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Lietuvos moterys 
raginamos reikštis 

politiškai

Rusija padarė 
nuolaidų Čečėnijai

Vilnius, birželio 12 d. (LR) — 
Dvi dienas su oficialiu vizitu 
Lietuvoje lankėsi Jungtinių 
Tautų Pasaulio moterų 
konferencijos, vyksiančios 
Pekine (Kinijoje), generalinė 
sekretorė Gertrūde Mongella. 
Kaip rašo Dalia Gudevičiūtė 
'„Lietuvos ryte” Lietuva — vie
nintelė Baltijos valstybė, kurią 
G. Mongella aplankė per šį ofi
cialų darbo vizitą Vidurio ir 
Rytų Europos regiono šalyse.

Viešnia susitiko su užsienio 
reikalų ministru Povilu Gyliu, 
Teisingumo ministerijos sekre
toriumi G. Švedu (Pasirengimo 
JT Pasaulio moterų konferenci
jai Lietuvos komiteto pir
mininkas, teisingumo ministras 
Jonas Prapiestis buvo užsiė
męs), nevyriausybinių moterų 
organizacįjų atstovėmis. Darbo
tvarkėje numatytas susitikimas 
su prezidentu Algirdu Brazaus
ku neįvyko dėl įtemptos prezi
dento dienotvarkės.

Spaudos konferencijoje, su
rengtoje iš karto po susitikimo 
su Povilu Gyliu, Gertrūda Mon
gella papasakojo, kad Pekine 
ketvirtojoje Jungtinių Tautų 
Pasaulio moterų konferencijoje 
dalyvaus visų 185 Jungtinių 
Tautų valstybių atstovai, taip 
pat akredituota 2,000 nevyriau
sybinių organizacijų atstovų.

Rugsėjo pradžioje Pekine su
sirinks apie 50,000 žmonių. 
„Mes esame iš skirtingų vietų 
su skirtingomis tradicijomis, bet 
galime susirinkti ir pasikalbėti 
apie moterų problemas. Tai kon
ferencija apie moteris, bet ne 
moterims”, pasakė G. Mongella.

Viešnia iš Jungtinių Tautų 
pasakė, kad nuo Pasaulio mote
rų konferencijos Nairobi, Keni
joje, jau praėjo dešimt metų, ir 
kai kuriose srityse moterų padė

tis pablogėjo, ypač, subyrėjus So
vietų Sąjungai. Tai turėjo įtakos 
daugeliui regionų: prasidėjus 
ekonominei infliacįjai, sumažėjo 
socialinė parama.

Aptardama, kaip pasikeitė 
moterų padėtis pasaulyje po pir
mosios Pasaulio moterų konfe
rencijos Meksikoje 1975 metais, 
G. Mongella pasakė, kad per 
dvidešimt metų 140 valstybių 
prisijungė prie Konvencijos dėl 
visų formų diskriminacijos 
panaikinimo, moterų klausimas 
tapo nuolatine vyriausybės ir 
politinių organizacijų pro
gramos dalimi, ši problema 
įgavo visuotinį pobūdį. Beje,

Rusija nerodo lygiateisiško 
bendravimo ženklų

Vilnius, birželio 15 d. (AGEP) 
— „Atsinaujinę Maskvos domi
navimo siekiai, nenormalios ‘ne 
visai užsienio’ koncepcijos, ir 
spaudimo buvusioms valdoms 
politika” sukomplikavo viltis, 
kad Lietuvos ir Rusijos santy
kiai gali „iš tiesų normaliai 
lygiateisiškai susiklostyti”, 
pažymi Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis.

Birželio 15 d. išplatintame jo 
pareiškime „Dėl SSRS invazijos 
ir Lietuvos okupacijos metinių" 
V. Landsbergis pabrėžia, kad 
prieš 55 metų Sovietų Sąjunga 
pradėjo okupuoti Lietuvą ir ši 
diena „turi būti prisimenama, 
kaip SSRS ir Vokietijos supla
nuoto karo prieš kaimynus 
veiksmas”.

Opozicijos vadas pažymi, kad

Lietuva yra prisijungusi prie 
šios konvencijos 1994 metų 
pradžioje, bet iki šiol kon
vencijos neratifikavusi.

Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys žurnalistams 
pasakė, kad, pokalbis su G. 
Mongella buvo bendro filoso
finio pobūdžio, bet aptarta ir 
konkrečių dalykų: atstovavimo 
lygis Pekine, nes daugelis 
valstybių siunčia aukščiausio 
rango delegaciją, rodydamos, 
kad skiria didelį dėmesį moterų 
problemoms.

Šiuo metu, anot ministro, Lie
tuvoje, kaip ir daug kur pasau
lyje, yra neatitikimų tarp juri
dinės ir faktinės moterų situa
cijos. Todėl lieka neišnaudotos 
moterų galimybės.

Nepakankamą moterų vaid
menį politinių partijų veikloje 
ministras pavadino moters vaiz
dinio politinėse partijose pro
blema. Jis sakė, kad Moterų 
partija — tai natūrali reakcija 
į šią situaciją. Atsakydamas į 
klausimą dėl Lietuvos vyriau
sybės unikalumo, kurioje nėra nė 
vienos moters, P. Gylys pasakė, 
kad, jo manymu čia turėjo 
įtakos du veiksniai: moterų 
aktyvumas ir vyrų tolerancija. 
Jis sakėsi, kad jaučia abu 
veiksnius stiprėjant. Kuo šalyje 
bus normalesnė situacija, tuo 
daugiau moterų pateks į 
valdžią.

Susitikime su Lietuvos nevy
riausybinėmis moterų organiza
cijoms G. Mongella, kalbėdama 
apie moterų dalyvavimą ekono
mikoje ir politikoje, sakė: 
„Nedarykite klaidos, kurią 
daugelis padarė Afrikoje (G. 
Mongella yra Tanzanijos pilietė). 
Kovodamos prieš kolonializmą 
mes buvome lygios su vyrais, 
tačiau, kai atgavome nepriklau
somybę, turėjome pradėti naują 
kovą už lygybę. Lietuva — nau
ja valstybė. Jei jūs nepasinau
dosite galimybėmis aktyviau 
įsijungti į politiką ir ekonomiką 
— po 20 metų turėsite vėl kovo
ti, šį kartą — už lygybę”. Beje, 
Tanzanijoje šiuo metu parla
mente yra 13% moterų (Lietu
vos Seime — 7% ) ir tikimasi po 
rinkimų šį procentą dar padi
dinti.

Seimo narė Irena Šiaulienė 
pasiūlė iš karto po Pekino kon
ferencijos surengti moterų 
Lietuvos konferenciją ir nu
matyti, kaip gali būti įgyven
dinami Pekino konferencijoje 
svarstyti klausimai.

po 1990 m. Rusija buvo apsi
sprendusi siekti teisingumo ir 
santykių normalizavimo. Tokių 
vilčių teikė Rusijos ir Lietuvos
1991 m. liepos 29 d. sutartis bei
1992 m. susitarimai dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo.

Tačiau, pažymi V. Landsber
gis, taip ir liko neišspręsti rei
kalai dėl Sovietų Sąjungos tei
sių perėmėja pasiskelbusios Ru
sijos pareigos atlyginti padarytą 
žalą ir padėti grįžti į Lietuvą 
kadaise ištremtų iš Lietuvos gy
ventojų palikuonims.

„Penkiasdešimt penktosios in
vazijos metinės būtų tinkama 
proga, kad ir Lietuvos valdžia, 
ir tarptautinė bendrija Rusijai 
tą vėl primintų”, pastebi opozi
cijos Seime vadas Vytautas 
Landsbergis. |

Sekmadienio rytą iš ligoninės Budenovsk mieste, Rusijoje, buvo paleistos apie 200 moterų su 
vaikais, kurias miesto ligoninę užėmę čečėnai laikė su 1,300 paimtų įkaitų. Budenovsk ligoninę 
užėmusių čečėnų Vadas Šamil Basajev, nufilmuotas su pilnom kišenėm granatų, per televizįją 
sakė: „Aš savęs nelaikau teroristu. Jei neskaitote, kad tai, kas įvyko Čečėnijoje yra terorizmas, 
tai kas yra terorizmas?”

Brazauskas: Reiktų atgaivinti 
buvusias karo pramonės 

įmones
Vilnius, birželio 7 d. (LA) — 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas sveikino Vilniuje 
tris dienas vykusį NATO 
mokslinių tyrimų seminarą 
„Baltijos šalių mokslinis tech
ninis bendradarbiavimas naujo
je Europoje ir jų pramonės kon
versija”. Jį rengė Lietuvos-Eu- 
ropos Institutas pagal NATO 
programą, rašo Rimantas Var- 
nauskas „Lietuvos aide”.

Seminarą sveikinęs preziden
tas Brazauskas džiaugėsi, kad 
atrandami ir ekonominiai 
NATO aspektai. Jo teigimu, 
Lietuvoje reiktų atgaivinti 
gamyklas, kurios sovietų lai
kais dirbo karo pramonei.

Dalyviai iš Rusijos ir Ukrai
nos pasakojo, kokia kebli mil
žiniško karo pramonės komp
lekso būklė: mokslininkai 
gauna kiemsargių algas, įmonės

Palanga ruošiasi
galimam Šventosios

uosto atstatymui
Palanga, birželio 16 d. 

(AGEP) — Palangos savivaldy
bės atstovai birželio 19 d. vyksta 
į Šventąją apžiūrėti apleisto 
uosto ir dairytis vadovo jo 
atgaivinimo direkcijai. Palan
gos miesto taryba šiomis dieno
mis nutarė steigti Šventosios 
uosto direkciją, atsižvelgiant į 
galimybę jį atkurti, kai kaimy
nystėje prasidėjo Būtingės ter
minalo statyba. Šventoji yra ad
ministracinė Palangos dalis.

Palangos vicemeras Petras 
Madzajus sakė, kad įkurtoji di
rekcija ieškos ryšių su Šven
tosios uosto atstatymu suin
teresuotomis įmonėmis ir kurs 
jo administracinę struktūrą. Ta
čiau apie realius uosto atkūri
mo darbus dar nekalbama.

Pasak P. Madzajaus, Palanga 
tokiu būdu apsidraudė, kad 
Šventosios uostas staiga neat
sidurtų „kieno nors rankose”, 
apėjus Palangos miestą Mano
ma, kad apleisto Šventosios uos
to reikšmė gali išaugti dėl vos 
už 4 kilometrų statomo Būtin
gės naftos terminalo.

Šventosios uostas veikė prieš
kario Lietuvos laikais, kai vo
kiečiai buvo aneksavę Klaipė
dos kraštą su jūrų uostu. Soviet
mečiu juo naudojosi žvejų kolū
kis. Dabar uostas labai užneštas 
smėliu ir negilus.

nelinkusios investuoti pinigų į 
mokslinę veiklą. Kaip geras 
pavyzdys minėtas dar 1944 m. 
JAV įstatymas, kuris, likus 
metams iki karo pabaigos, 
numatė karo pramonės pritai
kymą civiliam gyvenimui.

Ukrainos ambasadoriaus Bilo- 
did klausimas, koks buvusios 
aukšto technologinio lygio 
įmonės Oktiabrio Burdenkos 
likimas, sukėlė nedidelę 
diskusiją apie karo pramonės 
keitimą Lietuvoje.

Pramonės ir prekybos minist
ras Kazimieras Klimašauskas 
teigė: „Pas mus vėlu jau šnekėti 
apie karo pramonės keitimą”, 
nes tos įmonės privatizuotos. 
Užsakymams iš Sovietų Sąjun
gos pranykus, gamyklos gamina 
„taikią” produkciją. Be to, 
Lietuvoje ir anksčiau nebuvo 
gaminama nei tankų, nei ra
ketų. Tik elektronika.

Ekspremjeras Aleksandras

Vyriausybė kaltinama 
Politinių Kalinių Sąjungos 

skaldymu
Vilnius, birželio 12 d. (LR) — 

„Dar viena mūsų skaldymo for
ma — tai vyriausybės sudarytas 
fondas remti politinius kalinius, 
tremtinius, rezistentus”, pasakė 
Lietuvos Politinių Kalinių Są
jungos Kauno skyriaus pirmi
ninkas A. Padleckis birželio 10 
d. Kaune vykusiame šios orga
nizacijos Kauno skyriaus atas
kaitiniame susirinkime. Šiuo 
nutarimu, pasak pirmininko, 
vyriausybė nori, „nupirkti jus 
už trisdešimt sidabrinių”.

Kaip rašo Violeta Gustaitytė 
„Lietuvos ryte”, tomis 
pašalpomis, A. Padleckio tvir
tinimu, bus mėginama pade
monstruoti, kad „tarp vyriau
sybės šalininkų yra ne tik Pet
kus, Skuodis, bet ir tie, kurie 
gauna tas pašalpas”. Anot A. 
Padleckio, ,jie nori įteisinti 
Skuodžio gerą vardą, kad galėtų 
šeimininkauti KGB rūmuose”.

Kaip sakė A. Padleckis, „mes 
negalim tų žmonių smerkti, bet 
turim įsisąmoninti, į kur šitas 
papirkinėjimas veda”.

Aptardamas vienerių metų 
sąjungos Kauno skyriaus darbą, 
skyriaus pirmininkas A. Padlec
kis akcentavo, jog „sąjungos 
jėga — tik vienybėje”. Tačiau,

Abišala sakė, kad Lietuvoje, 
kurioje nebuvo grynai karinės 
pramonės, karo pramonės 
keitimas įsivaizduotinas kaip 
karinių objektų pritaikymas 
civiliams tikslams. Iki šiol nė 
vienose kareivinėse neįkurtas 
verslo centras, nepertvarkytos 
ir nepritaikomos aviacijos ga
mykla ir malūnsparnių remonto 
įmonė Kaune.

Kita sritis — elektronikos ir 
mašinų (sunkvežimių gamybos 
įmonės, kurios vykdė užsaky
mus karo pramonei — irgi 
apleista. A. Abišala siūlė 
pagalvoti apie 4-8 milijonų 
dolerių investiciją į „visos 
Europos puslaidininkių insti
tutą”, nes Lietuvoje dar iš
silaikė „stiprios fizikų koman
dos”, yra gera laboratorinė 
įranga.
Ekspremjere Kazimiera Pruns- ■. 

kienė sakė, kad „NATO yra su
interesuota ateiti į naujas 
valstybes ir su netradicinėmis 
misijomis”. Ar Lietuvos įmonės 
pasinaudos seminare svarsto
momis idėjomis, priklausys tik 
nuo jų iniciatyvos.

pasak A. Padleckio, į ją vis 
kėsinamasi ir mėginama sąjun
gą suskaldyti.

Pirmininkas prisiminė ir pra
ėjusios kadencijos buvusį Kauno 
skyriaus pirmininką Z. Medi- 
necką. Pastarasis pasak A. 
Padleckio, „atėjęs į pirmininko 
postą parodė diktatorišką elgesį 
ir nesiskaitymą su nariais”.

Dabartinis pirmininkas A. 
Padleckis sąjungos narius ra
gino mokytis iš praeities klaidų 
ir būti budriais, kad „į tarybą 
nepakliūtų naujų medineckų”.

A. Padleckio teigimu, sąjun
gos Kauno skyriaus finansinė 
būklė yra sunki. O labdarą 
gauti trukdo viena kliūtis. 
Anksčiau, pasak A. Padleckio, 
buvo Politinių Kalinių Sąjunga 
ir Tremtinių Sąjunga. Ir visiems 
buvo aišku, kas yra kas. Tačiau 
kai Tremtinių sąjunga, anot A. 
Padleckio, prie savo pavadinimo 
„nusprendė pridėti mūsų 
pavadinimą” ir tapo Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Sąjunga, 
prasidėjo sumaištis.

A. Padleckis sakė, kad dauge
lis įmonių vadovų „nebesusi- 
gaudo” jų organizacijose. Jie, A. 
Padleckio teigimu, nepatiki, jog 
Politinių Kalinių Sąjungos

Budenovsk, Rusija, birželio 
18 d. (WP) — Rusįja sekmadienį 
įsakė savo karinėms pajėgoms 
pradėti paliaubas Čečėnijoje ir 
į tą kraštą išsiuntė derybininkų 
delegaciją, kurios uždavinys — 
išvaduoti čečėnų paimtus ir 
Budenovsk miesto ligoninėje 
įkaitais laikomus šimtus rusų 
civilių, rašo „Washington 
Post” dienraščio korespondentai 
Lee Hockstader ir Margaret 
Shapiro iš Budenovsk.

Paskelbdama betarpiškas pa
liaubas , užtikrindama įkaitus 
laikantiems čečėnams saugų su
grįžimą į Čečėnįją ir pradėdama 
aukšto lygio derybas su čečėnais, 
Rusija pakeitė savo politiką su 
Čečėnįją jau šešis mėnesius 
užsitęsusiame kare. Bet kuo 
baigsis per televizįją iš Maskvos 
transliuojamos rusįjos premjero 
Viktor Čemomydin telefoninės 
derybos su čečėnų vadu Šamil 
Basąjev Budenovsk ligoninėje,
— neaišku, nes sekmadienį Ba
sąjev nutarė dar nedaryti spren
dimo dėl Rusįjos pasiūlymų iki 
pirmadienio ryto.

(Kaip praneša užsienio 
spaudos apžvalgininkai JAV 
įstaigoje OMRI, kai Rusija 
pasiūlė betarpiškai pradėti 
paliaubas ir Rusįjos vyriausy
binio lygio derybas su Čečėnįjos 
prezidento Džochar Dudajev 
įgaliotiniais bei saugų sugrį
žimą čečėnams į savo kraštą, 
Basąjev sekmadienio popietę 
paleido apie 200 įkaitų. Pagal šį 
susitarimą, Rusijos karinių pa
jėgų Čečėnįjoje vadas generolas 
Anatolįj Kulikov įsakė visiems 
kariniams veiksmams liautis 
nuo 8 vai. sekmadienio vakaro.
— Red.)

Krizė Budenovsk mieste 
prasidėjo birželio 14 d., kai 
Šamil Basajev su apie šimtų 
ginkluotų čečėnų užėmė Bu
denovsk miestą, užmušdami 
kelias dešimtis civilių ir poli
cininkų ir paskui, paėmę apie 
1,300 civilių įkaitais, užsiba
rikadavo ligoninėje.

Sekmadienio vakarą į Čečė
nijos subombarduotą sostinę 
Grozną atvyko Kremliaus at
siųsta derybininkų delegacija. 
Jos nariai sakė turį įgaliojimus 
viskam, imtinai ir susitikimams 
su Čečėnįjos prezidentu Džochar 
Dudąjev, kad tik galėtų išside
rėti taiką šiame regione. 
Delegacijos vadovas tautybių 
ministro pavaduotojas Viačeslav 
Michailov sakė, kad derybos 
prasidėsiančios pirmadienio 
rytą ir kad kai tik visi įkaitai 
bus paleisti, Basajevui ir jo 
vadovaujamiems čečėnams bus 
apmokama kelionė „su pilna ap
sauga į bet kurią Čečėnįjos vie
tovę”.

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin, grįžęs iš Didžiojo Septy
neto ekonomįjos konferencijos 
Halifax, Kanadoje, sekmadienį

Kauno skyrius negauna jokios 
labdaros iš užsienio ir neturi 
patalpų, kurias galėtų išnuo
moti.

Pirmininkas priminė ir kiek 
bei kokių protesto laiškų 
sąjungos Kauno skyriaus vardu 
per šios kadencijos laikotarpį 
buvo parašyta vyriausybei.

Susirinkimas patvirtino revi
zijos komisijos ataskaitą, 
išrinko dvidešimt trįjų narių 
tarybą. Lietuvos Politinių 
Kalinių Sąjungos Kaune sky
riaus pirmininku vėl išrinktas 
A. Padleckis.

per televiziją transliuotoje kalbo
je kaltino įkaitus paėmusius 
čečėnus „negirdėtais žiaurumo 
veiksmais”, skatino santūrumo. 
„Kerštas nesumažins skausmo, 
bet tik jį padidins”, jis sakė. 
Jelcinas ragino apylinkių 
savivaldybes saugotis galimų 
teroris .nių išpuolių.

Rusija nusprendė pradėti 
derybas su įkaitus paėmusiais 
čečėnais po to, kai šeštadienį per 
du bandymus Rusijos elitinės 
Alfa grupės daliniams nepavyko 
išvaduoti įkaitų, bet per tuos 
bandymus 20 įkaitų buvo už
mušti, kelios dešimtys sužeistų 
ir ligoninės stogas buvo padeg
tas. Bet rusams pavyko išva
duoti tarp 200 ir 300 įkaitų iš 
paimtų 1,300. „Visos spaudos 
akivaizdoje pareiškiu, kad visi 
kariniai veiksmai Čečėnijoje 
bus nutraukiami”, telefonu pa
sakė Rusijos ministras pirmi
ninkas Viktor Černomyrdin 
įkaitus laikančių čečėnų vadui 
Šamil Basajev, vienam iš ketu
rių telefoninių pasikalbėjimų, 
transliuotų televizijoje, jam be
sėdint prie balto rašomojo 
stalo Rusijos Baltuosiuose rū
muose.

Vėlesniame pasikalbėjime, 
kuris nebuvo transliuotas per 
televiziją, jis Basajevui pasakė: 
„Galite išvykti kai tik norite. 
Tik paleiskite moteris ir vai
kus”. Paskui Černomyrdinas 
Basajevą įspėjo: „Kuo ilgiau tai 
užtruks, tuo sunkiau man bus 
sulaikyti žmones”.

Basajevas atsakė, kad jau 
vėlus dienos metas, kad iš Rusi
jos pusės buvo per daug delsimo, 
organizuojant autobusus ka
riams grįžti ir kitus dalykus. 
„Aš jumis netikiu ir mano 
sėbrai jumis netiki. Šaudymas 
(lauke) tebesitęsia. Mes niekeno 
nepaleisime šį vakarą. Gailiuo
si, kad kitus paleidau”.

Šiuo puolimu Šamil Basajev 
pasiekė tai, ko čečėnams nepa
vyko pasiekti per šešis mėnesius 
karo: privertė Maskvą pradėti 
aukšto lygio derybas.

Lietuvos gyventojai 
nesuvokia ES 
įsipareigojimų

Vilnius, birželio 15 d. (AGEP)
— Lietuvos gyventojai beveik 
vienbalsiai pasisako už narystę 
Europos Sąjungoje greičiau dėl 
prasto jos perspektyvų išmany
mo, sako Lietuvos politologai ir 
politikai. Beveik 90% Lietuvos 
žmonių, kaip rodo apklausos, 
remia įsijungimą į ES, siedami 
ją su geresnio ekonominio gyve
nimo ir krašto saugumo vilti
mis. Tačiau tik nedidelis visuo
menės politinis, administracinis 
ir ūkinis elitas suvokia, kokiė 
įsipareigojimai ir našta teks 
Lietuvai, tapus tikrąja Europos 
Sąjungos nare, sakė Vilniaus 
Tarptautinių Santykių Instituto 
profesorius Evaldas Nekroš-us, 
birželio 14 d. Vilniuje pasi
baigusiame seminare Europos 
integracijos klausimais.

KALENDORIUS

Birželio 20 d.: Silverįjus, 

Florentina, Genulis, Aiva.
Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas 

Gonzaga, vienuolis (1568-1591); 
Apolinaras, Demetrija, Galmi- 
nas, Vasarė. Pirmoji vasaros 
diena.

t
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TAUTIEČIŲ PARAMA 
PADEDA IŠSILAIKYTI

LIETUVOS LIGONINĖMS
ŽYDRŪNAS DAMAUSKAS

Daugiau negu 250 ligoniųUU gy
do Vilniaus katalikiškoji Šv. 
Jokūbo ligoninė, įsikūrusi šalia 
to paties vardo bažnyčios. Jai 
vadovauja vyriausiasis gydyto
jus Kazys Paltanavičius.

1992 m. pradžioje tapęs vy
riausiuoju gydytoju, K. Paltana
vičius ligoninėje įkūrė labdarin
gą vaistinę. Pirmąją vaistų ir 
medikamentų siuntą į ją atvežė 
Maltos ordinas. Vėliau daktaro 
K. Paltanavičiaus, mokančio 
vokiečių ir anglų kalbas, in
iciatyva buvo užmegzti kon
taktai su Amerikos labdaros 
organizacijos „Lietuvos vyčiai” 
padaliniu Detroite „Pagalba į 
Lietuvą”.

„Dabar gyvename tokius lai
kus, kai visos ligoninės skendi 
skolose, — pasakojo K. Paltana
vičius. Mūsų ligoninė skolinga 
500,000 litų. Kitų gydymo 
įstaigų skolos siekia 2-3 mln. 
litų, o Kauno klinikos valstybei 
skolingos net 13 mln. litų”. 
Vyriausiasis gydytojas minėjo, 
kad iš sveikatos apsaugos 
ministerijos ligoninė pinigų 
gauna per maža’, o sostinės 
savivaldybės 1995 m. skirtų 3 
mln. litų teužteks vos 
pusmečiui.

Ligoninės pastatai labai seni 
kai kuriems yra net 300 metų 
ir beveik nebetinka eksploataci
jai, todėl daug lėšų reikia 
remontui. „Už gaunamas lėšas 
negalime sutvarkyti ligoninės 
skyrių, kurie nematę remonto 
keliolika metų, gydytojų atlygi
nimai vargani, vaistai, medi
kamentai, instrumentai, tvars
liava, diagnostinė aparatūra la
bai brangūs”, skundėsi K. Pal
tanavičius.

Labdaros vaistinės provizorė 
Ona Survilienė pasakojo, kad 
gauti vaistai iškart išdalinami 
skyriams. Labiausiai vaistai 
reikalingi traumatologiniam, 
neurochirurginiam skyriams 
(kuriuose guli pacientai su 
galvos traumomis, kitais sun
kiais sužalojimais) bei akušeri
niam skyriui. Provizorė minėjo, 
kad gydytojai iš labdaros gau
tais vaistais ne kartą išgelbėjo 
gyvybes savo pacientams. Ka
dangi ligoninė teikia pirmosios 
pagalbos gydymą ligoniams, ku
rie turi sunkias galvos ir stubu
ro ir kitokias traumas, ypač 
reikalingi yra antibiotikai ir 
analgetikai ampulėse. Šiuo 
metu labai trūksta ir tvars
liavos.

„Be labdaros neišgyventume, 
turėtume didžiulių skolų”, sakė

Lietuvos Vyčių veikėjas Robert Boris, „Parama Lietuvai, Ine.” pirmininkas, 
kalba apie LV teikiama medicininę pagalbą Lietuvai JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ruoštoje konferencijoje gegužės 13-14 d. Čikagoje.

Nuotr. G. Valentukonio

K. Paltanavičius. Vyriausiasis 
gydytojas džiaugėsi, kad du 
automobilius gavo iš Berlyno 
Šv. Jadvygos ligoninės, todėl 
mažiau automobilių reikia nuo
moti iš transporto firmų, kurios 
ima didžiulius nuomos mo
kesčius.

Vaistus ir medikamentus ligo
ninė gana didelėmis kainomis 
perka iš valstybinio Vaistų 
sandėlio. Pigesnių vaistų tenka 
ieškoti net kituose Lietuvos 
miestuose. Vyriausiasis gydyto
jas teigė, kad be labdaros vaistų 
ligoninė tikrai neišsiverstų.

Daktaras K. Paltanavičius sa
kė, jog reikėtų statyti naują 
modernią ligoninę, todėl ieško
ma rėmėjų, kurie sutiktų tokį 
projektą finansuoti. Senoji ligo
ninė galėtų likti slaugos ligoni
ne, kurioje būtų prižiūrimi 
vyresnio amžiaus pacientai, likę 
be artimųjų globos. Tokių beg
lobių žmonių yra labai daug ne 
tik sostinėje, bet ir kituose 
šalies miestuose. Slaugos ligoni
nės įkūrimo idėją palaiko ir 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis.

KarSv. Jokūbo ligoninei pra
dėjo vadovauti K. Paltanavi
čius, joje buvo nupirkta koply
tėlė. Koplytėlės įrengimą finan
savo daktaras Linas Sidrys iš 
Čikagos, o meninį apipavidali
nimą atliko dailininkas Vaido
tas Žukas. Koplytėlėje mišias 
laiko dominikonų kapelionas 
Jonas Grigaitis. Ligoniai joje 
gali pasimelsti bet kuriuo metu, 
pats kapelionas nuolat lanko 
sergančius žmones. Ligoninėje 
apsigyveno trys Dievo Apvaiz
dos vienuolės, teikiančios pa 
cientams dvasinę pagalbą.

K. Paltanavičius minėjo, jog 
ligoninė nuolat diskriminuo
jama dėl savo katalikiško var
do. Jis sakė suprantąs kai kurių 
gydytojų nesugebėjimą gyventi 
nepriklausomybės idėjomis, ka
dangi anksčiau jie dirbo I-ojoje 
sovietinėje ligoninėje, todėl 
dabar kai kuriems iš jų katali
kiškoji dvasia yra svetima.

Daktaras minėjo, kad dar yra 
daug žmonių, taip pat ir gydy
tojų, kurie bando sustabdyti lab
daros pristatymą į ligoninę, 
kaltina nebūtais dalykais lab
daros skirstytojus. K. Paltana
vičius stebėjosi, kad labdaros 
gavimu domėjosi net ekonominė 
policija, nors visi labdaros siun
tiniai ateina asmeniškai jo var
du. Pasitaiko nesusipratimų ir 
su Lietuvos muitininkais. Gydy
tojas teigė, jog labdaros dovanas

Po rekolekcijų Ateitininkų namuose Lemonte, prie užkandžių stalo mintimis dalinasi kun. A. 
Paliokas, kun. A. Gudaitis ir Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis.

Nuotr. J. Pargausko

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

DAUGĖJA SEMINARISTŲ

GRĖSMĖ KIJEVO LAURAI

Kijevo garsiojo Lauros vienuo
lyno didžioji dalis jau privatizuo
ta beveik 50-ties įvairių tarp
tautinių organizacijų (tarp ku
rių — stambi amerikiečių ciga
rečių firma ar Italijos am
basada). Nepaisydama Bažny
čios protestų, valdžia nestabdė, 
netgi skatino teritorijos par
davinėjimą.

Kijevo Laura įkurta XI a. — 
vienas svarbiausių Kijevo 
Rusios kultūrinių centrų. Vie
nuolyno klestėjimo laikais ten 
gyveno keli tūkstančiai vienuo
lių. Po Spalio perversmo bolše
vikai vienuolyną pavertė mu
ziejum.

1988 m., minint Rusios Krikš
to tūkstantmetį, komunistų val
džia grąžino Bažnyčiai vadina
mąsias tolimąsias olas su dviem 
bažnyčiom, varpine ir prie jų 
esančiais keturiais vienuolynų 
pastatais. Tai sudaro tik maž
daug dvyliktą dalį Lauros te
ritorijos.

(„Katalikų pasaulis”, Nr. 4)

ŠV. TĖVO DIENOTVARKĖ

Nepaisydamas prieš metus 
padarytos klubo operacijos ir dėl 
to nesiliaujančių skausmų, po
piežius Jonas Paulius II nieko

kiekvienam ligoniui įteikia 
pats, „kad nebūtų paskalų, jog 
viską pasiimam patys sau. Dė
koti turėtų, o ne laikyti mane 
nusikaltėliu”, kalbėjo daktaras, 
minėjęs, kad tai jam primena 
sovietinę tvarką.

Jis pridūrė, kad nors ir yra 
visokiausių trukdymų ir pavy
do, tačiau labdaros dovanos ir 
vaistai visada pasiekia pacien
tus. Labdaros dovanų rūbų kar
tais gauna ir gydytojai bei 
medicinos seserys, kurių atlygi
nimai siekia vos 200 litų, o 
slaugių — tik 157 litai.

Vaistus iš labdaros per Šv. 
Jokūbo ligoninę gauna ir gar
saus Lietuvos inkstų persodin
tojo profesoriaus Balio Dainio 
klinika. Daug labdaros per
duodama Vilkaviškio, Alytaus, 
Kauno bei kitoms Vilniaus 
miesto ligoninėms.

„Esant sunkiai ekonominei 
padėčiai, būtų nepaprastai sun
ku teikti medicinos pagalbą 
ligoniams, jeigu nebūtų ryšių su 
užsienio labdaros organizaci
jomis, pavieniais rėmėjais, kurie 
nuoširdžiai padeda mūsų ligoni
nei. Jie atsiunčia medikamentų, 
instrumentų, tvarsliavos, diag- 
nozinės aparatūros”, sakė 
daktaras K. Paltanavičius.

Daktaras K. Paltanavičius dė
koja nuolatiniams savo rėmė
jams — „Lietuvos vyčiams ir 
„Pagalba Lietuvai” prezidentui 
Robert Boris bei kitoms labdar 
ingoms organizacijoms — Berly
no Šv. Jadvygos ligoninei, Rei- 
nės miesto (Vokietija) Jėzaus 
širdies parapijai, „Lithuania 
Mercy Lift”, seserims Marylin 
Perkins, M. Rupšys, Phila- 
delphijos lietuvių parapi
jos BALFo skyriaus pirm. Ma
jauskui ir kitiems pade
dantiems.

Nuo 1978 iki 1993 m. besiren- 
, giančiųjų kunigystei skaičius 
‘ išaugo 65.5 proc. (nuo 72,670 iki 

103,709). Kunigystės šventimų 
tuo laikotarpiu labai padaugėjo 
— 47,6 proc. (nuo 5,918 iki 
8,734). Tačiau įvairiuose rengi - 
nuose šie skaičiai labai skiriasi. 

į 1994 m. paskirtas 131 naujas 
vyskupas. Šiuo metu pasaulyje 
yra 4,100 vyskupų. Praėjusiais 
metais Šventasis Sostas diplo
matinius ryšius užmezgė su 
Kombodža, Jordanija, Makedo
nija, Vakarų Samoa, Pietų 
Afrika, Surinamu ir Tonga.

BAŽNYČIA VIDURINĖJE 
AZIJOJE

Apaštalinis Kazachstano ir 
Vidurinės Azijos administrato
rius^ vyskupas Janas Pavelas 
Lenga skundžiasi, kad į Viduri
nės Azijos Nepriklausomų val
stybių sandraugos valstybes at
vyksta per mažai kunigų ir vie
nuolių sielovados plėtimui. Pir
miausia jis kreipėsi į Lenkijos 
ir Lietuvos Vyskupų konfe
rencijas.

Didžiojo Kazachstano ir Vidu
rinės Azijos katalikų dalis (iš 
viso šiame regione yVū apie 0.5 
mln. katalikų) yra lenkų kil
mės. 43 parapijose, išsidėsčiu- 
siose teritorijoje, apimančioje 4 
mln. kvadratinių kilometrų, 
darbuojasi keli kunigai ir 30 
seselių vienuolių iš Lietuvos, 
Lenkijos ir Vokietijos. ,

MILICIJA UŽPUOLĖ 
BAŽNYČIĄ

Katalikų Bažnyčiai priklau
santis pastatas Maskvoje, buvo 
užpultas milicijos.

Užimdami šalia Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčios esantį 
pastatą miesto centre, katalikai 
protestavo dėl to, kad kai ku
riuose pastato aukštuose vis dar 
tebėra įsikūrusios valdininkų ir 
firmų kontoros bei jau ilgą 
laiką neveikianti valstybinė 
spaustuvė. Viename iš keturių 
namo aukštų yra įsikūrusi 
vienintelė Rusijoje kunigų 
seminarija. Dėl patalpų 
trūkumo paskaitos vyksta sta
tybininkų vagonėliuose.

Nekaltojo Prasidėjimo arba 
vadinamoji „lenkų bažnyčia” 
buvo uždaryta 1937 m. Pere- 
stroikos metais Rusijos valdžia 
buvo žadėjusi visą pastatą grą
žinti 1993 m., tačiau pernai 
paskelbė, kad tai padarys tik 
1995 metais.

BAŽNYČIOS AUKOS 
ATLEIDŽIAMOS NUO 

MOKESČIŲ

Čekijos vyriausybei pateiktas 
svarstyti įstatymo projektas, 
kuriuo numatoma Čekijoje vei
kiančiomis Bažnyčioms paauko
tas lėšas atleisti nuo mokesčių. 
Šis įstatymas vertinamas kaip 
pastanga kompensuoti Čekijos 
vyriausybės atsisakymą remti 
šalyje veikiančias religines 
bendruomenes.

Be to, dėl Čekijos parlamento 
pasipriešinimo Čekijos Bažny
čioms pavyko atgauti tik dalį 
komunistinės valdžios kon
fiskuoto turto.

(„Katalikų pasaulis”, Nr. 5)

neišbraukė iš savo perpildytos 
dienotvarkės. Popiežiaus diena 
prasideda 5:30 ryto. 7 vai. r. 
privačioje koplyčioje jis aukoja 
šv. Mišias. Jose beveik visuomet 
dalyvauja lankytojai iš įvairiau
sių pasaulio šalių. 8 vai. r. — 
pusryčių metas. Popiežius pus
ryčiauti dažnai pasikviečia 
svečių, su kuriais nori išsamiau 
aptarti kai kuriuos klausimus. 
Maistą paruošia lenkų vienuo
lės, beje, tvarkančios ir visą 
popiežiaus namų ūkį. Paskui su 
savo artimiausiais bendradar
biais popiežius apsvarsto dieno
tvarkę darbo kabinete. Iki 11 
vai. r. čia vyksta popiežiaus 
kūrybinis darbas ir mąstymas, 
kurio metu niekam nevalia 
trukdyti.

Nuo 11 vai. r. prasideda pri
vačių audiencijų laikas. Jos 
vyksta asmeninėje popiežiaus 
bibliotekoje arba vienoje iš 
reprezentacinių salių.

Pasibaigus audiencijoms, 1:30 
p.p. — pietų metas. Dažniausiai 
tai būna dalykiniai pietūs, ku
riuose dalyvauja svečiai ir kuri
jos bendradarbiai.

Po pietų popiežius pusvalandį 
ilsisi. Vėliau apaštališkųjų 
rūmų terasoje kalba brevijorių 
ir rožinį, eina pasivaikščioti. 
Grįžęs į savo darbo kabinetą, 
dirba tyloje. Tuo metu jis taip 
pat nepriima lankytojų.

6:30 p.p. — susitikimas su 
kurijos valdininkais. 7:30 p.p. 
kartu su svečiais iš toli ir arti 
popiežius vakarieniauja. Į val
gomąjį įnešamas televizorius: 
vakarieniaudamas popiežius su
žino naujausias žinias.

Po vakarienės Jonas Paulius 
II dar dirba — studijuoja valsty
bės sekretoriato pateiktus doku
mentus ir aktus bei rengiasi 
kitos dienos audiencijoms. Va
karais jis dar atsakinėja į svar
biausią korespondenciją, skaito 
knygas. Popiežiui pateikiama 
svarbiausių žinių iš laikraščių 
santrauka. 10:45 p.p. popiežius 
vienas meldžiasi koplyčioje.

Išpažinties popiežius eina kas 
savaitę. Apie jo nuodėmklausį 
Vatikane griežtai nutylima.

GRĄŽINAMAS RUSIJOS 
BAŽNYČIOS TURTAS

Rusijos valdžia rengiasi per
duoti Stačiatikių Bažnyčiai 
komunistinės valdžios na
cionalizuotas cerkves ir vienuo
lynus Maskvoje ir jos apylinkė
se. Ypatingas susitarimas pa
siektas dėl Šv. Savos vienuoly
no. Šis XIV a. pab. pastatytas 
vienuolynas garsėja Dievo Moti
nos gimimo bažnyčios fresko 
mis. Dabar vienuolynas atku
riamas, bet jis bus atviras ir 
turistams. Prie vienuolyno ir 
toliau veiks dailės muziejus.

BIBLIJA KAREIVIAMS

Su finansine organizacijos 
„Kirche in Not” pagalba Ukrai 
noje išspaudinta 200,000 Nau
jojo Testamento egzempliorių. 
50,000 egzempliorių išdalyta 
Ukrainos kariuomenės karei
viams. Tai pirmasis žingsnis 
Ukrainos kareivių sielovadoje.
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neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
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SV. ANTANO JUBILIEJUS

Šiais metais bus minimas 
populiariausio Italijos šventojo 
Antano Paduviečio gimimo 800 
metų jubiliejus. Iškilmės jau 
vasario viduryje prasidėjo 
Šiaurės Italijos mieste Paduvo
je. Manoma, kad šventasis gimė 
Lisabonoje 1195 m., o mirė 1231 
m. Paduvoje.

Šventojo Antano karstą jo var
do bazilikoje kasmet aplanko 
daugiau kaip 4 mln. maldinin
kų iš viso pasaulio. 1946 m. 
popiežius Pijus XII paskelbė Šv. 
Antaną Paduvietį Bažnyčios 
Mokytoju, suteikdamas jam 
„Doctor evangelicus” titulą. 

(„Katalikų pasaulis”, Nr.4)

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. ' 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL >

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
186 E. Superlor, Sulta 402

Valandos pagal susitarimą
Tel. — (1-312) 337-1285

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3900 W. »5 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p.p -7 v.v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p , 

penki, ir šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Dtagnosls, Ltd.
3000 N. Halatad

Chicago, IL 00657
Tel. 312-296-3600

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Ksdzla Avė., Chicago 
(312) 77Š-ŠM9 arba (312) 468-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Avė., Elgln, III. 60120

Tel. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 500-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
5132 S. Kedzle

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto lel. (312) 770-2800

Hemų 700-440-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Commumly ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMNer St, Elmhurst, IL 60120 

706-941-2909
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 700-034-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Ksdzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2v pp - 7v v , anlr 9v.r. -12, 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 - 6 v v

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogdan Ava., Sulta $10, 

Napervllle IL 60563
Tai. 706-627-0090

Valandos pagal susitarimą „

Kab. M. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60S52

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• Kaišiadorių vyskupijos 
kurijoje balandžio 5 d. paskai
tas šios vyskupijos kunigams 
skaitė svečiai iš Magdeburgo 
(Vokietija). Teologijos daktaras 
kun. Konrad H. Harmansa na
grinėjo Vatikano II susirinkimo 
požiūrį į kunigus bei jų tarnys
tę, o pasauliečių pastoracijos 
srityje dirbanti Helga Siegel 
aptarė Vatikano II susirinkimo 
mintis apie pasauliečių tarnys
tę. Susirinkimui vadovavo Kai
šiadorių vyskupas Juozapas Ma
tulaitis.

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

M30 S. Rldgeland Ava.
Chicago Rldga, IL 6O41S

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

312-735-7709
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1995 m. vasario 1 d. Lietuvos 

Respublikos prezidentas A Bra

zauskas dekretu sukūrė komisija, 

dėl pilietybes ,statymo pataisų 

projekto parengimo.

Jis paskyrė 17 narių Viktorų 
Baltutį (Australijos LB pirm.), 
Vincų Bartusevičių (Vokietijos

LB KV vp.), Vilių Bernatonį (Si
biro LB pirm.), Rimų Česonj 
(PLB vp ir komisijos pirm. pa
vaduotojų), Eugenijų Čuplinskų 
(Kanados LB tarybos ir valdybos 
narį, Gražvydų Lazauskų (ALT 
pirm), Rimantų Markauskų (Lie
tuvos Seimo narį ir komisijos 
pirm ), Nijole Martyniuk (Rusijos 
LB pirm.), Danutę Matarevičie- 
nę (Migracijos dep. pasų skyr. 
viršininkę), Reginą Narušienę 
(JAV LB KV pirm.), Bronių 
NemickųlJAV teisininkų), Valdų 
Petrauskų (Seimo narį), Adrianą 
Rastauskaitę (PLJS pirm.), 
Rimantų Šidlauskų (Užs. reik. 
min. sek ), Gintarų Švedų (Tei
singumo min. sek ), Petrų Vai
tiekūnų (prez. vyr. referentų) ir 
Romų Vaštokų (Kanados LB 
narį).

Šios komisijos darbo posėdžiai 
prasidėjo š.m. gegužės 29 d. ir 
baigėsi birželio 3 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmuose. G.

I
JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė.

Lazauskas, negalėdamas daly
vauti, paskyrė į savo vietų Jonų 
Genį. Nei R. Šidlauskas, nei G. 
Švedas nepasirodė posėdžiuose. 
Mums pateiktų uždavinį negalė
jome pabaigti per šias šešias die
nas.

Nors mūsų uždavinys buvo pa
taisyti pilietybės įstatymų, ši 
komisija nusprendė pirmiausia 
išdiskutuoti, išsiaiškinti ir api
brėžti Lietuvos pilietybės sųvokų 
bei elementus. Nusprendėme, 
kad visi prieškarinės nepriklau
somos Lietuvos piliečiai, jų vaikai 
ir vaikaičiai, buvo ir yra piliečiai, 
nepaisant, kur jie gyvena ir ne
priklausant, ar jie turi kitos vals
tybės pilietybę. Lietuviai, netu
rėję Lietuvos pilietybės turi būti 
laikomi potencialūs Lietuvos pi
liečiai. Todėl nusprendėme pasi
remti Lietuvos pilietybės 1919 m. 
ir 1939 m. įstatymais, juos tęsti, 
ir nepripažinti okupacijos laikų, 
nes tie okupacijos metai nėra 
mūsų teisinė pilietybės istorija. 
Pagal šiuos principus buvusiems
Lietuvos piliečiams nereikia 
prašyti atstatyti pilietybę, nes 
Lietuva tos mūsų pilietybės 
neatėmė. Mūsų pilietybė egzis
tuoja, nes ji egzistavo, tai mūsų 
vaikai ir vaikaičiai turėtų turėti 
tas pačias teises, nepaisant kur 
jie gimę.

Komisijos preliminarinis pro
jektas šitaip skamba:

„Lietuvos Respublikos pilie
tybės Įstatymas.Bendrieji nuo
statai

1. straipsnis. Įstatymo 
paskirtis.

Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymas nustato: Lietuvos 
Respublikos piliečių teisinę 
padėtį bei Lietuvos Respublikos 
pilietybės suteikimo teises į Lie
tuvos Respublikos pilietybę įgy
vendinimo, Lietuvos Respublikos 
pilietybės išsaugojimo, atsisa
kymo, grųžinimo, netekimo akto 
dėl Lietuvos Respublikos pilie
tybės suteikimo pripažinimo 
negaliojančių ir klausimų dėl 
Lietuvos Respublikos pilietybės 
sprendimo tvarkų.

2. straipsnis. Lietuvos Res
publikos pilietybės ribojimas.

Niekas negali būti kartu Lie
tuvos Respublikos ir kitos vals
tybės pilietis, išskyrus šiame 
įstatyme numatytus atvejus.

3. straipsnis. Lietuvos Res
publikos piliečiai.

Lietuvos Respublikos piliečiais 
yra laikomi:

1. asmenys, turėję Lietuvos 
pilietybę, pagal 1919.01.09 - 
1939.08.08 Lietuvos pilietybės 
įstatymus, ir šių asmenų vaikai 
ir vaikaičiai, jeigu jie neįgijo 
kitos valstybės pilietybės;

2. lietuvių kilmės asmenys, 
turėję Lietuvos pilietybę pagal 
1919.01.09-1939.08.08. Lietuvos 
pilietybės įstatymus ir išvykę iš 
Lietuvos iki 1940.06.05, gyve
nantys kitose valstybėse, nepri
klausomai nuo turimos kitos 
valstybės pilietybės, jų vaikai ir 
vaikaičiai;

3. asmenys, turėję Lietuvos 
pilietybę pagal 1919.01.09 - 
1939.08.08 Lietuvos pilietybės 
įstatymus, ir nuo 1940.06.15 iki 
1990.03.11 pasitraukę arba iš
tremti iš Lietuvos, įkalinti ar 
nuteisti už pasipriešinimų oku
paciniams režimams ir gyvenan
tys kitose valstybėse, nepriklau
somai nuo turimos kitos šalies 
pilietybės. O taip pat šių asmenų 
lietuvių kilmės vaikai ir 
vaikaičiai;

4. asmenys, 1919 m. sausio 9 d. 
— 1940 m. birželio 15 d. nuolat 
gyvenę dabartinėje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, taip pat 
jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie šio 
įstatymo įsigaliojimo dienų nuo
lat gyvena Lietuvoje ir nėra kitos 
valstybės piliečiai;

5. asmenys, iki 1991 m. lapkri
čio 4 d. įgiję Lietuvos Respublikos 
pilietybę pagal Pilietybės 
įstatymų, galiojusį iki šio 
įstatymo priėmimo;

6. asmenys, kurie įgyvendino 
teisę į Lietuvos Respublikos 
pilietybę ar įgijo Lietuvos 
Respublikos pilietybę pagal šį 
įstatymų.

4. straipsnis. Teisė į Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir jos išsau
gojimas.

Teisę į Lietuvos Respublikos pi
lietybę turi:

1. lietuvių kilmės asmenys, gy
venantys užsienio valstybėse, jei 
jie nėra kitos valstybės piliečiai.

Šiems asmenimis išsaugoma 
teisė į pilietybę ir pagal jų 
prašymus išduodami šių teisę 
patvirtinantys dokumentai. Teisė 
į pilietybę įgyvendinama Lietu
vos Respublikos pilietybės įsta
tymo 16 straipsnyje numatyta 
tvarka, atsisakius turimos kitos 
valstybės pilietybės ir įvykdžius 
Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo 15 straipsnio reikala
vimus .

Kadangi mes patyrėme daug 
įgyvendintos tvarkos kliūčių, 
visa Pilietybės įstatymo įgyvendi
nimo tvarka turės būti tiksliai 
peržiūrėta ir pakeista. Kad pa
lengvintų dokumentų štokų, aš ir 
R. Vaštokas pateikėm šį projektų: 
„Projektas 1995 m. birželio 
mėn. 2 d.

Reikiamų Lietuvos pilietybei 
dokumentų neturėjimo atveju, 
asmuo gali pateikti raštiškų, 
notarizuotų, patvirtintų prie
saikų, pareiškimų, įrodantį jo 
gimimo datų, vietų, pilietybę, 
kilmę.

Minėtas pareiškimas patvir
tinamas dviejų liudininkų notaro 
akivaizdoje.

Asmeniui, pateikusiam minė
tame pareiškime melagingus 
duomenis, atimama Lietuvos pi
lietybė”.

Danutė Matarevičienė, pasų 
skyriaus viršininkė, dalyvavo 
kiekviename mūsų posėdyje, nuo
širdžiai paaiškino savo problemas 
ir bandė suprasti mūsų proble
mas.

Iš pilietybės įstatymo išbrau
kiamas 3-čias straipsnis, kuris 
apriboja piliečio teises. Kiek
vienas pilietis turi turėti tokias 
pačias teises. Negali būti tarp 
piliečių skirtingų teisių. Palikta 
šiame straipsnyje tik:

„Lietuvos Respublikos pilietis 
turi laikytis Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos ir įstatymų, 
vykdyti jų nustatytas pareigas, 
saugoti Lietuvos Respublikos in
teresus, padėti stiprinti jos galių 
ir autoritetų, būti jai ištikimas”.

Pats projektas tik pradėtas. 
Prezidentas Brazauskas prašė 
mūsų grįžti prieš rudenį šį pro
jektų užbaigti ir paskutinę die
nų pastebėjo, kad gal reiktų pra
plėsti šios komisijos tikslus ir 
paprašyti šių komisijų padisku
tuoti nuosavybės klausimų.

Šis projektas Lietuvai yra la
bai svarbus, tad skubėti pakeis
ti esantį įstatymų nėra išmin
tinga. Daugiau būtumėm galėję 
atlikti, jei būtų buvę mums 
suteiktos geresnės sąlygos dirbti.

Nors Dekretas, kurio įgaliojimu 
dirbome, numatė ir garantavo ko
misijos sekretoriaus pareigas, 
komisijos sekretoriaus neturė
jome. Tad mūsų pažiūrų, disku
sijų ir nuomonių niekas neuž
protokolavo. Seimas, kai spręs šį 
projektų, neturės tikslios mūsų 
galvosenos.

Nors du Lietuvos teisininkai 
buvo paskirti būti nariais šios 
komisuos, jie nedalyvavo mūsų 
posėdžiuose. Mums teko ne vien 
diskutuoti įstatymų, bet ir 
patiems jį surašyti. Šis darbas 
turi būti atliktas juristų. Ne
buvo „support staff’ (ati
tinkamo štabo) mums atlikti 
paprasčiausių uždavinių. Reikėjo 
mums patiems daryti kopijas ir 
prašyti PLB būstinės tarnautojų 
mums padėti. Kai mūsų posėdžių 
kambarys buvo reikalingas ki
tiems, turėjome užleisti jiems ir 
persikelti kitur.

Šiam projektui buvo numatytas 
visos savaitės darbas. K. Bobelis, 
norėdamas pasinaudoti proga pa
simatyti su atvykusiais LB ir 
kitais atstovais, sukvietė pilie
tybės komisijos narius dalyvauti 
jo planuojamoje, Lietuvos Seimo
nepriimtoje, bendradarbiavimo 
komisijoje. Su šiuo pakvietimu jis 
atėmė pusę mūsų numatyto dar
bo laiko.

Kadangi posėdžiai vyko Seimo 
patalpose, publikos nebuvo. Įeiti 
į Seimų reikia leidimo, kurį sun
ku piliečiui gauti. Taip pat įdomu 
pastebėti, kad spauda nedalyvavo 
mūsų posėdžiuose, išskyrus vienų 
žurnalistų, kuris rašo Sibiro lietu
vių laikraščiui.

Pilietybės projektas tiek mums, 
tiek Lietuvai, yra svarbus. Todėl 
šis projektas turi būti užbaigtas 
ir pateiktas prezidentui Brazaus
kui. Jisai tuomet turės pateikti šį 
projektą Seimui. Rimas Česonis 
ir aš aplankėm Seimo politines 
organizacijas ir prašėm jų para
mos. Buvome pozityviai priimti.

Amerikos įstatymai nemini 
dvigubos pilietybės klausimo. 
Automatiškai įsigyjant ar 
išlaikant antrų pilietybę 
nepakenkia Amerikos pilietybės 
stoviui. Yra tokių atvejų, kad 
galėtumėt prarasti pilietybę: 
jeigu tikslas yra priimti kitos 
valstybės pilietybę buvo išsi
žadėjimas Amerikos pilietybės ir 
jeigu per savo elgesį ar per 
pareiškimus išsiaiškina, kad 
noras yra išsižadėti Amerikos 
pilietybės ir priimti kitos 
valstybės pilietybę. Toks atvejis 
turi būti įrodytas. Dažniausiai 
yra manoma, kad amerikiečiai 
neatsisako JAV pilietybės. Ame
rikos įstatymai nereikalauja, kad 
Amerikos pilietis turi pasirinkti 
vienų ar kitų pilietybę.

Turime atsiminti: lietuviai mes 
esame ir lietuviais mes, pagal 
teisę, turime būti.

Didvyriai ar 
teroristai?

Desperatiški žmonės, kai jau 
nebelieka kitos išeities, kartais 
griebiasi desperatiškų prie
monių problemoms spręsti. Ta
čiau nevisuomet reikia sutikti 
kad tikslas pateisina priemones. 
Panašiai galima apibūdinti ir 
pusšimčio Čečėnijos partizanų 
veiksmus, kai jie praėjusios 
savaitės trečiadienį netikėtai 
užpuolė Rusijos teritorijoje 
esantį miestų ir paėmė apie 
tūkstantį įkaitų; jų tarpe 
nemažų skaičių vietinės ligo
ninės pacientų, gydytojų ir me
dicinos personalo. Susišaudant 
su policija, žuvo daug civilių.

Šiuo dramatiškų įvykių vyks
mu situacija staiga pasikeitė ir 
agresija nukrypo prieš agre
sorių. Deja, čečėnai, nors lai
kinai vaidina laimėtojo rolę, tuo 
pačiu tapo pralaimėtojais, nes 
pasaulis jau seniai prarado bet 
kokias simpatijas nekaltų 
žmonių grobėjams, juos paver
čiant bejėgiais įkaitais.

* * *

Įkaitų drama nuolat pasirodo 
vienoje ar kitoje mūsų planetos 
vietoje ir visuomet užuojauta 
yra pagrobtųjų pusėje, o gro
bikai vadinami teroristais. Joks 
„kilnus tikslas” (teroristai 
nestokoja „kilnių tikslų”) nepa
teisina įkaitų paėmimo, nepai
sant, ar juos pasigrobia plėšikas, 
apiplėšdamas bankų, ar kaž
koks pamišėlis, su ginklu įsibro
vęs į klasę mokykloje, ar 
pagaliau „politinės teisybės” 
ieškotojai.

Amerikiečiai tebeprisimena 
Irano sostinėje pagrobtuosius 
JAV ambasados tarnautojus ir 
neapykantos iškreiptus ira
niečių veidus, skanduojant kerš 
to šūkius prieš Ameriką. Net ir 
šiuo metu įkaitų situacija kar
tojasi Bosnijoje, kai serbai pa
grobė nemažai Jungtinių Tautų 
mėlynšalmių ir tyčiojasi ne tik 
iš JT, bet ir iš NATO vadovybės 
bejėgiškumo. Tad čečėnų žygis, 
nors tvirtinama, kad tai indivi
dualaus partizanų vado Šamil 
Basajev sumanymas, neįsaky
tas prezidento Džochar Duda- 
jev, nepasiekė norimų rezulta
tų, o kaip tik daugelį nustatė 
priešiškai. Tiesa, kelis šimtus 
įkaitų partizanai jau paleido, 
bet situacija tebėra labai 
įtempta.

Pasirodė, kad Rusįjos vyriau
sybės pirmenybė buvo ne išgel-

Danutė Bindokienė

bėti savo piliečius, o bet kokia 
kaina sutriuškinti teroristus. 
Dėl to praėjusį šeštadienį rusų 
kariniai daliniai puolė parti
zanų įsitvirtinimus. Deja, 
pasekmės nebuvo tokios, kokių 
tikėtasi: 50 čečėnų atsilaikė 
prieš kelias bangas gerai gink
luotų rusų karių. Puolimo metu 
labiausiai nukentėjo įkaitai. 
Tačiau Rusijai buvo daug svar
biau „parodyti kitiems gali
miems teroristams, kad pa
vojinga imtis panašių veiks
mų”, nekaltų civilių gyvybės čia 
jau buvo antraeilis dalykas.

* * *
Nemažiau nustebino ir Jel

cino reakcija. Dalyvaudamas 
septynių didžiųjų valstybių — 
JAV, Kanados, Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos, Italijos, 
Vokietijos ir Japonijos — konfe
rencijoje ekonominiais reikalais 
(Halifax, Nova Scotia), birželio 
17 d. Jelcinas nebesusivaldė ir 
piktai išvadino Čečėnijos parti
zanus banditais, teroristais, 
kriminaliniais nusikaltėliais ir 
kitais, rusams tokiu atveju 
įprastais, epitetais. Jelcino 
pykčio prasiveržimą iššaukė 
„septynių” pareiškimas — ir ra
ginimas — kad būtų sustab
dytas karas Čečėnijoje . Pagal 
Jelciu- pasaulis situacijos Čečė
nijoje nesupranta, todėl visi nu
sistatę prieš Rusiją, vien tik „iš
tikimas draugas Bill visuomet 
mane teisingai suprato ir, nepai
sant, ką kiti sako, visada mano 
poziciją palaikė”. Tuo tarpu 
„draugas Bill” — prez. Bill Clin- 
ton, dar kartą išreiškė savo pri
tarimą Jelcinui ir užuojautą dėl 
įkaitų paėmimo. Jis situaciją 
Rusijoje palygino su neseniai 
įvykusiu valdiškojo pastato 
Oklahoma City susprogdinimu, 
pridurdamas, kad „mes jungia
mės su rusų tauta, griežtai 
pasmerkdami teroristinius 
veiksmus”.

Iš kito taško žvelgiant, sep
tynių didžiųjų valstybių atsto
vai mėgino įtaigoti Jelciną, kad 
neparduotų Iranui branduolinės 
jėgainės įrangos. Šį kartą Rusi
jos prezidentas ir dėl „Bill drau
gystės” nesutiko nusileisti. Vis 
dėlto JAV politologai, visuomet 
pasiruošę pateisinti Jelciną, la
bai teigiamai vertina jo su
tikimą jungtis prie „septynių” 
susitarimo nesuteikti Iranui 
galimybės pasigaminti bran
duolinius ginklus.
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POVILAS VAIČEKAUSKAS

2
Kas gi Afganistane buvo banditai? Ar tie afganista
niečiai, kurie gynė savo namus, ar tie atėjūnai, įsi
veržėliai sovietai?! Čečėnai ar rusai? Šios mano apybrai
žos puslapiuose stengsiuosi aprašyti įvykius ir faktus 
taip, kaip juos supratau ir atsimenu, kurie dažniausiai 
100'/r prieštarauja priimtai oficialiajai buvusiai sovie
tinei linijai Lietuvoje, madingai kai kam ir dabar! Noriu 
paliudyti tiesą savo išgyvenimais Lietuvos teritorijoje, 
kurioje gyvenau, kurios žmones gerai pažinau, su kuriais 
kalbėjausi, kur savo akimis mačiau, savo ausimis gir
dėjau, savo rankomis lytėjau. Manęs negąsdina gausybė 
bolševikiškų, komunistinių knygų, parašytų apie 
1944 1953 metų laikotarpy Lietuvoje, tūkstančiais papli
tusių po dabartinę Lietuvos teritoriją ir net užjos ribų. 
Neteisybė dar nepasidaro teisybe, jeigu ji ir yra didelė, 
gausi, visur rėkianti, visur prasikišanti, prasmunkanti. 
Turiu pareigą šiandien kalbėti už tuos, kurie tyli, nes 
daugumos jau ir nėra gyvųjų tarpe. Svarbiausia, 
norėčiau atkreipti dėmesį į klausimą „Kodėl?” Kodėl 
mes likome gyvi, kodėl sėkmingai nors ir su kančia pe
rėjom Sibiro konclagerius, kodėl nesulaikė jokios 
komunistinės tvoros ir jų patruliai? Aš, kaip ir kelio
lika kitų panašaus likimo žmonių, vis dėlto prasiveržiau 
į laisvę, į laisvuosius Amerikos krantus. Kaip 
Armonienė, Juciūtė, Milėnienė, Kreivėnas, Pečiulaitis 
bei kiti buvę kaliniai ir tremtiniai galiu laisvai ir

niekieno netrukdomas viską išpasakoti taip, kaip buvo 
apie lietuvių, mano brolių ir seserų tragediją, apie mūsų 
dabartinės vis dar kovojančios Lietuvos sielvartą. Savo 
maldose aš nuolat dėkoju toms gerosioms Aukščiausio
jo rankoms, kurios mane išvedė, o tikriau pasakius, 
išnešė ant savo delno iš mirties slėnių, iš kacetų, iš 
tamsiųjų komunizmo palėpių. Aš visad dėkosiu Jam, kad 
Jis neleido NKVD-istams užčiaupti mano lūpų rytų 
Aukštaitįjos miškuose, Skapagiryje, Turmiškyje, Vorku
toje, Bratske ar Kirove automatų papliūpose, kad Jis 
neleido būti palaidotam po Sibiro geležinkelio bėgiais, 
tundroje, arba juodoje anglių šachtos lavoje, nes ten joks 
korespondentas neateitų ir nepadarytų interviu. Aš 
žinau, gerai žinau ko mūsų tautos mirtini priešai no
rėjo ir dabar dar nori: kad būtų tik kapinės, nebylūs 
tylūs kapai, kur būtų palaidoti komunizmo nusikaltimų 
liudininkai! Kaip liudija tie mažyčiai Lietuvos laukų 
kauburėliai, tie nebylūs mūsų partizaninių kapų ak
menys! Jie ir su manimi norėjo taip padaryti, bet, deja, 
neišėjo.

Man negaila tų, kurie paguldė galvas ir užmerkė 
akis dėl tiesos — visus juos Viešpats priglaudė. Man 
gaila tų, kurie jos nepažįsta, kurie su ja bergždžiai kovo
ja, ją persekioja!

Nelabai aš tikiuosi, kad šitame laisvajame Vakarų 
pasaulyje kas nors surengtų analoginį Niurnbergo 
procesą komunistiniams nusikaltėliams buvusioje Sovie
tų Sąjungoje, kur daugelio manymu, nužudyti 72 mili
jonai! Viena tik tačiau žinau, nuo Aukščiausiojo teismo 
niekas nepabėgs! Nieko nėra pasaulyje paslėpta kas ne
bus atidengta!

Kalbant apie partizaninį pasipriešinimo laikotarpį 
Lietuvoje 1944, 1945 metais ir vėliau, norisi būtinai 
paminėti ir labiau išryškinti NKVD rafinuotumą, įgu

dimą meistriškai susitvarkyti su bet kokia opozicija, 
rezistencija. NKVD turėjo Rusijos pilietinio karo patirtį, 
išsiugdė čekistų kadrus, sukūrė naujus savo metodus, 
apie ką mes, lietuviai, nė mažiausio supratimo 
neturėjom. Ką pažinom 1940-1941 m., tai buvo tik maža 
dalis jų rafinuotumo, žiaurumo ir klastos. Dabar noriu 
tik aplamai suminėti NKVD klastos arsenalus, o vėliau, 
prie progos, plačiau detaliai papasakosiu apie kiekvieną 
atskirai. Kai atvyko 1944 m. rugsėjo mėn. Kruglovas 
ir jo daliniai į Lietuvą, kartu su juo pasipylė ir, nežinia 
iš kur atsiradę, visokie „karo pabėgėliai” iš rytų, 
„Raudonosios armįjoe dezertyrai”, vokiečių karine uni
forma apsirengę, besislapstantys „karo belaisviai”, iš 
fronto prasilaužę reguliarios vokiečių kariuomenės „ver
machto daliniai”, vokiečių nuleisti parašiutais „desan
tininkai”, ir t.t. Iš pradžių mes net nenujautėm ir neži
nojom, kad turim reikalą su gerai ištreniruota ir Ant
rojo pasaulinio karo metu išlavėjusia bei išaugusia bolše
vikine karine žvalgyba, su jų „SMERČ” daliniais, o 
vėliau ir su Sokolovo brigada „smogikais”. Prie viso to 
reiktų pridėti įvairų jaunų ir senų verbavimą NKVD 
agentais, šantažavimą, Žmonių ėmimą įkaitais, išdavikų 
parinkimą, parinktų žmonių žudymą, kai NKVD dali
niai, apsirengę Lietuvos partizanų uniformomis, žu
dydavo netgi savus komunistus, ar naujakurius, moteris 
ir vaikus, kad tik sukeltų lietuvių ir kitų padorių žmonių 
pasipiktinimą, įniršį ir panieką tikriesiems Lietuvos 
partizanams. Tai tikrieji šėtono mokytiniai — čia nieko 
nei pridėsi, nei atimsi! Didelis ir vis dėlto baisus buvo 
mūsų priešas, kai pagalvoji. Tačiau jis nebuvo ir nėra 
nenugalimas. Visoje šitoje konfrontacįjoje su juo mes tik 
mūšius pralaimėjom, bet kova tebesitęsė iki pergalės. 
Ta mūsų kova dėl nepriklausomos mūsų valstybės at
statymo tik įgaudavo naujas formas, atspalvius ir 
dimensijas!

Pasitraukimas Į Vakarus

1944 metų liepos 4 ir 5 d., prasidėjus mūšiams Ry
tų fronte, Zarasuose netrukus aiškiai pradėjome girdėti 
fronto kanonadą, kaip tolimą griaustinį. Buvo kalbų, 
kad sovietai prasiveržę prie Velikije Lūki. Pasirodė 
pirmosios vokiečių vežimų gurguolės nuo Narvos Esti
joje. Besukiodami radiją, išgirdome TASS pranešimą, kad 
Raudonoji armija užėmė Lidą. Buvo išvardinama daug 
sovietų pulkininkų ir papulkininkių pavardžių, kurių 
daliniai tą įvykdė. Zarasų Turmanto kryptimi pasirodė 
pirmieji apdulkėję vokiečių kariuomenės Vermachto 
tankai, šarvuoti automobiliai ir kiti mechanizuoti 
daliniai. Jie, kaip skrąjojantys iš vienos vietos į kitą 
tankų būriai, bandė pristabdyti išretėjusį vokiečių 
frontą, kurio jau beveik kaip ir nebuvo. Daug- 
pilis-Kaunas plento ruožu aukštai padangėje dažniau
siai po keturis nuolatos budėjo ir skraidė vokiečių avia
cijos naikintuvai, iš viršaus dengdami besitraukiančią 
vokiečių kariuomenę. Masiškai iš rytų pradėjo plaukti 
rusų pabėgėlių sunkvežimiai. Daugiausia tai buvo rusai, 
tarnavę vokiečių administracijos aparate; policininkai, 
seniūnai ir kiti pareigūnai bėgo nuo komunizmo. 
Visiškai aišku, kad bolševikai ir čia ateis. Tuo laiku 
mūsų šeima turėjome užleisti vieną savo geriausių katn- 
harių vokiečių kariuomenės kapitonui, inžinieriui, kuris 
fronto užnugaryje statydavo karinius įtvirtinimus. 
Laisvalaikio metu kartais jis mane pasikviesdavo sužais
ti šachmatų partiją su jo paties Rytų fronte išdrožtom 
šachmatų Figūrom. Dažniausiai laimėdavo jis. Kiekvieną 
rytą jis palikdavo už durų savo dulkinus batus, kad juos 
mano motina nuvalytų. Mama liepdavo man, ir aš tą 
atlikdavau.

(Bus daugiau)
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Kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir naujoji JAV Lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Ramunė Kligytė po Mišių Lietuvos ambasadoje, Vašingtone gegužės 7 d. 
Mišių metu buvo pašventinti ambasados rūmai.

Nuotr. Elvyros Vodopalienes

PAŠVENTINTA LIETUVOS 
AMBASADA VAŠINGTONE

ELVYRA VODOPALIENĖ

Gegužės 5-7 d. įvyko JAV Lie 
tuvių jaunimo sąjungos septin 
tasis politinis seminaras Va 
šingtone. Seminarą suruošė 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
Vašingtono,DC, skyrius. Semi 
narui vadovavo sąnmgos pir 
mininkas Viktoras i įfmanas. 
Po to vyko JAV Lietuvių jau 
nimo sąjungos suvažiavimas, 
kuriame buvo išrinkta nauja 
sąjungos pirmininkė Ramunė 
Kligytė.

Suvažiavimas buvo baigtas 
šv. Mišiomis, kurios įvyko Lie
tuvos ambasadoje. Kun. Anta
nas Saulaitis,SJ, aukojo šv. 
Mišias, kuriose dalyvavo ne tik 
jaunimas, bet ir dalis Vašing
tono lietuvių. Po šv. Mišių kun. 
Saulaitis pašventino Lietuvos 
ambasados rūmus. Ambasado
rius dr. Alfonsas Eidintas teigė, 
kad Lietuvos ambasados rūmai 
Vašingtone dar niekad nebuvo 
šventinti. Tą pavasario rytą 
pasipuošė ne tik atvykęs jau
nimas, bet ir visa ambasada. Pa
statas iš išorės, kaip ir viduj, 
baigiamas tvarkyti. Naujai pa
darytas įvažiavimas išsprendžia 
mašinų statymo problemą 
triukšmingoje ir judrioje 16-toje 
gatvėje. Pats įvažiavimas įspū
dingas, papuoštas meistriškai 
išdėtais pilkais kampuotais ak
menimis. Geležiniai vartai ir 
juodos spalvos ornamentuota 
tvora elegantiškai derinasi su 
ambasados priekinio namo fasa
du, herbu ir plevėsuojančia tri
spalve.

Naujai pasodinta žolė, gėlės ir 
krūmai ambasados priekyje, šo
ne ir kieme sudaro gerai, sko
ningai ir tvarkingai prižiūrėto 
pastato vaizdą ir gražiai derina
si prie kitų ambasadų šioje gat
vėje.

įvažiavus pro kontroliuoja
mus vartus (kurie būna atida
ryti, jeigu kas nors vyksta 
ambasadoje, ir važiuojant pir
miausia matosi liaudies meist
ro Tarabildos koplytstulpis su 
užrašu „Vardan laisvės Lie
tuvos”, o kairėje — kryžius, 
sukurtas A. Grintelio. Koplyt

stulpiai buvo anksčiau pašven
tinti kun. Kastyčio Ramanaus 
ko. Važiuojant toliau, iš kiemo 
pusės pamatai tarsi Lietuvoje 
pasiturinčio ūkininko ornamen 
tuotas gonkas, pro kurias gali 
ma įeiti į pirmojo aukšto patal
pas. Kieme — išasfaltuota auto 
mobiliams pastatyti aikštelė ne 
tik palengvina atsilankymą į 
ambasadą, bet kartu pasijunti 
saugiai šioje Vašingtono mies
to spalvingoje apylinkėje. Visą 
žalumą praskaidrina gėlės. Bi
rutės Eidintienės, kuri nepap
rastai myli gėles, svajonė — am
basados rūmų kiemą apsodinti 
azalijų krūmais.

Įėjus į ambasados pirmąjį 
aukštą, daug pakeitimų nesima
to, išskyrus, kad pirmasis kam
barys yra darbo: su kompiute
riais ir dviem rašomaisiais sta
lais, jame dirba du nuolatiniai 
ambasados tarnautojai. Tame 
pačiame aukšte yra dar ir kiti 
darbo kambariai. Prie įėjimo 
per visą sieną kabo dailininko 
P. Kalpoko paveikslas — „Va
sario 16-tosios signatarai”.

Antrasis aukštas — tai repre
zentacinės patalpos, kurios jau 
pilnai atremontuotos. Salono 
sienos išmuštos nauja lino 
spalvos gobelenine medžiaga, 
pirkta iš Vilniaus fabriko „Au
dėjas”. Visų kitų kambarių 
sienos — baltai išdažytos. Per
matomos baltos užuolaidos spe
cialiai pritaikytos ilgiems am
basados langams, išaustos Kau
no akcinės bendrovės „Pakai
ta”, atnaujintas grindų parke
tas suteikia antrojo aukšto in- 
terj.'rui daug šviesos. Pasak am
basadoriaus dr. Alfonso Eidin
to ir Birutės Eidintienės, „įruo- 
šėm antrojo aukšto patalpas 
moderniai, nes šios patalpos yra 
naudojamos ne tik reprezentaci
jai, bet kartu ir kaip įstaiga, 
kurioje vyksta įvairūs posėdžiai 
ir susirinkimai”. Iš tikrųjų, 
salono baldai patogūs, juodos 
spalvos odinės sofos, juodi sta
liukai, keramikinės lempos, 
skulptoriaus J. Daunoros dvi 
keramikos skulptūros, dailinin

kų K. Zoromskio ir A. Rutkaus 
paveikslai suteikia šiai patalpai 
ir jaukumo, ir oficialumo. Eidin
tai sakė, kad dar reikia naujų 
kilimų antrajam aukštui ir, kad 
bus įrengtas reprezentacinis 
kambarys oficialiems priėmi
mas penktajame aukšte. Šiam 
tikslui yra gauta pinigų iš 
Vilniaus banko. Bus bandoma 
restauruoti buvusiuosius se
nuosius salono baldus, kurie 
papuoš penktojo aukšto repre
zentacinį kambarį, esantį 
pačiam ambasados rūmų bokšte 
su ugniaviete ir didžiuliais iki 
grindų langais, tikrai atrodys 
iškilmingai, nes iš čia matosi ir 
dalis Vašingtono miesto.

Trečiojo aukšto patalpos jau 
irgi sutvarkytos. Įspūdingai 
atrodo ambasadoriaus darbo 
kambarys: melsvos spalvos kili
mas, kompiuteris, elektroninis 
paštas, knygų spintos, didelis dar
bo stalas, aukšti langai, kurie su
teikia kambariui daug šviesos ir 
apšviečia nuostabų per visą 
sieną paveikslą „Mindaugo ka
rūnavimas”, sukurtą dailininko 
P. Kalpoko 1939-tų metų Pasau
linei parodai, buvusiai New 
Yorke. Šis paveikslas buvo ras
tas suvyniotas viename iš am
basados nenaudojamų kamba
rių. Tai didelės vertės istorinis 
reprezentacinis turtas ir meno 
kūrinys. Pasak ambasadoriaus, 
šiame aukšte dar norima įrengti
„Lietuvos atstovų galeriją”.
Pradžia jau padaryta, nes poetė, 
dailininkė Edita Nazaraitė jau 
nutapė tris portretus: Miko Bag
dono, Stasio Lozoraičio ir dr. 
Stasio Bučkio.

Ketvirtojo aukšto patalpos — 
tai ambasadoriaus šeimos 
privati rezidencija, kurioje dar 
darbai neužbaigti. Tačiau yra 
atliktas milžiniškas darbas, ku
ris pareikalavo ne tik didelių 
finansų bet ir daug energijos. 
Visos ambasados sienos yra 
išpuoštos žinomų JAV ir Lietu
vos dailininkų meno kūriniais.

Tad, tokie ambasados rūmai 
sekmadienio rytą buvo pašven
tinti. Su jaunimu, su šv. Mišių 
Evangelijos žodžiais pagal Joną, 
kuriuos kun. Saulautis jauni
mui perdavė: „Cyvename tarp 
nuolatinio kasdieninio triukš
mo, girdime daug balsų, bet tik 
vienas balsas yra Jėzaus, kurį 
mes patys turime atskirti ir 
šis balsas kelia mus į gyve
nimą ir kviečia mus į kažkokį 
uždavinį, ar tai būtų šeimoje, ar 
4i48uomeninėje veikloje...” Tad, 
gal ir Lietuvos ambasados Ame
rikoje pašventinimas yra pras
mingas, kad su jauna dvasia ir 
Dievo palaima šie rūmai pasau
liui nuolatos reprezentuos Lie
tuvos laisvę.

Iš Amerikos į Lietuvą grįžta 
ir netoli nuo Utenos, Sudei
kiuose, liepos 1 d., prie žavaus 
Alaušo ežero esančiose kapi
nėse, amžinajam poilsiui bus 
palaidoti, 1994 m. rugsėjo 13 d. 
mirusio filosofo, dr. Juozo Gir
niaus palaikai.

Iš Utenos pranešama, kad šv. 
Mišios už dr. Juozo Girniaus 
vėlę Utenoje (jis ten 1932 m. 
baigė gimnaziją), Kristaus į

30 d.
Tą pačią dieną, 2 vai. popiet, 

dr. Juozo Girniaus garbei Ute- 
miesto kultūros rūmuose

ĄŽUOLAI SIMONUI 
DAUKANTUI

Gražią balandžio pabaigos po
pietę Simono Daukanto tėviškė
je, Kalviuose, šalia klėtelės 
esančioje ąžuolų giraitėje vyko 
tradicinė talka. Kretingos miš
kų urėdijos Lenkimų ir Skuodo 
girininkijų miškininkai paso
dino 60 ąžuoliukų. Šį pavasarį 
S. Daukanto giraitėje sužaliuos 
per 200 medelių — tiek, kiek 
mišką mylėjusiam istorikui, ra
šytojui metų. Kasmet at
sodinami nudžiūvę medeliai, 
sodinami nauji.

(LR, 04.29)

Į SAVO GIMTINĘ GRĮŽTA 
DR. JUOZAS GIRNIUS

ramos dalyje solistas Danielius 
Sadauskas ir aktorius Remigi
jus Vilkaitis atliks vysk. Ba
ranausko — „Dievo rykštė ir 
malonė” — komp. Vytautas Juo- 
zapaitis.

Sekančią dieną, pirmadienį, 
liepos 1 d., už velionį dr. J. 
Girnių, šv. Mišios, bus atnašau
jamos jo gimtinėje, Sudeikiuose, 
Švč. Mergelės Marijos bažnyčio
je. Mišių metu giedos muz. Driu-

Dangų Žengimo bažnyčioje, bus ko vadovaujamas choras „Aukš- 

aukojamos sekmadienį birželio taitis”.
Atlikus visas religines apei

gas, filosofo dr. Juozo Girniaus 
palaikai bus palydėti į kapines.

P. Palysnos
įvyks mokslinė konferencija.
Konferencijos metu dr. J. Gir
niaus gyvenimo ir veiklos ap- VALSTYBĖ APMOKĖS 
žvalgą padarys dr. Aldona Va- NAŠLAIČIU ATOSTOGAS 
siliauskienė. Habil. dr. prof.
Algirdas Gaižutis kalbės tema:
„Žmogaus pašaukimas ir liki
mas dr. Juozo Girniaus filoso
fijoje”. Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos (LKMA)
Utenos skyriaus narė, mokyto
ja Nijolė Zabukienė nušvies dr.
Juozo Girniaus kultūrinio pa
likimo reikšmę Utenai ir apla
mai Lietuvai. Dr. Antanė Ku
činskaitė pažvelgs į knygą apie 
dr. J. Girnių, kurią parašė 
Aldona Vasiliauskienė.
Meninėje konferencijos prog-

Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos sudaryta ekspertų 
grupė paskelbs, kurie vaikų po
ilsio stovyklų pateikti projektai 
laimėjo konkursą organizuoti 
valstybės remiamų vaikų vasa
ros poilsį.

Valstybės remiamų vaikų ka
tegorijai priklauso našlaičiai ir 
likusieji be tėvų globos, vaikai 
su negalia, iš daugiavaikių šei
mų, — jų poilsį apmokės valsty
bė. Tam iš biudžeto buvo skirta 
700,000 litų.

(Elta, 05.29)

Dr. Juozas ir Onutė (Penkauskaitė) Gimiai.
Nuotr. Vytauto Maželio

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus- 

Skubiems siuntiniams - AIR C ARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE, 
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE

IL 60629 
(8OO)775-SEND 

(312)434-2121

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI

BED AND BREAKFASTIN LITHUANIA. 177 psl. $12.00
ČIURLIONIS: PAINTER AND COMPOSER. Sta

sys Goštautas. 558 psl................................. $25.00
HELL IN ICE. Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė

Garbštlenė 255 psl...................................... $13.00
SVETUR OR AWAY FROM HOME. L. R. Fike.

419 psl............................................................... $17.95
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. INKĖNIENĖ.

154 psl.............................................................. $4.00
HISTORY OF LfTHUANIA. Dr. J. B. Končius. 142

psl....................................................................... $5.00
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine

Daužvardis. 127 psl........................................ $7.00
LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūtė. 326

psl................................................................... $15.00
THE PROVIDENTIAL PATH. Venerable Servant

of God Archb. George Matulaitis. Fr. Victor
Rimšelis. MIC. 56 pel.................................... $1.00

LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. Alg.
Kaaulaitis. 244 psl.......................................... $15.00

A COLLECTION OF SHORT STORIES. By Vyt.
F. Beliajus. 100 pel........................................ $5.00

EASY WAY TO LITHUANIAN. Vad. ir 6 kasetės
mokytis lietuvių kalbą. ................................ $50.00

THE AGONY. A literary approach to history. Jur
gis Gliaudė. 288 psl...................................... $12.00

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO
CHICAGO. Ant. J. Van Reenan. 329 psl. $25.00 

THE BALTIC CRUSADE. VViIliam Urban. 366 psl.
....................... .............................................. $38.50

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda pašto 
ir išlaidų apmokėjimui.

CLASSIFIED GUIDE
REĄL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

[feną

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja Įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bua. 706-400-7000 
Fax. 700400-7006

Ras 312-7703071 
Pager 312-3080307

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai-, garan
tuotai ir sąžiningai. . ,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%-i30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3206tt West 95th Street 

Tai. (708) 424-8054 
(312)581-8854

J K 8 CON8TRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

ASSOCIATED FUNDMG SERVICES, MC. 
7000 W. 95 SL, St*. 303 
Hic kory HiH», 5.60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ
A full Service lender for

• Homeloans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-Fcredits
lai

LENOER

Call Renata taday: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. #

H. Oėokys. ..
T#l. 685-6624

. I

REAL ESTATE v

GREIT 
PARDUODA !

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Penąininkams nuolaida

FOR SALE

PARDUODAMI
Lietuviškose kapinėse 2 sklypai iš 
4 su paminklu. Kreiptis:

312-778-0011

HELP WANTED

Reikalinga moteris prižiūrėti 
3 vaikus: 8,6,4 metų.

Turi turėti patyrimo vaikų 
priežiūroje ir rekomendacijas, šiek

tiek kalbėti angliškai ir mokėti 
vairuot automobilį. Kreiptis: 

Debbie, 312-942-7450 dienomis, 
708-839-0575 po 6:30 v.v. ir 

savaitgaliais.

Your ticket 
to a secure 
retirement.
For a recorded message 

of eurrent rate Information, call
1-800-4US BOND

Tale 
Stock 
,n America

< 1-800-4872663

,mork^C( ij. BONUS W
A pubttc serviet of thte newspapcr

Dalis lietuvių jaunimo ir vyresniųjų svečių, susirinkusių dalyvauti šv Mišiose Lietuvos amha 
sadoje Vašingtone gegužės 7 d Iš kaires: Andrea Staeztow, Rūta Virkutytė, Rūta Kalvaitytė, 
Siga Snipaitė: II eil. — Rita Bureikaitė ir Ramona Steponavičiūtė, atlikusi skaitymus per Mišias

Nuotr Elvyros Vodopalienes

A
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LAIŠKAI
LAIKAS ATSIBUSTI

Neteko pastebėti spaudoje 
atsiliepimo į Danutės Bin- 
dokienės vedamąjį, pavadintą 
,,O kur Lietuva”. Šiame 
vedamajame buvo iškeltas 
klausimas apie Lietuvių daly
vavimą Komunizmo aukoms 
paminėti planuose pastatyti 
tarptautinį paminklą Vašing
tone. Ji nusistebąjo, kad į įkurtą 
„Victims of Communism Memo- 
rial” fondą neįeina nei vieno 
lietuvio.

Darosi liūdna, kad garsios 
lietuvių organizacijos kaip PLB, 
ALTas, JAV LB krašto valdyba, 
Lietuvos vyčiai ir kitos, nesiėmė 
pastangų prisidėti prie labai 
reikalingo paminklo komuniz
mo aukoms paminėti. O gal kas 
nors per „apsirikimą užmiršo” 
pakviesti lietuvius? Ne vieną 
kartą yra atsitikę.

Būtų laikas aukščiau paminė
toms lietuviškoms organiza
cijoms pasiteirauti ir pasiūlyti 
asmenis į „Victims of Commu
nism Memorial” fondo komisiją. 
Kad Lietuvos vyriausybė ir 
Lietuvos ambasada neprisideda, 
savaime suprantama, negi 
buvusių kolegų „žygdarbius” 
viešai skelbsi ir dar pinigais 
remsi..

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

K
ATSAKYMAS

KAFFENBERGER
Perskaičius Jūsų laišką gegu

žės 23 d. „Draugo” laiškų sky
riuje, noriu padėkoti ir sutikti 
su Jumis, jog apie „Neringoje” 
vykstančias stovyklas per mažai 
rašoma. Viepia, kad tiems pa
tiems žmonėms (kurie jau ir taip 
apkrauti kitų įprastinių darbų 
organizuojant stovyklas), pri
stinga laiko kūrybiniams, impo
nuojantiems straipsniams, ir 
antra, kad lietuviškai kalban
tiems vaikams vietos tuoj prisi
pildo. Patys vaikai vieni kitiems 
(ir per tėvelius) tampa reklama. 
Nepaisant to, sutinku, kad rei
kėtų daugiau parašyti apie šią 
nuostabią auklėjimo sistemą. 
Vaikai nepamainomu būdu pa
sisavina krikščioniškos, lie
tuviškos ir psichologinės auklė
jančios patirties.

Nors lietuviškoje stovykloje 
jau visos vietos užimtos „Nerin
goj”, tačiau yra vietų anglų 
kalba stovyklose lietuvių 
kilmės vaikams. Jūsų paskatin
ti siunčiame pranešimą apie šią 
vasarą vykstančias stovyklas.

Dėkoju už rūpestį ir paska
tinimą laišku.

Sės. Igne Marijošiūtė 
Putnam, CT

KRYŽIAI IR 
KOPLYTSTULPIAI

„Drauge” (š.m. balandžio 25 
d.) Pranas Gasparonis kietai 
klausia: ar ir toliau bus 
teršiama mūsų kalba bei reli
gija, okupantų per dešimtme
čius įkaltais stogastulpiais ir 
koplytstulpiais pakrikštijant 
mūsų koplytėles, o dar labiau — 
vadinant juos tiesiai „stulpais”. 
Jis pataria pasiskaityti dr. Jono 
Griniaus knygą, išleistą Lietu
vos Mokslo akademijos 1970 
metais (Metraštis Nr. 5).

Manau, kad Pranas Gasparo
nis klaidingai rašo. Jis visai 
nemini Lietuvai nusipelniusio 
patrioto Pauliaus Galaunės la
bai vertingos knygos „Lietuvių 
liaudies menas” (L.U. Huma
nitarinių mokslų fakulteto lei
dinys, Kaunas, 1930 m., o Čika
goje perspausdintas J. Karvelio 
1956 m.). Knygoje mūsų tautos 
genijus M. K. Čiurlionis rašo: 
„Liaudies menas turi būti mūsų 
meno pamatas. Iš jo turi iškilti 
savotiškas lietuvių stilius. Jis 
yra mūsų pasididžiavimas, nes 
tas gražumas, kurį turi savyje, 
yra grynas, savotiškas ir išim
tinai lietuviškas”.

Šioje knygoje yra daug stogą 
stulpių, koplytstulpių bei lietu
viškais motyvais kryžių pavyz
džių. Taigi čia yra duomenys, 
kurių jokiu būdu negalima ne
vertinti ar paneigti.

Tad ne okupantas „įkalė” 
mums į galvas lietuvišką tau
tinį, religinį meną, o lietuviai 
patriotai. Koplytstulpiai yra 
visai skirtinga meno sritis, 
grynai lietuviška, o kryžius 
visame pasaulyje labai panašus. 
Kristus mirė ant kryžiaus, o ne 
ant koplytstulpio.

Julius Pakalka 
Beverly Shores, IN

YRA DAUG GERŲ 
REIŠKINIŲ

Kodėl dažnai puolami Lietu
vos lietuviai, tarytum nu
sikaltimai yra jų neapdai
rumo kaltė, kai tuo tarpu krimi
naliniai nusikaltimai siaučia, 
nelyginant Dievo bausmė, 
visur. Lietuvoje yra daug gražių 
ir teigiamų reiškinių: jaunimas 
veržiasi į aukštąjį mokslą, į 
sporto bei meno ir literatūros 
sritis; leidžiamas neįkainojamos 
vertės „Dabartinės lietuvių 
kalbos* žodynas”, gražūs pašto 
ženklai, pagerėjo popierius... 
Žmonės stengiasi išsivaduoti iš 
apatijos, o išeivija nuolat puola 
ir kritikuoja.

Mes dainavom apie laisvę ir 
gimtinę, o dabar turime jai 
padėti su gilia kantrybe, švelnia 
tolerancija. Mano nuomone, 
užtenka pasakojimų apie šau
dymus, persekiojimus ir viso
kias „bėgimo nelaimes”. Tas 
laikotarpis turi pailsėti nuo 
mūsų žodžių. Reikia dabar 
gyventi ir kurti, reikia sukaup
ti visą energiją ateičiai, ieškant 
galimybių gerovei. Svarbiau 
išsilaikyti lietuviais, vienos 
Lietuvos vaikais, kur begyven
tume, negu kaitalioti neikalavi- 
mvfe pagal nuotaikas. Juk tau
tiečiai Lietuvoje yra tikrieji ša
lies šeimininkai, per tiek 
kančios metų nepasidavę oku
pacijai, atsilaikę prieš rusifika
ciją, nužmoginimą. Partizanų 
krūtinės atlaikė svetimųjų ant
plūdį. Išeivija, kaip šventas 
įsipareigojimas šiame naujo 
gyvenimo judėjime, tegali gro
ti antruoju smuiku, kuris tačiau 
yra nepamainomas sąskambis, 
ateities viziją kuriant. Išeivija 
nėgali Lietuvai statyti bet 
kokių reikalavimų, ypač atskai
tomybės atžvilgiu, lygiai, kaip 
tėvai savo vaikams, išleidę juos 
į mokslą, vėliau negali pateikti 
reparacijų ieškinio.

Stasė V. Šimoliūnienė 
Lucerne Valley, CA

KAS GI MES ESAME?
<

Kas esame: emigrantai, trem
tiniai, išeiviai, pabėgėliai... 
Kiek pastebėjau spaudoje, tie žo
džiai ne vieną erzina. Aš save 
laikau tremtiniu. Esu ginklu iš
varytas iš savo tėviškės, iš
vežtas į Sibirą ir ten išlaikytas 
tremtyje 14 metų. Savo vardo aš 
nesigėdinu.

Kitas klausimas — kaijS pava
dinti tuos, kurie bėgo nuo „rau
donojo maro”? Aš manau, kad 
— kaip pavadinsi, nepagadinsi. 
Tie, kurie išvyko dar prieš karą, 
t.y. nebėgdami nuo persekio
jimų, kalėjimo, tremties, yra 
tikrieji emigrantai. Čia negali 
būti jokių abejonių. Bet kas 
paliko gimtąjį kraštą karo 
metu, ar net buvo prievarta iš
varyti į Vokietiją, kaip juos pa
vadinti? Aš manau, kad į šį 
klausimą nėra konkretaus at
sakymo. Gal geriau tiktų žodis 
„išeiviai”? Bet už tai jų vaikai, 
gimę bet kurioje kitoje valstybė
je, nėra ir nebuvo nei emig
rantai, nei tremtiniai, nei pabė
gėliai, nei išeiviai... Jiems tas 
gimtasis kraštas yra tėvynė, nes 
joje gimė, augo ir gyveno. Juos 
vadinti bet kuriuo, jau minėtu, 
vardu, būtų asmens įžeidimas. 
Su tuo reikia sutikti.

Gediminas Balčiūnas 
Chicago, IL

Šiauliuose statoma Nekalto Prasidėjimo bažnyčia ir busimieji katalikiško jaunimo namai dar 
laukia daug darbų, lėšų ir pastangų.

REIKIA DĖSTYTOJŲ

Vytauto Didžiojo universite
tas Kaune ieško dėstytojų socia
linių mokslų fakultete (ypač Pe
dagogikos centre). Pageidauja
mi pedagogai, psichologai, socio
logai, politologai, kiti socialinių 
mokslų specialistai. Ypač pagei
daujami pensijon pasitraukę ar 
studijų atostogose esą, universi
tetų profesoriai su Ph.D. ar 
Ed.D. laipsniais. Tikimasi, kad 
jie galės praleisti semestrą ar du 
(rudenį, pavasarį) Vytauto Di
džiojo universitete.

Universitetas suteiks nemo- 
kapias apsigyvenimo patalpas ir 
bedirbantysis/bedirbančioji bus 
apmokama/apmokamaš Lietu
voje profesoriams nustatytomis 
algomis (litais), o ir šiaip nau
dosis vizituojančio profesoriaus 
teisėmis.

Jei pageidaujama daugiau in
formacijų, skambinti Vytautui 
Černipi, Ph.D., Temple univer
siteto profesoriui, V.D. univer
siteto Pedagogikos centro direk 
toriui (215) 886-2967 (namai), 
(215) 204-8084 (darbas). Galima 
taip pat rašyti V.D. universiteto 
rektoriui Broniui Vaškeliui, 
Ph.D, Vytauto Didžiojo univer
sitetas, Daukanto 28, Kaunas. 
Lithuania.

Vytautas Černius 
Philadelphia, PA

AR NE PER DAUG IŠĖJOME 
I LANKAS SU ŠALPOS 

ORGANIZACIJOM

Antanas Paužuolis „Drauge” 
išvardina bent kelias vaikams 
— našlaičiams šalpos organiza
cijas, jų tarpe „Vaikų viltis”, 
„Saulutė”, „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas.

Prie šio jo išvardintų Lietuvos 
vaikams šelpti organizacijų dar 
reikėtų pridėti ir Lietuvos Duk
terų draugijos organizaciją, kuri 
šelpia ir globoja ne tik suau
gusius, bet ir vaikus.

Dalis pini^i, aukojamų per 
BALFą, irgi patenka vaikų 
paramai. Esu tikras, kad yra 
daug ir pavienių aukotojų, kurie 
pasirinko ir kitą aukų formą ir 
savo mėnesines aukas siunčia 
betarpiai į Lietuvą, globodami 
savo pasirinktą vaiką.

A. Paužuolio pasiūlymdb šal
pos orgnizacijų koordinacija ir 
bendra vadovybė yra gera idėja. 
Deja, abejoju, ar ji bus įgy
vendinta. n

Lietuvos Seime turime 17 
partijų. Užsienio lietuvių dides
ni telkiniai, turi po 25 savo įkur
tas organizacijas.

Lietuvių tarpe seniai egzis
tuoja posakis, kur yra penki 
lietuviai, ten ir jie steigia 
organizaciją.

Siūlau visų aukotojų Lietuvos 
vaikų aukas pilti į vieną 
aruodą. Bendra vadovybė tiks
liau jas paskirstytų labiausia 
reikalingiems paramps. Dabar 
kiekviena vaikų šalpos organi
zacija tempia vadeles į savo 
pusę.

Todėl, žinant lietuvių „vie
ningumą”, nesitikėkime, kad 
padėtis pasikeistų kita 
kryptimi.

Vytautas Šeštokas

Los Angeles, CA

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. birželio mėn. 20 d.

MELDŽIU PALAIMOS 
PER MARIJOS RANKAS

Pokalbis su Šiaulių Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios klebo
nu kun. Alvydu Vainoru.

— Kokie džiaugsmai ar rū
pesčiai paskatino jus per
skristi Atlantą?

— Tikrai man džiugu iš Šiau
lių atsirasti į kadaise vien tik 
svajonėse matytą šalį. Rūpesčių, 
žinoma, turiu, kaip ir kiek
vienas žmogus. 0 didžiausias 
rūpestis-vidinės ir išorinės 
bažnyčios statyba. Mūsų parapi
ja dar labai jauna — vos pusan
trų metų, bet parapijiečių — 
apie 50,000. Didžiuma — ką tik 
suradę Dievą, atsivertėliai. 
Taigi, uolūs katalikai. Atvažia
vau Kanadon pasižiūrėti bažny
čių architektūros. Mat mūsiškė
— Nekalto Prasidėjimo — turėtų 
būti moderniška, su katalikiš
kos veiklos centru. Už anksčiau 
bažnyčioms priklausomas žemes 
mainais ganome, dar sovietme
čiu pradėtus statyti, kultūros 
namite, labai suniokotus, vien 
su sienomis ir stogu. Tad bažny
čios ir kitų patalpų įrangai 
reikės gal daugiau nei 7 milijo
nų litių Šias milžiniškas išlaidas 
stengiamės patys padengti.

— Kas jau atlikta staty
bose?

— Jau suspėjome įsirengti 
360 kv. metrų koplyčią, dvi 
šarvojimo sales su gedulo reik
menų parduotuve. Tačiau tatai
— pradžia. Laukia dar daugel 
darbų, todėl parama mums la
bai reikalinga (mūsų adresas: 
Aido 8, 5400 Šiauliai, Lietuva. 
Telefonas: 416116, 417080. 
Dievo ir dosnių žmonių padeda
mi, tikimės turėti ne tik bažny
čią, bet jaunimo ir senimo susi
rinkimų, choro, katechizacijos 
sales bei kambarius, nes turime 
net tris chorus ir nemažą būrį 
judraus, veiklaus ir draugiško 
jaunimo. Tik pastoraciniam dar
bui trūksta kunigų, katechetų, 
nes aptarnauti vienam, o kar 
tais dviem, tokią gausią parapi
ją nėra paprasta, o katecheti
niai kursai, Kauno Vytauto Di
džiojo universitetas dar nepajė
gia užtektinai parengti šiam 
darbui žmonių.

— Kiek Jūsų parapijoje yra 
mokyklų?

— Jų turime dešimt ir kiek
vienoje — po 2,000 moksleivių, 
todėl neįmanoma visų net ap
lankyti, o ir tikybos mokytojų 
trūksta.

— Ar iškart po vidurinės 
mokyklos įstojot į kunigų 
seminariją?

— Sovietinė valdžia ne vieną 
sykį man trukdė jtoti į šią 
mokyklą, todėl iš Klaipėdos, kur 
gimiau ir tebegyvena mano tė
veliai, atsidūriau Vilkaviškyje, 
Marijampolėje, Lazdijuose, kur 
susipažinau su anuomet dir
busiu kunigu V. Jalinsku, da
bartiniu Kauno arkikatedros 
bazilikos klebonu, monsinjoru, 
kuriam už daug ką, ypač už 
nuoširdaus kunigiško gyvenimo 
pavyzdį, esu dėkingas. Taigi tre 
jus metus dirbau prie bažnyčių,

dažniausiai zakristijonu. Kauno 
arkikatedroje prie Pažaislio 
paveikslo Dievo Motinai pasiža
dėjau, jei tapsiu kunigu, 
pakabinsiu votą. Į seminariją 
įstojau Marijos metais, 1988-ais. 
Baigus seminariją, Mergelė Ma
rija vyskupo lūpomis nurodė, 
kokią auką Jai paaukoti — 
Šiauliuose pastatyti Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią. Todėl 
šiandien pildau šį man skirtą 
uždavinį.

Štai kodėl atsiradau ir čia, 
Kanadoje, kur norėčiau pama
tyti kuo daugiau modernių 
bažnyčių, kad galėtume ką nors 
panaudoti ir savojoje statyboje. 
Nors turime daug kliūčių, daug 
kur išlenda „piktojo ragai ir 
nagai”, bet Marijos užtariami, 
gerų žmonių paremiami, tiki- j 
mės darbus sėkmingai baigti, 
nes mūsų tvarkomi maldos na
mai priima visus Dievo vaikus 
— visų luomų, bet kokio am
žiaus ir ypač laukiame lietuvių 
iš užsienio, kad jie surastų tikrą 
gimtosios žemės meilę, ramybę, 
gyvenimo ir amžinojo poilsio 
vietą.

— Baigdamas pirmiausia no
riu nuoširdžiai padėkoti Alber
tui Joneliui, kad parvežė mane 
iš aerodromo, Montrealio Auš
ros Vartų parapijos klebonui, 
birželio mėn. švenčiančiam 
50-ąsias kunigystės metines, 
kad priėmė po savo klebonijos 
stogu gyventi viešnagės metu. 
Dėkingas esu visiems, kas mane 
vaišino, vežiojo, rodė, lydėjo, 
padėjo šapu ar lapu. Mano 
dienos Kanadoje — nuostabūs 
susitikimai su nuoširdžiais, 
mielais tautiečiais, kurie 
paliko neišdildomo gerumo pėd
sakus mano širdyje. Todėl kas
dien meldžiu jiems ir kartu 
mano tautai taikos, ramybės, 
meilės ir gausios palaimos iš 
aukštojo dangaus per Švč. 
Mergelės Marijos — Nekaltai 
Pradėtosios — rankas.

Kalbėjosi kun. 
J. Ambrasas, SJ

Montreal, Que.

Kun. Alvydas Vainoras.

Po ilgos ir sunkios ligos, š.m. birželio 17 d. Indianoje mirė

A.tA.
R. RAY RIMANTAS 

GENČIUS
Buvo komercinės prekybos konsultantas. Gyveno In- 

dianapolis, Indiana; anksčiau Chicagoje ir Atlanta, Georgia.
Gimė 1954 metais Chicagoje.
Liko nuliūdę tėvai Kazys ir Adelė Genčiai gyvenantys 

Floridoje ir broliai Albinas ir Valentinas su šeimomis 
gyvenantys Chicagos apylinkėse. Taip pat nuliūdę lieka ar
timieji draugai ir draugės, kurie globojo velionį per 
paskutinius jo gyvenimo metus.

Kūnas pašarvotas birželio 21d. Crown Hill Funeral Home, 
700 W. 38th St., Indianapolis, nuo 2 v. p.p. iki 7 v. p.p. Atsi
sveikinimas laidotuvių namuose 7 v.v. Laidotuvės bus pri
vačios Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių, prašoma prisiminti a.a. Rimantą aukojant 
Lithunian Mercy Lift, 14911—127th St., Lemont, IL 60439 ar
ba Indiana Carres, 3951 North Meridian St., Indianapolis, IN 
46208.

Laidotuvių direktorius, Crown Hill Funeral Home, tel. 
312-925-3800.

A.tA.
STASYS MEŠKAUSKAS

Atsargos kapitonas
Mirė 1995 m. birželio mėn. 8 d. Sioux City, Iowa, sulaukęs 

96 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 44 metus.

Nuliūdę liko: žmona Elena, brolis Steponas ir kiti giminės 
Lietuvoje; dukterėčia Gražina ir sūnėnas Viktoras Balsiai 
Kalifornijoje, svainė Emilija Lingvinaitienė ir dukterėčia In
grida Shimanski su šeima Chicagoje ir miela geradarių dr. 
Zalubų šeima ,Washington, D.C.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
HENRIKAS IDZELIS 

IDZELEVIČIUS
Mylimas Vyras, rūpestingas Tėvas ir Senelis, ištikimas 

lietuvių tautos sūnus, nuo pat jaunų dienų uolus ateitininkas, 
ilgalaikis Krikščionių demokratų sąjungos narys ir jų ideologi
jos skleidėjas, Tautos Fondo, Lietuvių Fondo ir kitų lietuviškų 
organizacijų aktyvus narys, prieš vienerius metus 1994 m. 
birželio 26 d. Dievo pašauktas Amžinybėn, buvo palaidotas 
birželio 29 d. Clevelande, Visų Sielų kapinėse.

Prisimenant jo mirties metines, šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos birželio 26 d. Dievo Motinos bažnyčioje Clevelande, 
Lietuvių Kolegijoje Romoje ir tėvų pranciškonų koplyčioje 
Kennebunkport, Maine. Prašome draugus ir pažįstamus prisi
minti jį maldoje.

Giliai nuliūdę: žmona Salomėja, sūnus Augustinas, 
dukterys - Teresė ir Marytė, marti Regina, žentai Ignas 
ir Virgis, vaikaičiai, Mindaugas, Aidas, Vitas, Saulius, 
Tomas, Lina, Rima, Andrius, Vilija, sesuo Elena. Lietuvo
je ir pusbrolis Jurgis Idzelis su šeima Detroite.

1

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus vi
sus paliečia.

PADĖKA
A.tA.

HILLARY LILLI 
BARČAITEI VEŠOTIENEI

Suteikusiems paskutinį patarnavimą, giliausia padėka: 
kun. Antanui Saulaičiui, SJ, už suteiktą religinį atsi 
sveikinimą, Vance laidotuvių namams ir George Sorini, laido
tuvių direktoriui, už prasmingus nurodymus, giminėms ir 
draugams už dalyvavimą.

Ypatingai nuoširdi, asmeniška padėka Geo. Sorini už jo 
rūpestį ir užuojautą.

Giliai nuliūdęs vyras Kazimieras Vešota.

/f t
I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Draugui” reikia naujų
skaitytojų, o dar jo neskaitan- 
tiems reikia „Draugo”. Tikrai! 
Penkis kartus per savaitę apsi
lankys, atnešdamas įvairiausių 
žinių, idėjų, komentarų. Užsa
kykite „Draugą” savo vaikams, 
iškeliaujantiems į tolimesnes 
mokyklas (kad neužmirštų 
lietuviškai skaityti); padova
nokite bent pusmečio prenume
ratą kam nors vardinių, gimta
dienio, sukaktuvių proga — 
ypač vyresnio amžiaus žmo
nėms, kurie kartais patys 
nepajėgia užsimokėti; papa
sakokite savo bičiuliams ar 
draugams kokį įdomų straipsnį, 
žinią laišką, skaitytą „Drauge”, 
tuo juos sudomindami ir paska
tindami tapti „Draugo” skai
tytojais. Nepadės jokie fondai, 
jeigu dienraštis neteks skai
tytojų — jie yra patys svarbiau
sieji indėliai „Draugo” gyvybei 
palaikyti.

Šv. Kazimiero kongregaci
jos seserys primena: šv. Mišios, 
prašant Dievo malonės, kad 
vienuolijos įsteigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelb
ta palaimintąja, bus aukojamos 
vienuolyno koplyčioje šešta
dienį, liepos 1 d., 9:30 vai. r. Jas 
aukos kun. Samuel Russell, 
benediktinas, šiuo metu 
viešintis Čikagoje ir padedantis 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje. Visuomenė kviečiama prisi
jungti savo maldomis prie šios 
gražios ir prasmingos intencijos.

Dr. Danieliaus Degėsio 
straipsnyje „Nutukimas”, iš
spausdintame „Sveikatos klau
simais” skyrelyje š.m. birželio 
13 d., yra netikslumas (korek
tūros klaida). Turi būti: „Nau
jesni ir tikslesni kūno svorio 
matavimai yra gaunami, naudo
jant kūno masės ir aukščio 
santykį, kuris gaunamas kūno 
svorį svarais padauginus iš 700 
ir gautą sumą padalinus iš 
aukščio coliais; po to gautąją 
sumą dar kartą padalinus iš 
aukščio coliais”. Atsiprašome 
dr. Degėsį už klaidą.

JAV LB Socialinių reikalų tarybos ruoštoje „Pagalba Lietuvai** konferencijoje 
paskaitą apie lėšų telkimą kitataučių tarpe skaito Gražina Liautaud.

Nuotr. G. Valentukonio

x A.a. vyro Henriko Idzelio 
mirties metinių prisiminimui, 
Salomėja Idzelienė paaukojo 
$100 „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, padėti 
našlaičiams, invalidams ir dau
giavaikėms šeimoms. „Saulutė 
nuoširdžiai dėkoja nuolatinei 
rėmėjai už paramą vargstan
tiems Lietuvoje ir prasmingą 
savo a.a. vyro mirties metinių 
atžymėjimą.

(sk)

LKVS-gos „Ramovės" Čika
gos skyriaus narių susirinkimas 
bus birželio 25 d., sekmadienį, 
12 vai., Jaunimo centre. Yra 
pakviestas neseniai iš Lietuvos 
grįžęs kapitonas Arūnas 
Tamulaitis. Jis sutiko pasidalin
ti įspūdžiais, patirtais Lietuvoje 
viešnagės metu, papasakos apie 
Lietuvos kariuomenę ir jos 
kovinį pąjėgumą. Kviečiami visi 
skyriaus nariai susirinkime 
dalyvauti.

Kun. Michael G. Foley š.m. 
birželio pradžioje paskirtas nau
juoju Quigley paruošiamosios 
kunigų seminarijos rektoriumi. 
Jis kunigu įšventintas 1986 m. 
gegužės mėnesį ir seminarijos 
fakultete darbuojasi nuo 1990 
metų. Savo naująsias pareigas 
pradės eiti šį rudenį, su naujų 
mokslo metų pradžia.

Pirmoji šių metų Pasaulio 
lietuvių centro, Lemonte, 
gegužinė bus sekmadienį, 
birželio 25 d., tuoj po šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje (apie 12 vai.). Laikas iš 
salių išeiti į gamtą! Medžių 
pavėsyje pasivaišinsime, 
pabendrausime, padainuosime. 
Visus kviečia PLC valdyba.

„Margučio" rengiamas pia
nistės Mūzos Rubackytės kon
certas bus liepos 16 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Visi kviečiami 
atsilankyti. Bilietai iš anksto 
gaunami „Margučio” raštinėje, 
2717 W. 71 St. ir Leono Nar- 
bučio Lion Frame galerijoje, 
3125 W. 71 St.

Benediktinas kun. Samuel 

Russell, kuris dabar atvykęs į 
Čikagą iš Conception, MO, ir 
netrukus ruošiasi važiuoti į 
Lietuvą, apsilankys Moterų 
sąjungos susirinkime trečia
dienį, birželio 21 d., 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Jis papasakos 
apie savo ordino veiklą ir pagal
bą Lietuvai. Narės bei svečiai 
maloniai kviečiami susirinkime 
dalyvauti ir pasiklausyti.

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo 129 iki 
$98. Produktai aukštos ko-' 
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tol. 312- 
436-7772.

(ak)

TĖVO DIENA PASAULIO 

LIETUVIŲ CENTRE

Birželio 18 d., nors vasara dar 
neprasidėjo, bet temperatūra 
jau siekia daugiau kaip 90 F 
laipsnių. Nepaisant karščių, 
Pal. J. Matulaičio misijos koply
čia pilna maldininkų. Čia 
matyti šeimos, kurias sudaro ne 
tik mama, tėtė, vaikai, bet taip 
pat ir seneliai.

Šiandien Bažnyčia švenčia 
Devintines — Dievo kūno 
šventę, kuri būna devintos sa
vaitės ketvirtadienį po Velykų. 
Amerikoje mėginama bažny
tines šventes perkelti į sek
madienius, kad daugiau maldi
ninkų galėtų dalyvauti šv. Mi
šiose.

Tačiau šiandien dar viena 
ypatinga diena — tai Tėvo 
diena, švenčiama trečiąjį 
birželio sekmadienį. Tėvo diena 
Amerikos prezidento buvo 
pripažinta 1966 metais, tačiau 
Hallmark, garsi įvairių 
sveikinimo kortelių spaustuvė, 
teigia, kad jau 1910 metais pasi
rodė tėvams skirtos sveikinimo 
kortelės. Na, o istorikai mano ir 
randa įrodymų, kad simboliai 
skirti tėvams, sukurti prieš 
keletą tūkstančių metų.

Pal. J. Matulaičio misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, aukojo šv. Mišias visų 
tėvų intencija. Meldėmės už 
mirusius tėvus, o gyviems kuni
gas savo pamoksle linkėjo iš
tvermės, besirūpinant savo 
šeima. Džiaugėsi, matydamas 
šeimas, dalyvaujančias šv. Mi
šiose, apgailestavo, kad Lietu
voje vyrai eina tik Kalėdų ar 
Velykų švenčių metu, nes 
dažnai lankyti bažnyčią „ne
vyriška”.

Po pamaldų rinkomės į gra
žiai išpuoštą salę, į tėvams pa
gerbti skirtus pietus. Bronė 
Nainienė, PLC pagalbinio mo-: 
terų vieneto pirmininkė, 
pasveikino gausiai susirinku
sius, ypač tėvelius ir senelius, ir 
pakvietė Lindą Burbienę atlikti 
programą.

Linda apgailestavo, kad 
specialiai tėvams sukurtų dainų 
nedaug. Ji pasirinko pirmą 
dainą „Tėviškėle, tėviškėle”, 
nes mananti, kad „tėvelis” kilęs 
iš žodžio „tėviškėlė”. Kitos jos 
dainos: „Pirmos žibuoklės”, 
„Tėvelių kraštas”, „Vasaros 
naktys”, „Dar nejok, dar su
stok”, ir visi kartu dainavom 
„Dainuokim”... Lindos Bur
bienės dainavimas, pritariant 
gitara, mus labai maloniai nu
teikė, o vyresnieji prisiminė tas 
dainas, dainuotas dar gimna
zijoje. Dainininkei buvo padėko
ta ir įteikta gėlių.

Bronė Nainienė pakvietė kun. 
Algirdą Palioką, SJ, palaiminti 
valgius. Moterų pagalbinio 
vieneto narės su talkininkėmis 
vaišino puikiai paruoštais pie
tumis ir kava su pyragais bei 
vaisiais. O tos moterys ir iš
radingos. Jos stebina savo patie
kalais ir pyragais, tik nežinia, 
ar jos pririnko dvylika pintinių 
trupinių, kaip pasakyta šios 
dienos Evangelijoje...

Tėvo pagerbimo pietumis 
užbaigiami PLC renginiai vidu
je, o dabar pereisime į gamtą ir 
tęsime bendravimus geguži
nėse.

Karolina Kubilienė

Nijolė Pupienė, X Lietuvių 
tautinių šokių šventės organi
zacinio komiteto pirmininkė yra 
atsakinga ne tik už ryšių palai
kymą su šventėje dalyvaujan
čiais vienetais, bet ir už suruo
šimą tautinių šokių mokytrfų ir 
vadovų pagerbimo valtyro. 
Pagerbimo vakafą numafdfaia 
ruošti šokių šventės išvakarėse, 
1996 m. liepos 5 d.

x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 

tol. 708-526-0773.
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1 . ' " )
Ii AUTI IR TOLI

BROOKLYNO

BIBLIOTEKAI - 20 metų

t
Brooklyno lietuvių Kultūros 

Židinio apatiniame aukšte į vie
nuolyno pusę yra Antano Macei
kos vardo biblioteka. Jos viešas 
atidarymas ir dedikacija įvyko 
1975 m. gegužės 4 dieną.

Kai buvo planuojamas Kultū
ros Židinys, visur planuose buvo 
žymima ir biblioteka. Atsirado 
vienas labai uolus knygos mylė
tojas, Woodhavene gyvenęs lie
tuvis — Antanas Maceika. Jis 
visą asmeninę biblioteką pado
vanojo Kultūros Židiniui.

Kazimieras Visockis, profe
sionalas stalius iš Brome, buvo 
pakviestas padaryti bibliotekos 
spintas. Biblioteka pradėjo veik
ti su 4,800 knygų, iš kurių 4,200 
buvo paaukotos Antano Macei
kos. LB New Yorko apygarda ir 
Kultūros Židinio administraci
nis komitetas, pagerbdami dide
lį aukotoją ir dcu*buotoją, biblio
teką pavadino Antano Maceikos 
vardu. Vėliau prie šios bibliote
kos buvo prijungta ir Brooklyno 
lietuvių pranciškonų bibliote
kos didesnė dalis.

Kai buvo renkamos aukos 
Kultūros Židinio statybai, Phi
ladelphijos lietuviai didelę dalį 
aukų skyrė specialioms biblio
tekos patalpoms įrengti. Prisi
menant jų iniciatyvą, biblioteka 
buvo dedikuota Philadelphijos 
lietuviams pagerbti.

Po bibliotekos atidarymo An
tanas Maceika joje dirbdavo net 
keletą dienų per savaitę. Visuo
menės pasinaudojimui bibliote
ka buvo atidara kiekvieną sek
madienio popietę.

Po Antano Maceikos mirties 
(1981 m. gegužės 6 d.) bibliote
kos administraciją perėmė Kul
tūros Židinio tarybos narys Vla
das Sidas. Biblioteka buvo vis 
tobulinama, didinama. Kultū
ros Židinio lėšomis buvo pasta
tytos papildomos lentynos ir 
įsigyta daugiau knygų. Dabar 
joje yra apie 7,000 knygų.

Per tą laikotarpį prie biblio
tekos darbų prisidėjo eilė apy
linkės lietuvių: V. Jasinskas, L. 
Špokas, B. Krunėta, A. Bagdžū- 
nas, J. Šileikis, A. Botyrius ir 
kiti.

Biblioteka buvo naudojama 
penktadienių vakarais anglų 
kalbos kursams, skiriamiems 
neseniai iš Lietuvos atvyku- 
siems.

Dabar biblioteka yra atidara 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį nuo 12 vai. dienos iki 
2 vai. popiet, ir visuomenė yra 
kviečiama aplankyti šią biblio
teką ir skaityti lietuviškas kny
gas.

PROF. IRENA LANGE 

PRAHOJE

Prof. Irena Lange, pakviesta 
JAV Valstybės departamento, 
atstovavo Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms konferencijoje 
„Economic Foram of the Orga- 
nization and Cooperation in 
Europe” — OSCE, vykusioje 
birželio 7-9 d. Prahoje (Čekų 
Respublika). Dr. Lange profeso
riauja California State univer- 

i sitete, Fulerton, CA, ir yra 
Tarptautinio verslo fakulteto 
prekybos skyriaus vedėja. Kon
ferencijoje buvo diskutuoti 
ekonominiai Europos reikalai.

GAL KAS ŽINO?

Iš palikimų tvarkytojos (Clai- 
ms Investigator) Laura Peritore 
gauta žiputė, kad mirė Charles 
Kazen ir paieškomi jo įpėdiniai,

1 ar apie juos žinantieji, palikimo 
S reikalais. Jis gimęs 1912 m. 
gruodžio 26 d. Illinois valstijo
je; tėvas — Viktoras (Victor) 
Kazen ir motina — Veronica 
Montville (Montvilaitė?) gimė 
Lietuvoje. Su Laura Peritore 
galima susisiekti, rašant PO. 
Box 182 San Bruno, CA, 94066, 
arba telefonu 415-583-1932.

GĖLĖS ANT AMB. S. 

LOZORAIČIO KAPO

e
Birželio 13 d. Putname (Con- 

| neetieut valstijoje) buvo paminė
tos lietuvių politiko, diplomato 
Stasio Lozoraičio mirties meti- 
nėk Vykdant šeimos valią, pa 
minėjimas buvo itin kuklus. Ge
dulingoje ceremonijoje dalyvavo 
ponia Daniela Lozoraitis bei
būrelis artimiausių draugų.

PAMINĖTOS GEDULO
DATOS AMBASADOJE

Birželio 4 d. Lietuvos am
basadoje JAV paminėtos dvi 
gedulingos datos — Gedulo ir 
vilties diena bei ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio mirties meti
nės. Minėjime dalyvavo grupė 
Vašingtono lietuvių bei am
basados darbuotojai. Ambasado
riui dr. Alfonsui Eidintui išvy
kus į Kanadą įteikti skiriamųjų 
raštų, renginį pravedė laikina
sis reikalų patikėtinis Stasys 
Sakalauskas.

Pagrindinį pranešimą per
skaitė ambasados pirmasis se
kretorius dr. Vytautas Žalys. 
Savo pranešime jis apžvelgė 
Lietuvos nepriklausomybės ne
tekimo istoriją, bei okupacijos 
pasėkmes Lietuvai. Kalbėda
mas apie Lozoraičių šeimos isto
riją, dr. V. Žalys pabrėžė šios 
įžymios šeimos įtaką jaunojo 
Stasio Lozoraičio asmenybei, 
kuris vėliau tapo vienu iš 
žymiausių Lietuvos diplomatų, 
giliu politiku, kandidatu į 
prezidentus.

Savo prisiminimais apie 
darbą ambasadoje, vadovaujant 
ambasadoriui S. Lozoraičiui, 
pasidalino ambasados darbuoto
jai: administracinis atašė 
Ramūnas Astrauskas bei am
basadoriaus padėjėjas ekonomi
kai Linas Orentas, o taip pat S. 
Lozoraitį gerai pažinojęs vašing- 
tonietis Antanas Dundzila.

Ambasadorius S. Lozoraičio 
šviesus atminimas buvo pagerb
tas tylos minute.

AMBASADORIUS

ATOSTOGAUJA

ĮI •*
Lietuvos ambasadorius JAV 

dr. Alfonsas Eidintas nuo š.m. 
birželio 18 d. išvyko atostogauti 
į Lietuvą. Į Washington, DC — 
savo įstaigą — sugrįš liepos 8 d.

BAIGĖ KOLEGIJĄ

Audra Rūdyto, vyriausioji 
Živilės ir Stasio ' Rudžių duktė 
iš Midlothian, VA, š.m. birželio 
11d. baigė Dartmouth kolegįją, 
įkurtą Hanovery, NH, prieš 225 
metus. Šiais metais kolegiją 
baigė daugiau kaip 1,000 stu
dentų. Baigimo iškilmėse daly
vavo ir pagrindinę kalbą pasakė 
Amerikos prezidentas Bill 
Clinton.
„VYTIS" KONCERTUOJA 

NEW YORKE

Vilniaus vyrų choras „Vytis” 
yra žinomas Lietuvoje kaip ge
riausias neprofesionalų vyrų 
choras. Jo garsas yra pasklidęs 
plačiai ir už Lietuvos ribų. 
Birželio 21-25 „Vytis” yra pa
kviestas dalyvauti tarptau
tiniame vyrų chorų koncerte 
Atlanta, GA. Grįžtant į namus, 
„Vytis” sustos New Yorke ir 
duos koncertą New Yorko 
apylinkių lietuviams antra
dienį, birželio 27 d. Kultūros 
Židinyje, Brooklyne. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti. Choro 
vadovas — prof. Tadas Šumskas 
yra daugelio tarptautinių 
konkursų laureatas, dainų 
švenčių vyriausias dirigentas.

PARAMA
DAUGIAVAIKĖMS

ŠEIMOMS

Palm Beach, FL, Lietuvos 
dukterų skyriaus susirinkimas 
nutarė paskirti 1,000 dol. dau
giavaikėms šeimoms Lietuvoje 
sušelpti. Šalpai skirtus pinigus 
nuveš ir paskirstys į Lietuvą 
vykstančios skyriaus narės.

Lietuvių fondo valdybos vicepirm. spaudai Juozas Končius vadovavo LF spau
dos konferencijai birželio 13 d. „Seklyčioje".

Nuotr. V. Jasinevičiaus

*»

LIETUVIŲ FONDO SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Jau tradicija tapusi Lietuvių 
fondo metinė spaudos kon
ferencija vyksta pavasarį po 
praėjusių metų derliaus padali
nimo prašytojams Pelno skirs- * 
tymo komisijoje. Pelno padali
nimą tenka laikyti ryškiausiu 
Lietuvių fondo egzistencijos pa
grindu, kuriuo remiasi lietu
vybės išlaikymas išeivijoje.

Ir šiais metais, birželio 13 d. 
vak. Lietuvių fondas sukvietė 
mūsų spaudos, radįjo laidų ir LB 
atstovus į „Seklyčią”, kur prie 
vaišių stalų įvyko spaudos kon
ferencija, dalyvaujant 24 asme
nims.

Konferencijai vadovavo LF 
valdybos vicepirmininkas 
informacįjai Juozas Končius. Vi
sus pasveikinęs, jis pakvietė 
tylos minute pagerbti mirusiuo
sius LF narius ir darbuotojus. 
Antaninių vakare buvo pasvei
kinti su vardinėmis du didieji 
LF šulai — dr. Antanas Razma 
ir Antanas Juodvalkis, įteikiant 

į jiems po gvazdiką, padainuojant 
„Ilgiausių metų”.

Konferencįjos programa tęsėsi 
LF tarybos pirm. Marijos 
Reinienės, išvykusios į Lietuvą, 
pranešimu, padarytu raštu. Jį 
perskaitė J. Končius. Pranešimo 
pagrindinės mintys bei informa
cija paskelbta „Drauge” š.m. 
birželio 13 d. Lietuvių fondą 
sveikino Bronius Juodelis 
„Draugo” vyr. redaktorės Danu
tės Bindokienės, negalėjusios 
dalyvauti, vardu. Jis sveikino ir 
Draugo fondo direktorių tarybos 
vardu, dėkodamas Lietuvių fon
dui už paramą „Draugo” dien
raščiui, vieninteliam už 
Lietuvos ribų Dėkodamos 
Lietuvių fondui už teikiamą 
paramą, sveikino JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pirm. 
Birutė Jasaitienė, Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė ir Kultūros tarybos 
pirm. Alė Kėželienė. LF įgalio
tinio Jurgio JanušaiČio tele
foninį sveikinimą perdavė An
tanas Juodvalkis. Pasveikino ir 
„Laisvosios Lietuvos” redakto
rius Juozas Žemaitis.

Dėmesio centre liko 1995 
metų Lietuvių fondo pelno pa
skirstymo pranešimas, kurį at
liko Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Daina Kojelytė, visą in
formaciją pateikdama raštu. 
1995 m. LF Pelno skirstymo ko
misiją sudarė LF tarybos nariai: 
dr. Gediminas Balukas, pirm. 
Daina Kojelytė ir dr. Vytautas 
Narutis (antrininkas Vaclovas 
Momkus). JAV LB skirti atsto
vai: sekr. Juozas Baužys, Petras 
Kaufmanas ir Vilija Sužiedelie- 
nė (antrininkas Gintaras Če
pas). Stipendijų pakomisiją 
sudarė: Vytenis Kirvelaitis, 
Jolita Naratienė ir Ramunė 
Kubiliūtė. Visų prašymų paruo
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šimą svarstymams atliko LF 
sekretorė Alė Steponavičienė. 
Prašymų gauta 141 bendram 
skirstymui ir 143 stipendįjoms. 
Prašoma suma viršijo 1.5 mili
jono dolerių. Skirstymui 
pateikta 260,000 dolerių. Juos 
išdalinus, visai ar tik iš dalies, 
buvo patenkintas 81 bendras 
prašymas ir 95 stipendijos, 
kurių paskirta 60,745 dol. Stu
dentams iš Lietuvos (84) studi
juojantiems užsienyje ir 11 
išeivįjos studentams — 9,760 
dolerių suma iš JAV (vienas 
Brazilijoje).

Pagal prašymų kategorijas pa
skirta: švietimui 127,214 dol. 
arba 48%; kultūros reikalams 
32,300 dol. arba 12.19%; visuo
meniniams reikalams 105,500 
dol. arba 39.81% visos skirs
tymų sumos. Smulkesnė in- 
formacįja gaunama Lietuvių 
fondo raštinėje.

Konferencijos klausimuose 
bei komentaruose buvo paklaus
ta, kodėl buvo skirta 9,750 dol. 
Lietuvos spaudai ir kodėl 
atrinkti „XXI amžius”, jo 
„Kregždutė”, „Kauno laikas” ir 
„Varpas”, kai Lietuvoje yra 
apie 400 laikraščių? Atsa
kymas: tik jų prašymai gauti. A. 
Juodvalkis priminė, kad spau
dai visada buvo skiriama be 
prašymų. Išeivijos 17 laikraščių 
bei žurnalų paramai paskirta 
tik 25,000 dolerių. Br. Juodelis 
pareiškė, kad skirta tik vienos 
krypties Lietuvos spaudai, kuri 
turi finansinių sunkumų, bet 
Lietuvių fondas jų nepašalins. 
LF reikia pirmiausia labiau 
paremti išeivįjos merdėjančią 
spaudą, kuri jokios pagalbos iš 
Lietuvos nesulauks. Be mūsų 
spaudos ir pats Lietuvių fondas 
nebeturės ryšio su savo nariais.

Dr. Antanas Razma kalbėjo 
apie milijono su ketvirčiu, skir
to Lietuvai, išmokėjimus. Jie 
jau eina į pabaigą, labai kruopš
čiai ir sėkmingai tuos išmokėji
mus atliekant. A. Juodvalkis 
siūlė stipendįjas skirti parti
zanų ir tremtinių vaikams.

Konferencijos pabaigai žodį 
tarė LF valdybos pirm. Stasys 
Baras. Jis visiems padėkojo už 
dalyvavimą, pasidžiaugė LF 
finansiniu stoviu ir per 32 me
tus išdalinta lietuvybės pa
laikymui 5,245,847 dol. suma. 
Apgailestavo, kad JAV LB 
krašto valdyba nepakankamai 
dėmesio skiria jos dirbančioms 
taryboms ir LF parama nepasie
kia reikiamo efektyvumo. Pali
kimai LF yra svarbiausi jo kapi
talo augimui ir šiais metais LF 
pasieks 8 milijonus dolerių.

Br. Juodelis

• Draugo fondas remia 
„Draugą”, „Draugas” remia 
mus visus. *
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