
užuominą į dr. L. Sidrio pa
žiūras ir paprašyti tikros krikš
čioniškos meilės, kantrybės ir 
tolerancijos, net ir ten, kur jam 
atrodys, kad reikia svaidyti 
žaibus. 

Rimtautas Marcinkevičius 
Rancho Mirage, C A 

Redakcijos pastaba. Nors 
šis laiškas yra per daug ilgas, 
bet suteikiame jo autoriui progą 
pasisakyti dėl suprantamų prie
žasčių. Tai yra vienintelė išim
tis, nes paprastai tokio ilgio 
laiškų nespausdiname. 

BRIGHTON PARKE DAR 
YRA LIETUVIŲ 

Praėjusio šeštadienio „Drau
go" paskutiniame puslapyje 
rašoma apie dvi lietuyiškas pa
rankas Čikagoje. Straipsnyje už
siminta, kad, Nekalto Prasidė
jimo parapijos gyventojams besi
keičiant, daugumą ten dabar 
sudaro ispanų kilmės žmonės. 
Tiesa, yra ispanų (arba meksi
kiečių), yra ir kitokių gyventojų, 
bet nemažai liko dar ir lietuvių. 
Labai veikli yra apylinkės LB 
valdyba, bažnyčioje turime 
lietuviškas pamaldas ir lietuvių 
kunigų. Ispaniškai Mišios būna, 
bet ispanų kalba kalbantieji 
susiranda savo kunigą, kuriam 
parapijos klebonas leidžia auko
ti Mišias. Galbūt mūsų apylin
kėje mažiau jaunų žmonių (lie
tuvių kilmės), tai ir pradžios mo
kykloje, kai būna įvairios pro
gramos ar mokslo metų užbai
gimas, nebematome lietuviškų 
pavardžių. Noriu tik pasakyti, 
kad dar daug lietuvių Brighton 
Parko apylinkėje gyvena ir nesi
ruošia iš jos niekur keltis. 

Anna (Ona) Vokis 
Chicago, IL 

DIDŽIUOJASI POPIERIUKU 
Sausio 25 d. numeryje užtikau 

ir seną pažįstamą iš stovyklos 
(Augsburgo-Haunstetteno)lai-
kų. Mėgdavo „politikuoti" ir la
bai garsiai rėkaudavo. Tokį nie
kuomet neužmirši. 

Taigi Ignas Petrauskas labai 
pasipiktinęs red. D. Bindokie-
nės vedamuoju „Liūdna pasa
ka". Apkaltino net kartojant 
„Akiračių" mentaliteto mintis 
ir rašančią netiesą. Iš laiško 
matyti, kad labai didžiuojasi 
gavęs kažkokį padėkos lapą, pa
sirašytą net paties Lietuvos pre
zidento ir dar ne bet kokio, bet 
demokratiškai išrinkto. Gavotą 
lapą ir daugiau tokių. 

Faktas yra, kad Lietuvos da
bartinė valdžia iš Vyčio Kry
žiaus ir tų visų padėkos lapų pa
darė didžiausią komediją. Mano 
pusbrolis Vyt. Baltušis-Girinis, 
buvęs partizanų kuopos vadas, 
susisprogdino 1946 m., apsuptas 
liet. stribų. Jo brolis Liudas 
negavo, negaus ir nenori gauti 
jokio popieriuko. Sako, tegu jie 
pasikaria. Negavo jų nei tie 
„akiratininkai", kuriuos red. D. 

Bindokienei prikišo Ignas Pet
rauskas. 

Gavo tik tie, kurie nuolatos 
susitikdami viens kitam per pe
tį paploja. Kaip tas Žarėnų lie
tuvių posakis teigia: „Gerklė 
gera, tik galva menka". 

Leonas Baltušis 
Minocąua, WI 

AR REIKIA? 
Perskaičius „Draugo" nr. 17 

apie pakviestą svečią į Vasario 
16 paminėjimą P.L.C. Lemonte, 
kyla įkyrūs klausimai: nuo ka
da atėjo į madą kviesti komunis
tinės valdžios atstovus į iškil
mingiausią Lietuvos tautos 
šventę? Ar mes nebeturime savo 
tarpe užtektinai patriotų veikė
jų Obe padėkos laiškų, medalių), 
kurie, per daug metų skiepyda
mi mums tėvynės meilę, iškil
mingai pravesdavo šventes ir 
minėjimus? 
• Jeigu kviesti, tai kodėl ne 
tuos, kurie nuo komunistinio 
„rojaus" daugiausia nukentėjo, 
pvz., partizanai, tremtiniai ir 
panašiai? 

Bronius Mikėnas 
Woodridge, IL 

DĖL EKONOMINIŲ 
REIKALŲ SKYRIAUS 

Kai įsivedėte Ekonominių 
reikalų skyrių šeštadieniaisrsu 
įdomumu sekėme Lietuvos eko
nomijos judėjimą ir kūrimąsi. 
Dabar skyrius pasidarė neįdo
mus, nes jame spausdinami seni 
dalykai. Dažnai jau esame apie 
tai skaitę net ir „Draugo" 
pirmame arba kituose pusla
piuose. Čia daugiausia straips
niai paimti iš pasenusios Lietu
vos spaudos. Ar nebėra ori
ginalesnių, naujesnių? Koks 
tikslas tuos pačius dalykus vis 
kartoti ir kartoti? 

Antanas Vizbaras 
South Bend, IN 

„DĖKOJA UŽ „DRAUGĄ" 

Kaip buvo gera pamatyti, 
pirmiausia jūsų siunčiamą 
voką, o atidarius — „Draugą"! 
Man tai labai didelė laimė pa
skaityti apie viską, kas vyksta, 
kur kadaise ir aš buvau. Kre
tingos kolegijoje jau esu 4 
mėnesiai. Bet ir visom studen
tėm yra įdomu peržvelgti, 
paskaityti, kas darosi išeivių 
gyvenime. Vietinėj spaudoj tiek 
mažai žinių apie Amerikos 
lietuvius. 

Tėvas Astijus, šios Kolegijos 

rektorius, prašė padėkoti už 
„Draugus". 

Aušra Barzdukaitė-
Babickienė 

Kretinga 

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. vasario mėn. 8 d. 

• Pirmasis branduoline 
energija varomas JAV po
vandeninis laivas, USS Nauti-
lus, buvo paleistas į vandenyną 

I 1954 m. sausio 21 d. ties Groton, 
CT. 

• YMCA (Young Men's Chris-
tian Association) suorganizuota 
1851 m. gruodžio 29 d. Bostone. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BRONĖ PILIPAUSKIENĖ 
Mūsų mylima Mama, Uošvė, Močiutė ir PromoČiutė mirė 

1993 m. lapkričio 27 d. ir buvo palaidota lapkričio 30 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Algirdui Paliokui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems, išreiškusiems mums užuojautą, daly
vavusiems šermenyse bei laidotuvėse, už aukas šv. Mišioms, 
gėles ir aukojusiems a.a. Mamytės atminimui „Lietuvos 
Našlaičių Globai". 

Liūdintys: duktė Janina, žentas Ramojus Mozo-
liauakai, sūnus Romualdas, marti Bernice, vaikaičiai su 
šeimomis ir kiti giminės. 

Brangiai jaunystės draugei 

A.TA. 
JULIJAI BLIUDŽIŪTEI-VALDIENEI 
mirus, jos vyrą KOSTĄ, dukrą ELŽBEETĄ-RAMUNE 
su vyru ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia 

Vytas ir Marytė Petruliai 
Livonia, MI. 

City Center GT-International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KEUONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTE LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR JSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

N!W YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINQTON 
Kainos yra 
vasario 28, 

abloualnos 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$525.00 
$550.00 
$550.00 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$550.00 
$550.00 
$550.00 
$525.00 
$525.00 
$550.00 

Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1554 m 
Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti norsikla. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1. Dainų švente — „Uotuvos Vyčiai" 25 MrisUo Iki 13 Kopos. 
2. Dainų svsntė — „Uotuvos Vyclsl" 25 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo'' koHonė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 25 birželio 

Iki 12 Uspos. 
4. KoHonė po PabarMĮĮ „A" 25 liepos Iki 05 rugpjūčio. 
5. KoHonė po PabalUH „B" 15 rugpjūčio Iki 25 rugpjūčio. 

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg. 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų rastinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiams kreiptis j mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų rastinėse. 

0 . T. INTERNATIONAL, INC. 
552S SOUTH 75TH A V I N U I 
HICKORY HILLS, IUJNOIS 
50457 

TELEFONAI: (705) 450-7272 
TBUIPAJC: (705)450-8753 

Member 

AiMricon Sociery 
ofTravetAgtflts 

*° Cftv Ctntef QT-
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-184 

TELEFAX (370) 2-223-145 

A.tA. 
SESUO M. ONA 
BELVERDAITĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. vasario 5 d., sulaukusi 85 metų. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Pivašiūnų parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: seserys Lietuvoje — Adelė Grečnienė ir 

Honorata Belverdaitė; sesers vaikai: dr. Valius Grecna, 
Zenonas Grečna, Bronė Kalašinskienė: keturi anūkai, sesers 
duktė Leokadija Lenkijoje bei kiti giminės Lietuvoje ir Lenki
joje. Taip pat artima draugė vienuolė Bronė Balčiūnaitė Chi
cagoje. 

Priklausė Svč. Jėzaus Širdies kongregacijai Lietuvoje. 
Velionė pašarvota vasario 8 d., antradieni nuo 2 iki 8 v.v. 

Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W 71 St 
Laidotuvės įvyks vasario 9 d., trečiadieni. Ii laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 v.r. gedulingos 
šv. Mišios už velionės siela. Po Mišių velionės bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys, artima draugė ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Pranešame, kad 1994 m. vasario 3 d. savo žemiškąja 
kelionę užbaigė mūsų mylimas Vyras. Tėvelis, Senelis ir 
Prosenelis. 

A.tA. 
EDMUNDAS BINKIS 

sulaukęs 85 metų. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Vozgučių kaime. 

Amerikoje išgyveno 45 metus Philadelphijos miesto 
apylinkėse. 

Giliame nuliūdime liko: žmona Anastazija, dukros — 
Raimonda Kontrimienė, žentas Ričardas ir Nijolė Kailienė; 
anūkai — Andrius su žmona Tamara Kontrimai, Paulius su 
žmona Claudia Kontrimai, Audra su vyru Darium Tal-
lat-Kelpsos. Lina Kontrimaitė ir Vilija Kontrimaitė, Rasa su 
vyru Darrell Briggs, Vincas Kailis, Lisa Kailytė; penki 
proanūkai, brolio ir seserų vaikai Lietuvoje ir kiti artimieji. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 8 d. Po gedulingų šv. 
Mišių Šv. Andriejaus bažnyčioje, Philadelphia, PA, velionis 
bus nulydėtas j Kalvarijos kapines. 

Nuliūdę žmona ir dukros su šeimomis. 

A.tA. 
ELENA GIBIŠIENĖ 

K a t a u s k a i t ė 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. vasario 3 d., sulaukusi 81 metų. 
Gimė Lietuvoje, Joniškio apskrityje. Balkaičių dvare. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Albertas, marti Carol; dukterys: Lydia 

Jozupait, žentas George, Ingrida Richards. žentas Tom; 
penkiolika anūkų, septyni proanūkai, viena pro-proanūkė; 
trys seserys: Valė, gyv. Cleveland, OH. Kazė ir Antosė. gyv. 
Kaune. Labai artima draugė Regina Morkvenienė Lietuvoje. 
Taip pat daug kitų giminių. 

Velionė buvo žmona a.a. Jurgio Gibišo. 
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, vasario 6 d. nuo 2 iki 

9 v.v..Modeli laidojimo namuose, 5725 S. Pulaski Rd. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, vasario 7 d. Po religinių 

apeigų, kurias atliko Rev. Arnold V. Cibas 10 vai. ryto velionė 
buvo palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę sūnus, dukros, seserys, anūkai, proanūkai ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Modeli Funeral Home. Tel. 
312-767-4730 

Alytaus gimnazijos mokytojai, klasės auklėtojai ir 
skautininkei 

A.tA. 
ONAI TARVYDAITEI 

ROZNIEKIENEI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai LI
LIJAI KIZLAITIENEI su šeima, broliui JONUI ir 
seserims Lietuvoje. 

XI tos laidos abiturientai išeivijoje: 
Rūta Juškevičiūtė-Gedgaudienė 
Anelė Kazlauskaitė-Juškėnienė 
Gerardas Juškėnas 
Arnoldas Gruinys ir 
Kopas Beiralas Izraelyje 



DRAUGAS, antradienis, 1994 m. vasario mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Sujungtomis jėgomis išlai
kykime savo spaudą ir vienin
telį išeivijos ansamblį „Daina
vą". Kovo 20 d., 3 vai. p.p. 
„Draugas" organizuoja didingą 
koncertą Marijos mokyklos au
ditorijoje. Visuomenė kviečiama 
paremti ..Draugą" ir pastangas 
išlaikyti gyvą lietuvybe. Bilie
tus galima įsigyti „Draugo" 
administracijoje, J. Vaznelio 
prekyboje ir Cicere po lietu
viškų šv. Mišių pas Kostą 
Dočkų. 

A n d r i a u s N o r i m o knyga 
,,Grožio akiva izdoje" , kuri 
nesen ia i buvo išspausdinta 
„ D r a u g o " spaus tuvėje , jau 
pasiekė skaitytojus. Jos viršelį 
puoš ia Čiur l ion io kūrybos 
reprodukcija. Kai kuriuose 
knygos egzemplioriuose nebuvo 
pažymėta, kas yra viršelyje, 
nors mene nus imanan t i e j i 
galėjo a tpažin t i Čiur l ionio 
kūrybą. 

V a s a r i o Šeš iol ik tos ios mi
nėjimą Jaunimo centre ruošia 
centro valdyba ir Moterų klu
bas. Bus paskaita, meninė dalis 
ir vaišės. Visi, kas tik gali. kvie
čiami dalyvauti. 

Virgo — Vilniaus universite
to mergaičių choras, pasirodys 
Čikagoje tik vieną vakarą, tad 
raskime laiko ateiti ir pasik
lausyti. Koncertas įvyks vasario 
18 d., penktadienį. Jaunimo 
c e n t r e Bi l ie ta i g a u n a m i 
Vaznelių prekyboje. 

L ie tuvos N e p r i k l a u s o m y 
b ė s 76 metų atkūrimo pagrin
dinis minėjimas, kurį rengia 
Alto Čikagos sky r iu s , bus 
vasa r io 13 d., sekmadienį . 
Akademine minėjimo dalis 2 
vai. po pietų Marijos Aukš
tesniosios mokyklos audito
rijoje. Minėjimą atidarys sky
r i a u s p i rmin inkė . Vėliavų 
paradą tvarkys Don Varno ir 
D a r i a u s ir Gi rėno postai . 
Invokaciją sukalbės vysk. Han
sas Dumpys. JAV ir Lietuvos 
h imnus giedos Mary Kinčius. 
akompanuoja prof. Leonardas 
Š i m u t i s . A t i t i n k a m a i bus 
pagerbti žuvę dėl Lietuvos lais
vės. Specialiai bus pagerbti 
savanoriai-kūrėjai gyvi ir mirė. 
Kad nepraleistume nė vieno 
gyvo savanorio-kūrėjo šioje apy
linkėje, prašome atsiliepti tel. 
312-434-4645. 

x Skubiai ir taisyklingai 
užpildau „income t ax" formas. 
Reikalui esant, atvažiuoju į 
namus. G. Pranskevičius , tel. 
708^56-2550. 

(sk) 

x Vasario 16-osios lietuvių 
meno parodos „MEILĖ" ati
darymas bus vasario 11d-, 7.-00 
v.v. Čiurlionio galerijoje. Per 
atidarymą bus Algimanto Kezio 
knygos „Lithuanian Artists in 
North America" sutiktuvės. 
Visus kviečiame atsilankyti . 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Penktadieni, vasario 4 d. 
„Draugo" redakcijoje apsi lankė 
prof. Feliksas Pa lub inskas su 
trimis svečiais iš Lie tuvos: 
Adele As t rausk iene , Ž e m ė s 
Ūkio akademijos as is tente , or
ganizacijos ir gamybos re ika
lams; Veterinarijos akademijos 
docentu (verslo valdyboj) S tas iu 
Budrikiu ir Klaipėdos universi
teto ekonomijos docente Angele 
Jonušiene. Šie mokslininkai t r is 
savai tes p r a l e i d o P u r d u e 
universitete Calumet, H a m -
mond, I N , sus ipaž ino su 
universiteto verslo vadybos dės
tytojais, lankėsi jų k lasėse 
stebėti dėstymo metodiką, r inko 
savo kursams naudingą medžia
gą, lankėsi verslo įmonėse ir 
lietuviškose institucijose. Jų 
kelionę finansavo U S Informa
tion biuras ir Purdue universi
tetas Calumet. Sio universiteto 
kancleris prof. J a m e s Yachel 
yra labai palankus bendravimui 
su Lietuvos universitetais. Čia 
yra dalis Universi ty Deve-
iopment in Business Manage
ment at Li thuanian Institu-
tions. Programą praveda Pur
due un-tas Calumet kar tu su 
Vytauto Didžiojo universitetu ir 
Kauno Technologijos universi
tetu, laimėję paramą iš J A V 
Informacijos biuro. Programoje 
pateikta 13 verslo vadybos 
kursų, kurių klausytojai buvo 
Lietuvos aukštųjų mokyklų dės
tytojai, doktorantai , viešosios 
administracijos darbuotojai ir 
verslo vadovai. Programai vado
vauja prof. dr. Feliksas Palu
b inskas ( P u r d u e u n - t a s 
Calumet;. 

„Sau lu t ė s " , Lietuvos našlai
čių globos būrelio pirm. Indrė 
Tijūnėlienė buvo Lietuvoje nuo 
sausio 8 iki vasario 8 d. J i 
nuvyko savomis lėšomis aplan
kyti vaikų prieglaudas ir aptar
ti geriausias galimybes padėt i 
Lietuvos vaikams, kurie dėl 
įvairių priežasčių auga be tėvų 
globos. Šiais metais, kaip ir per 
nai. „Saulutė" t ęs r inkl iavas 
tarp kitataučių, ypač pageidau
jant vitaminų, ši l tų drabužių, 
batų bei žaislų ir ki tų reikmenų. 

LB Br ighton P a r k o apy
linkės valdyba ruošia Lietuvos 
N e p r i k l a u s o m y b ė s š v e n t ė s 
minėjimą vasario 20 d. Nekal to 
Prasidėjimo parapijos salėje. 
Valdyba kviečia apylinkės ir 
tolimesnių vietovių l ietuvius 
rezervuoti tą sekmadienį mūsų 
tautos šventei. 

Kostas Juška i t i s , Chicago. 
IL, giliai atjausdamas „Draugo" 
dienraščio f inans in ius sun
kumus, su prenumeratos čekiu 
kar tu atsiuntė ir 100 dol. auką. 
K. Juškaičiui nuoširdžiai dėko
jame už paramą mūsų visų 
laikraščio išlaikymui. 

53 l ietuviai dail ininkai da
lyvauja Vasario 16-osios pa 
rodoje, k u r i a t i d a r o m a šį 
penktadienį Čiurlionio gale
rijoje. 

x Parduodame bil ietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa 
šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambin t i : T. L e s -
niauskienei , Trave lCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

Draugo fondo direktorių taryba ir valdyba posėdyje, įvykusiame š.m. vasario 1 d. Sėdi iš kairės: 
Birutė Jasaitienė, Gražina Liautaud, pirm. Jurgis Riškus, Alė Kėželienė ir Ramunė Kubiliūtė; 
stovi Aibinas Kurkulis, dr. Vacys Šaulys, dr. Antanas Razma, kun. Viktoras Rimšelis, Birutė 
Vindašienė ir Bronius Juodelis. 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

V a k a r i n i ų p r i e m i e s č i ų lie
tuv ia i vasar io 6 d. Šv. Antano 
parapijoje. Cicero. 111., paminėjo 
Vasar io 16-ąją. Trispalvėmis 
gėlėmis papuoštoje bažnyčioje 
pamokslą apie Lietuvos pašau
k imą tap t i Dievo t a u t a pasakė 
k u n . dr. K ę s t u t i s T r imakas . 
Giedojo sol. Dana S tanka i ty tė . 

Parapijos salėje, sus i r inkus 
beveik 200 žmonių, minėjimą 
sveikino k lebonas , kun . Mat-
thevv Brophy, iškėlęs šios lietu
viškos parapijos vaidmenį, iš
saugant nepriklausomybės viltį; 
C i ce ro m i e s t o m e r e B e t t y 
(Laur ina i ty tė ) Loren-Maltese 
pas idž i augė savo l i e tuv i ška 
ki lme ir padėkojo už progą daly
vau t i minėjime su t r imis mies
to pare igūnais . 

Pagrindinis prelegentas šiame 
Cicero apylinkės Lietuvių Bend
ruomenės surengtame minėjime 
Lietuvos genera l in i s konsulas 
Vaclovas Kleiza, iškėlęs svarbą 
maty t i ne t ik a ts ikur iančios 
Lietuvos t r ū k u m u s , bet ir gerą
s ias savybes bei pasiekimus. 
Aktorė Apolonija Steponavičie
nė poezijos ir l iaudies dainomis 
a tkūrė Lietuvos laisvės ryžto ir 
kovos dvasią. 

TRAGIŠKA K O M E D I J A 

Netoli lietuviškų telkinių Čika
goje (5620 S. Harlem) esantis 
dramos teatras Forum stato ame
rikiečio autor iaus . J. Sherman 
komediją ..Be au Jest". Režisie
rius — kataliku De Paul universi
teto prof. D. Zacek. Vaizduojama 
žydų šeima, kurioje duktė, nu
sprendusi tekėti už ne žydo. 
visaip stengiasi tą faktą paslėpti. 
Susidaro gausu komiškų situa
cijų, amerikiečių publikai suda
rančių daug kikenimo. Vaidini
mas švarus, gabiai atl iekamas 
profesionalu. 

x M a r i j a N o r e i k i e n ė y ra 
Lie tuvos D u k t e r ų draugijos 
vicepirmininkė, n e pirmininkė, 
ka ip paskelbė G. Ragalevičie-
nė-Klevečkaitė savo padėkoje. 
„ D r a u g a s " , vasar io 2 d. 

<sk) 

x L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
Los Angeles apyl . valdyba lei
džia naują Kalifornijos ir vaka
r i n i ų v a l s t i j ų a l m a n a c h ą . 
Anksčiau, a lmanachas buvo lei
dž iamas . .Lietuvių Dienų", bet 
pa sku t in i s išėjo prieš 12 m. 
Žmonėms pageidaujant , šį dar
bą apsiėmė Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apyl. valdy
ba, kaip svarbų pa ta rnav imą 
savo na r i ams . Mes kviečiam 
visus, norinčius pate ikt i į šį 
p rak t i šką leidinį, kuo greičiau 
kre ip t i s į J u o z ą Pup ių : vaka
r a i s ir s a v a i t g a l i a i s 2 1 3 -
255-3654, F a x 113-782-2515, 
d a r b o l a i k u 213 -782-2510 . 
Kviečiame visus profesionalus, 
vers l in inkus , kelionių biurus , 
apdraudos atstovus, restoranus, 
kepyklas , k r a u t u v e s ir ypač 
organizaci jas ske lb t i s mūsų 
almanache. Liuda Avižoniene, 
L B LA apy l . p irmininkė . 

(sk) 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ ILLINOIS LYGOS 

VEIKLA 1987-1993 METAIS 

Praeityje Lygos veikla dau
g iaus ia buvo nukreipta į Lie
tuvos laisvinimo darbą. Mūsų 
t iks las visokiais būdais prašyti 
p r e z i d e n t o , s e n a t o r i ų bei 
Kongreso atstovų, kad išgirstų 
pavergtos mūsų Tautos šauks
mą ir jai padėtų, pravedant nau
ju s įs ta tymus. 

1990-tų metų Ilinojaus Res
publikonų partijos suvažiavime 
Rockforde mūsų Lyga turėjo 
savo parodėlę, kuri buvo išpuoš
t a t a u t i n i a i s r a n k d a r b i a i s . 
T u r ė j o m l a n k s t i n u k u s su 
informacija, kur i paaiškino 
mūsų Tautos kovą del nepri
klausomybės. Daug politikierių 
aplankė mūsų parodėlę, kur jie 
buvo arčiau supažindinti su 
tuometine padėtimi Lietuvoje ir 
pavaišinti l ietuviškais skanu
m y n a i s . L i e t u v i ų pa rodė lė 
amer ik ieč iams padarė labai 
gerą įspūdį ir mes laimėjom 
p i rmą vietą. Pr ie to daug 
prisidėjo Rockfordo lietuvaitės. 
Suvažiavimo metu Ilinojaus 
Respublikonų partija pravedė 
rezol iuci ją dėl L i e t u v o s 
nepriklausomybės atstatymo. 
Ja i vadovavo Kongreso atst . 
Lynn Martin ir sen. Judy Baar 
Topinka. Vėliau, t a i s pačiais 
metais , dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Respublikonų federacijos 
suvažiavime Čikagoje. 1991 
metais, dalyvavom Cook apskri
t i e s Respub l ikonų par t i jos 
suvažiavime. Ten mūsų Lyga 
vėl turėjo savo parodėlę, išpuoš
tą meniškais Lietuvos vaizdais 
ir žemėlapiu. Dalinom lanks
t inukus su informacija apie 
politinę Lietuvos būklę. Ta pro
ga buvom išleidę įdomias sagas, 
kuriomis visi galėjo pasipuošti. 
Čia vėl mes turėjom didelį 
pasisekimą amerikiečių ir kita
taučių tarpe. 

Buvom suruošę porą politinių 
popiečių Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. Čia supažindinom 
mūsų visuomenę su Respubli
konų par t i jos k a n d i d a t a i s . 
Dalyvavo Sec. Veteranų reika
lams Ed Dervvinski, Kongreso 
atstovai — Lynn Mart in , Harri 
Fawell , sen. Judy Baar Topin
ka, komisionierius Pa t Trow-

Shestokas, Thomas McCracken 
ir kit i . 

Aktyviai dalyvavom prezi
dento George Bush ir ki tų par
tijos narių rinkimuose. 

Lietuvos laisvinimo tikslais 
mes asmeniškai buvom susitikę 
su Kongreso atstovais Henry 
Hyde. Harris Fawell. Lynn Mar
t in, sen. Judy Baar Topinka. 
Telegramos ir la iškai buvo 
siunčiami prezidentui Ronald 
Reagan, prez. George Bush, 
viceprezidentui Dan Quile ir 
v is iems į t ak ing i ems sena
t o r i a m s bei Kongreso 
atstovams. 

Suruošėm keturias žymenų 
popietes, kur buvo pagerbti 
nusipelnę lietuviai-visuomeni-
ninkai. Jų tarpe ir sen. Judy 
Baar Topinka. Buvo suruoštos 
penkios gegužinės, kur iose 
dalyvavo daug vietinių politikų. 

Da lyvavom s e n a t o r i ų ir 
Kongreso narių pagerbimuose. 
Teko susitikti su prezidentais 
Ronald Reagan, George Bush ir 
gub. Jim Edgar. Dalyvavom, tik 
atgavusios nepriklausomybę, už 
L ie tuvos laisvę kovotojo, 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
sutikime. Mūsų ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio ir konsulo 
Vaclovo Kleizos pagerbimuose 
bei lėšų telkime. 

Tai tokie darbai buvo atlikti 
mūsų Lygos per praėjusius 
septynerius metus. Dabar mūsų 
darbo t ikslas t u r ė s t ruput į 
pasikeisti. Gal reikės sustiprinti 
ryš ius su vietine pol i t ika . 
Privalom aktyviai dalyvauti ir 
mūsų valstijos senator ių ir 
kongresmanų rinkimuose. Ne
gal im pamiršti ir Tėvynės 
reikalų. Mūsų tau ta yra nepri
klausoma, bet dar nėra visai 
la isva. Turim budėt i ! Tai, 
atrodo, darbo užteks visiems ir 
turėsim jį atlikti. 

Už darbštumą mūsų Lyga bu
vo apdovanota: 1987 metais 
Amerikos Lietuvių Respubli
konų federacijos, 1989 ir 1991 
metais Ilinojaus Respublikonų 
tautinių grupių tarybos žyme
nimis. 

Vytautas Jas inev ič ius 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dr. Vladas Miklius, ilgalaikis 
Havajų Valstybinio universiteto 
ekonominių mokslų profesorius 
ir buvęs katedros vedėjas, išeina 
i pensiją, bet, kaip Fullbright 
stipendijų pasikeitimo profeso
rius, vasario 12 d. išvyksta į 
Lietuvą, kur Vilniaus universi
tete dėstys ekonomijos fakul
tete. Prof. Mikliaus motina, 
Elena, sulaukusi jau 94 metų, 
prenumeruoja ir skaito „Drau
gą", nors dienraštis i Havajus 
ateina gerokai pavėlavęs. 

Dr. Margos Gimbut ienės 
mirtį plačiai aprašė „The New 
York Times" dienraštis sausio 
4 d. laidoje. P a m i n i m i jos 
moksliniai pasiekimai, išleistos 
knygos ir milžiniškas įnašas į 
Europos proistorės tyrinėjimus. 
Dr. Gimbutienė mirė š.m. vasa
rio 2 d. U.C.L.A. universi teto 
medic inos k l i n iko j e , Los 
Angeles, CA, sulaukusi 73 m. 
amžiaus. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS, 
GARY, IN 

Amerikos Lietuvių tarybos 
Lake apskr. skyr ius r eng ia 
Lietuvos Nepriklausomybės 76 
m. a tkūr imo minėjimą vasar io 
20 d., sekmadienį. Minėjimas 
vyks šia tva rka : 11 vai . r . 
pamaldos Šv. Kazimiero parapi-

JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBAS 

Nepaisant šaltos žiemos ir 
n e p a s t o v a u s Č i k a g o s oro , 
Jaunimo centro Moterų klubo 
narės nugali šiuos sunkumus ir 
šaltoj kavinėj planuoja a te i t ies 
darbus. 

Taigi ir vasario 2 d. subėgom 
apsvarstyti, ką toliau reikės 
veikti. Pirmininkavo S. Endri-
jonienė, sekretoriavo N. Ka-
veck ienė . P a s i r o d o , d a r b ų 
užteks iki pavasario, o, t ikr iau
siai, ir iki liepos mėn. karščių. 

Vasario 11d. vakare, penkta
dienį, r u o š i a m a v a k a r o n ė , 
kurios metu bus parodyda vaiz
dajuostė „Popiežius Lietuvoje". 
Ją paruošė ir rodys Stasys Žile
vičius, nuolatinis Moterų klubo 
talkininkas. Jaun imo centro 
valdyba ruošia tradicinį Nepri
klausomybės šventės minėjimą, 
paprastai tą pačią dieną, ka i 
pasitaiko vasario 16 d. Ruošiant 
užkandžius, t a lk ina Moterų 
klubas. Kadangi šiemet vasario 
16 pasitaiko Pelenų dieną, t a i 
bus pasnikiški užkandžiai. 

Kun. A. Saulai t is , neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, pasidalins 
savo įspūdžiais vasario 25 d. 
Priešvelykiniai pusryčiai bus 
kovo 27 d., po 10 vai. Mišių. Tai 
vis numatyt i darbai ir j au nu
statytos datos, tačiau kiekvieną 
kartą, ką nors suplanavus, atsi
randa ir kas nenumatyta, nepla
nuota, o Moterų klubas tuoj at
skuba į talką. Nebuvo svarsty
ti tolimesnės atei t ies darbai , 
tačiau po skau tų ruošiamos 
Kaziuko mugės, teks vėl r inkt is 
ir aptarti blynų pusryčius, talką 
„Laiškai l i e t u v i a m s " vaka
rienei, poezijos dienas, galbūt ir 
kokį koncertą... 

Pasiskirstėm budėjimu krau
tuvėlėje, kuri būna a t idary ta 
kiekvieną sekmadienį, nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. p.p. (išskyrus 
Kalėdų pirmą dieną, Naujų 
metų dieną, Velykų sekmadienį 
ir Kaziuko mugę). 

Narės ir nenarės prašomos įsi
dėmėti nurodytas datas, ir daly
vauti tuose renginiuose, tuo bū
du paremiant Jaun imo centrą, 
nes visas renginių pelnas e ina 
Jaunimo centro gerinimui. 

Al. Likander ienė 

jos bažnyčioje (1390 W. 15 Ave, 
Gary), po pamaldų — vėliavų 
pakėlimas mokyklos aikštėje ir 
oficialioji minėjimo dalis Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Pagrindinę kalbą pasakys 
Darius Udrys. Meninę pro
gramą atliks sol.. Linda Bur
bienė. Po programos pietūs, 
kuriems bilietus galima įsigyti 
pas B. Tampauskienę, W. Ruzgą 
ir kitus valdybos narius. Visus 
apylinkės lietuvius nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti šioje brangioje 
šventėje. 

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI 

Ateinančią vasarą Washing-
ton/Seattle universi tete ruo
šiami intensyvus kursai , no
r i n t i e m s m o k y t i s l i e t u v i ų 
ka lbos . Tai 15-kos k red i tų 
seminaras - LITH 150 - kur is 
tęsis devynias savaites, po 4 vai. 
kasdien, nuo birželio 20 iki 
rugpjūčio 19 d. 

Tai pirmas toks atvejis, vadi
namas „Baltic Studies Summer 
Insti tute" (BALSSD, bet ateityje 
numatomi du kiti seminarai: 
Baltijos tautų istorija (HSTEH 
454) ir Pabaltijo liaudies kūryba 
(SCAN 230). 

Daugiau informacijų apie šią 
programą ir finansinės paramos 
galimybes s tudentams gali su
te ik t i prof. Thomas DuBois, 
Dept. of Scandinavian Langua-
ges and Literature, DL-20, Uni
versity of Washington, Seattle, 
WA 98195; tel. 206-543-0645. 

EMILIJA TUTLIENĖ 
LAIMĖJO AUKŠTA 
LIAUDIES MENO 

PREMIJĄ 

Š.m. vasario 1 d. Washington 
Sta te Arts Commission paskel
bė, kad komisijai labai įvertinus 
Emilijos Tutlienės lietuviškus 
audinius bei jos įnašą liaudies 
meno puoselėjimui, audėjai 
skir iama 1994 m. Washington 
valstijos gubernatoriaus etninio 
meno premija (Governor's Heri-
t a g e Award). Net ikėtų , bet 
malonių sąlygų sutapimu, pažy
mėjimas bus įteiktas vasario 16 
d., per E. Tutlienei ruošiamą 
pagerbimą Washington State 
Ar t s Commission, valstijos sos
tinėje, Olimpia. 

V. Jasinevičius daro pranešimą Amerikos Lietuviu Respublikonų Illinois 
lygos susirinkime S.m. sausio 23 d Sėdi — Leonas Maskaliūnas. 

Tradicinė Užgavėnių blynų 
vakarienė vasario 15d., ant ra
dienį, nuo 5 vai. p.p. Pasaul io 
l i e tuv ių c e n t r e , L e m o n t e . 
Kviečiame skaniai pasivaišinti 
Užgavėnių valgiais. 

Emilija Tutlienė su savo papuošta 
lėle. 

Emilijos Tutlienės kandida
t ū r ą šiam pažymėjimui pasiūlė 
Kathie Moritis, kuri vadovauja 
vietinės lietuvių bendruomenės 
komitetui pagerbti E. Tutlienę. 
Komitetas dabar žada suruošti 
audėjos darbų parodą Universi
ty of Washington ryšium su 
Baltų Studijų vasaros kursais 
šiais metais. E. Tutlienės darbai 
ir anksčiau buvo rodomi Seattle 
v i suomene i per į v a i r i a s 
pabalt iečių parodas: Nordic 
Heritage muziejuje 1984 ir 1990 
metais; per vas. 16 d. minėjimą 
1986 m.; per Amerikos Šiaurės 
Vakarų t a u t i n i o gyven imo 
festivalį 1993 m. 

Audėja gyvena su dukros 
Dalios Mrowiec šeima, netoli 
Arlington miestelio, maždaug 
40 mylių į šiaurę nuo Seattle. 
Jai vasario mėn. sueina 83 
metai. Širdingai sveikiname 
Emiliją Tutlienę, sulaukus gar
bingo amžiaus ir laimėjus 
reikšmingą Amerikos meno 
visuomenės pripažinimą. 

Z. P. 


