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Vilniaus mero vizitas 
Jungtinėse Valstijose 

Los Angeles, vasario 16 d. — 
Vilniaus merą Alį Vidūną vasa
rio 15 d., Los Angeles mieste 
priėmė buvęs JAV prezidentas 
Ronald Reagan. Kaip praneša 
Zigmas Viskanta. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apygar
dos vicepirmininkas, priėmimo 
metu Alis Vidūnas prezidentui 
Ronald Reagan įteikė pirmą 
Vilniaus miesto Garbės piliečio 
pažymėjimą ir medalį. R. Rea
gan, kuris dėl sunkios ligos 
labai retai priima svečius, buvo 
maloniai nustebintas ir džiau
gėsi jam suteikta garbe. Vizitą 
išrūpino ir svečius iš Vilniaus 
pas R. Reagan palydėjo Angelė 
Nelsienė, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos prezidiumo 
narė ir Amerikos Baltų Laisvės 
Lygos vykdomoji vicepirminin
kė. 

Pietinėje Kalifornijoje Vil
niaus meras Alis Vidūnas buvo 
priimtas Los Angeles miesto 
tarybos pirmininko Ferraro, kur 
pasikeitė sveikinimais ir lin
kėjimais. Su Los Angeles ap
skrities tarybos pirmininku An-
tonovich Alis Vidūnas turėjo 
ilgesnį privatų pasikalbėjimą ir 
aptarė bendradarbiavimo gali
mybes. Toks bendradarbiavi
mas galėtų būti labai per
spektyvus, nes pietinėje Kali
fornijoje yra apie 10 milijonų 

gyventojų ir, anot Z. Viskantos, 
jei šis regionas būtų valstybe, 
ekonomijos atžvilgiu tarp pa
saulio valstybių užimtų septintą 
vietą. 

Vasario 11d. Vilniaus meras 
pasakė pagrindinę kalbą per 
pietinės Kalifornijos lietuvių 
Vasario 16-osios minėjimą Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
joje ir šiltai padėkojo Lietuvių 
Bendruomenei ui pakvietimą į 
JAV. 

Vasario 18 d. Alis Vidūnas 
buvo pagrindinis kalbėtojas 
Vasario 16-osios minėjime Niu
jorke. 

Atvykęs į Vašingtoną, vasario 
8 d. Vilniaus meras susitiko su 
Pasaulio Banko atstovais ir 
tarėsi dėl galimos paskolos Vil
niaus miestui. A. Vidūnas taip 
pat susitiko su JAV Valstybės 
departamento ir kitų valdžios 
įstaigų pareigūnais. Vizito 
Vašingtone metu mero progra
mą organizavo Lino Kojelio va
dovaujamas JAV Baltijos Fon
das. 

Čikagoje Alis Vidūnas vasario 
9 d. atidarė Vilniaus-Čikagos 
Prekybos ir kultūros centrą, 
kuris veiks prie Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus. Vizito 
metu Vilniaus merą taip pat 
priėmė Čikagos meras Richard 
M. Daley. 

Vilniuje tęsiasi kova su 
organizuotu nusikalstamumu 

Vilnius, vasario 15 d. (AGEP) 
— „Sutriuškinus organizuotų 
gaujų branduolius, sostinėje 
pasidarė ramiau", teigė Vil
niaus apygardos prokuratūros 
vadovai šią savaitę surengtoje 
spaudos konferencijoje. Vyriau
siasis prokuroras Rimantas 
Grockis bei Organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos skyriaus 
vyriausiasis prokuroras An
tanas Klimavičius kalbėjo apie 
tai, ką nuveikė prieš metus 
įkurta apygardos prokuratūra 
kovojant su nusikalstamumu. 

Kaip pasakojo Rimantas Groc
kis, nors „Vilniaus brigados", 
„Ogureco", „Zelionų" gaujos 
likviduotos, nusikalstamumas 
apygardoje, palyginti su 1994 
metais, padidėjo maždaug de
šimtadaliu. Didžiausioje Lie
tuvos apygardoje įregistruojama 
beveik trečdalis visų Lietuvoje 
padarytų nusikaltimų, jų skai
čius auga sparčiau negu visoje 
šalyje. Beveik trys ketvirtadaliai 
padaromų nusikaltimų, kurių 
daugumą sudaro privataus tur
to vagystės, liko neišaiškinti. 
Sunkių nusikaltimų ištirta 

maždaug 50%. 
Pasak Grockio, viena svar

biausių priežasčių, dėl kurių 
tiek daug liko neišaiškintų nusi
kaltimų — pablogėjęs ryšys su 
kvotos institucijomis, menkai 
koordinuojami bendri proku
ratūros, Vidaus reikalų minis
terijos bei muitinės depar
tamento institucijų ryšiai. Pro
kuratūros netenkina ir Vidaus 
reikalų ministerijos operaty
vinių tarnybų teikiama infor
macija. Kita vertus, pagal gy
ventojų skaičių Vilniuje yra 
mažiausiai policininkų. 

Vilniaus apygardos prokura
tūra į teismą atidavė per 3,000 
bylų. Šios apygardos Organi
zuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus vyriausiojo pro
kuroro Antano Klimavičiaus 
teigimu, vienas jo skyriaus 
prioritetų yra likviduoti auto
mobilių vagių gaujas. Pernai 
sulaikyti kelių įtakingiausių 
grupuočių vadeivos ir nariai, 
todėl šiemet per mėnesį pavogta 
tik 60 automobilių (pernai sau
sio mėnesi jų buvo pavogta 164). 

Danija remia Lietuvos 
narystę Europos Sąjungoje 

Vilnius, vasario 16 d. (Elta) — 
„Danija remia Lietuvos priė
mimą į Europos Sąjungą ir yra 
pasirengusi suteikti jai bet 
kokią pagalbą, kuri padėtų 
Lietuvai kuo greičiau pasiekti 
savo tikslą", ketvirtadienį 
Seime pasakė į Lietuvą dviejų 
dienų vizito atvykęs Danijos 
parlamento — Folketing pirmi
ninkas Erling Olaen. Lietuva, jo 
nuomone, pirmauja tarp Bal
tuos valstybių integracijos į 
Europos Sąjunga procese. Ta
čiau sėkmė priklausys nuo to, 
kaip greitai prie Europos Są
jungos standartų bus priderin
ta teisinė, ekonominė sistema, 
sakė Erling Olaen. 

Tai, kad Lietuvos kareiviams 

Balkanų ir NATO 
vadovai aptaria 

sunkumus 

Lapkričio 23 d. švenčiant Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventę, prof. Vytautas Landsbergis 
deda gėles ant savanorių kapų Prof Vytautas Landsbergis yra vienas iš devynių žmonių, ku
riems suteiktas Garbės savanorio vardas. Kiti: kun. Robertas Grigas, Algirdas Patackas, Aud
rius Butkevičius, pulk. Česlovas Jezerskis, Artūras Sakalauskas (po mirties), pulk. Jonas Getas, 
dim. pulk. Įeit. Juozas Petraška, dim. pulk. kun. Alfonsas Svarinskas ir pulk. Robertas Barziloskis. 

Lietuvoje paminėta valstybės 
atkūrimo diena 

Vilnius, vasario 16 d. (Elta) -
Vasario 16-osios rytą Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas atvyko i Kauną dalyvauti 
valstybės atkūrimo dienos iš
kilmėse. Jos prasidėjo Vytauto 
Didžiojo ir Vyčio kryžiaus 
vėl iavų pakėlimu Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodely
je. Po gėlių padėjimo prie Ne
žinomojo kareivio kapo bei 
Laisvės paminklo ir karinio 
parado, iškilmių dalyvių eisena 
miesto gatvėmis patraukė link 
buvusios Prezidentūros. Pake
liui buvo dedamos gėlės prie 
Vytauto Didžiojo paminklo 
Laisvės alėjoje bei Romo Kalan
tos susideginimo vietoje. 

Prezidentūros sodelyje iškil
mingai atidengti paminklai 
Lietuvos prezidentams — Alek
sandrui Stulginskiui, Kaziui 
Griniui, ir Antanui Smetonai. 
Arkikatedroje Bazilikoje buvo 
aukojamos šv. Mišios už Lietuvą 
ir už buvusius jos prezidentus. 

Vytauto Didžiojo karo muzieju
je įvyko jo įkūrimo 75 metų su
kakties minėjimas. 

Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje. Vasario 16-osios 
vidudienį iškilmingai pakeltos 
trijų Baltijos valstybių — Lie
tuvos, Latvijos ir Ettijos — vals
tybinės vėliavos, Vilniaus arki
katedroje bazilikoje buvo auko
jamos iškilmingos šv. Mišios. 

Vakare Operos ir baleto teatre 
įvyko iškilmingas Lietuvos vals
tybės atkūrimo 78-ųjų metinių 
minėjimas. Jame kalbą pasakė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. „Draugystės" viešbutyje 
Lietuvos Prezidento vardu su
rengtas priėmimas. 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai skirtą minėjimą sostinės 
Pilies gatvėje, prie Nepriklau
somybės akto signatarų namo 
surengė Vilniaus savivaldybė. 
Minėjimai vyko visuose Lietu
vos miestuose ir rajonuose. 

A. Šleževičiui gali 
būti pasiūlyta 

ambasadorystė 

Vilnius, vasario 15 d. (AGEP) 
— Adolfui Šleževičiui gali būti 
pasiūlyta Lietuvos ambasado
riaus Didžiojoje Britanijoje 
vieta. Kaip jau skelbta, praė
jusių metų pabaigoje, sužinojus 
apie ministro pirmininko indė
lio atsiėmimą iš Lietuvos Ak
cinio Inovacinio Banko, likus 
dviems dienoms iki banko veik
los sustabdymo, tuometinis Lie
tuvos ambasadorius Raimundas 
Rajeckas, kaip pilietis, pareiškė, 
kad ministras pirmininkas ne
turi nei garbės, nei sąžinės. 

Netrukus po to, vyriausybės 
vadovo teikimu R. Rajeckas 
buvo atšauktas iš Didžiosios 
Britanijos. Apie pasiūlymą 
Adolfui Šleževičiui būti amba
sadoriumi Didžiojoje Britanijoje 
Algirdas Brazauskas pasakė, 
kad jo nuomone tai aukščiau
sias postas, kurį šiuo metu 
galima pasiūlyti atstatydintam 
Adolfui Šleževičiui. 

labai gerai sekasi Danijos 
batalione, pasak E. Olaen, yra 
antroji žinia, kurią jis atvežė i i 
savo šalies. 

Danijos parlamento vadovas 
taip pat pareiškė viltį, kad 
Lietuva ras tinkama, sprendimą, 
kaip išbristi iš bankų krizės. E. 
Olsen, ragindamas bendrauti ne 
tik vyriausybių, ministerijų, bet 
ir parlamento lygiu, pakvietė 
Lietuvos Seimo narius aplanky
ti Daniją. 

Danijos parlamento delegaciją 
priėmė prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Buvo kalbama apie 
Lietuvos karių dalyvavimą Da
nijos taikos palaikymo batalio
ne, nelegalių migrantų bei eko
logijos problemas. 

Mirė muzikas 
prof. Vytautas Marijošius 

Putn«m, Conn., vasario 19 d. 
— Šeštadieni, vasario 17 d , mirė 
dirigentas, muzikos pedagogas 
Vytautas Marijošius, sulaukęs 
84 metų amžiaus ir palikdamas 
dukras sesele Igne Marijošiūte 
ir dr. Iloną Vaišnienę ir sūnų 
Marijų Marijošių. Ilgametis 
Putnamo gyventojas laidojamas 
iš Nekalto Prasidėjimo seserų 
koplyčios Putname vasario 20 d. 
ir bus palaidotas Nekalto Prasi
dėjimo seserų „Dangaus vartų" 
kapinaitėse. 

Paskutinis jo gyvenimo pro
jektas kilo iš noro skatinti 
muzikine kūrybą Lietuvoje. 
Prof. V. Marijošius per savo 
80-ąjj gimtadieni 1991 m. liepos 
10 d paskelbė konkursą sukurti 
vienaveiksme operą. Premiją 
laimėjo Vidmantas Bartulis, 
sukurdamas operą „Pamoka", 
kurios premjera bus kovo 4 d. 
Akademiniame Dramos Teatre 
Vilniuje. Anot jo vaikų, kurie V. 
Marijošiaua palikimui tęsti 
steigia Vytauto Marijošiaus 
fondą muzikos studentams Lie
tuvoje remti, Ii pirmoji konkur
so ptemjers ir fondu įgalinami 
darbai tas jo gyvenimo moto, 
apibudinta 9-osios psalmes žo
džiais: „Tegu tau, Auškciausias, 
mano muzika skamba". 

Panevėžyje gimęs V. Marijo
šius, 1928 m. baigės Klaipėdos 
konservatorijos pedagoginį sky
rių, buvo pakviestas į Valstybės 
operą Kaune koncertmeisteriu. 
1933 m. debiutavo diriguoda
mas Rimsky-Korsakov operą 
„Caras Šaitanas'' ir po to jau 
daugelio operų dirigentas. 
1934-1938 m. kaip specialus 
Švietimo ministerijos stipen
dininkas buvo siunčiamas studi
joms į Berlyną, Prahą, Vieną, 
Paryžių ir Roma. Ir 1937 m. 
Prahos radiofone su radijo sim
foniniu orkestru dirigavo M. K. 
Čiurlionio, J. Gruodžio ir J. 
Pakalnio veikalus, o 1938 m. su 
Prahos Filharmonijos orkestru 

dirigavo studijų baigminį kon
certą. 

Grįžęs į Lietuvą 1938 m. pa
skirtas Valstybės operos vy
riausiuoju dirigentu ir meno 
vadovu ir nuo 1940 m. taip pat 
dėstė Kauno valstybinėje kon
servatorijoje. Vals tybinėje 
operoje Kaune ir Vilniuje 
dirigavo per 20 operų, eilę 
simfoninių koncertų Lietuvoje 
ir Latvijoje, Rygoje. Su Berlyno 
miesto simfoniniu orkestru 
1942 m. Deutsche Grammophon 
Gesselachaft kviečiamas, įgrojo 
tris plokšteles: Čiurlionio „Miš
ke", Pakalnio „Romantišką 
uvertiūrą" ir J. Karnavičiaus 
„Lietuvišką rapsodiją". 

1944 m. pasitraukė i Austriją, 
kur buvo veiklus l i e tuv ių 
tremtinių veikloje, kol 1948 m. 
atvyko į New Britam, Connec-
tieut, ir jau 1950 m. pradėjo 
dėstyti muziką Hartt College of 
Music, kuri 1958 m. inkor
poruota į Hartford universitetą. 
1962 m. pakeltas pilnu profe
sorium ir nuo 1984 m. Taikomo
sios muzikos departamento 
vedėjas. 1977 m. tapo šio uni
versiteto profesorius emeritas. 
1981 m. Hartfordo universiteto 
Hartt kolegijoje įsteigta metinė 
Vytauto Marijošiaua vardo 
dirigavimo stipendija ir nuo tų 
pačių metų j is buvo J A V 
muzikos garbės draugijos Pi 
Kappa lambda narys. 

' Roma, vasario 17 d. (NYT) -
Bandant sustabdyti Balkanų 
ta ikos sutart ies , galutinai 
pasirašytos Paryžiuje, suirimą, 
Romoje įvyko NATO sąjungi
ninkų valstybių atstovų posėdis 
su Bosnijos, Kroatijos ir Serbi
jos prezidentais. Šeštadienį 
Italijos Užsienio reikalų minis
terijoje vykstančio posėdžio 
pradžioje JAV valstybės sekre
toriaus pavaduotojas Richard 
Holbrooke pabrėžė dabar išgy-
venamas problemas, pacituoda
mas Winston Churchill žodžius, 
pasakytus Antrojo Pasaulinio 
karo metu, invazijos Normandi
joje išvakarėse: „Neargumen
tuoju sunkumų", pasakė R. 
Holbrooke, „Jie kalba už save". 

Šis posėdis buvo pirmas kar
tas nuo sutarties pasirašymo 
Paryžiuje gruodžio mėnesį, kad 
trijų Balkanų šalių vadovai — 
Serbijos Slobodan Milosevič, 
Kroatijos Franjo Tudjman ir 
Bosnijos Alija Izetbegovič — vėl 
susitiko. 

Po trumpų įžanginių pareiš
kimų, kurių tarpe buvo ir vadi
namą kontaktinę grupę suda
rančių JAV, Prancūzijos, Vokie
tijos, Britanijos ir Rusijos pa
reigūnų pasisakymai, prasidėjo 
uždarosios sesijos. Pagrindiniai 
klausimai liečia augantį skaičių 
įrodymų, kad visos pusės nesilai
ko susitarimų dėl pasikeitimo 
karo belaisviais, dėl iš užsienio 
šalių atvykusių karinių savano
rių sugrįžimo į savąsias šalis, 
dėl pažadų karo nusikaltėlius 
atiduoti Pasauliniam tribunolui 
ir dėl augančios įtampos sutar
timi sukurtoje kroatų ir mu
sulmonų federacijoje. 

Richard Holbrooke pareiškė, 
kad susitikimo Romoje tikslas 
— atnaujinti ryžtą laikytis 
Daytono susitarimų. Sutart is 
Paryžiuje buvo pasirašyta, 
visoms pusėms Balkanuose pri
tarus Daytone sudarytiems 
susitarimams. „Programa bus 
gana išsami", pareiškė Hol
brooke. „Nesiribos tik vienu ar 
dviem klausimais". Numatoma. 
kad pasitarimams pasibaigus 
sekmadienį visos pusės vėl ryšis 
laikytis visų Daytono susita
rimų. 

Atidaromame pareiškime va 
sario 17 d. Europos Sąjungos 
įgaliotas tarpininkas Carl Bildt 
pasakė, kad susitikimas turėtų 
baigtis ryškia nuostata — kad 
Bosnijos taikos procesas dar 
nenukrypęs iš vėžių. 

Su R. Holbrooke a tvyko 

Tarp 1951 ir 1957 m. diriga 
vo simfoniniams koncertams Či
kagoje ir Margučio ruošiamuose 
renginiuose, taip pat dirigavo 
Symphony of the Air orkestrui, 
New Britain, Manchester, ir 
Hartford styginiams orkestrams 
ir simfoniniams orkestrams 
JAV rytinio pakraščio valsti
jose. 1968 m. dirigavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės m sei
mo koncertui Lincoln centro 
filharmonijos salėje. Už nuo
pelnus Čekoslovakijos muzikai 
prezidentas Beneš Vytautą 
Marijošių apdovanojo „Baltojo 
liūto" ordinu. 

Vytauto Marijošiaus pastan
gomis 1976 m. Čikagos Lietuvių 
opera pastatė tris vienaveiks
mes operas: J. Kačinsko „Juo
dasis laivas", J. Gaidelio „Gin
taro saly" ir jo paties „Prie
saika" pagal B. Sruogos „Milži
no paunksmėje". 

NATO Europos pajėgų vyriau
sias vadas gen. George Jouiwan 
ir NATO pajėgų Bosnijoje vadas 
admirolas Leighton Smith. Po
kalbyje su CNN žinių tinklo 
korespondentu. R. Holbrooke 
pasakė, kad NATO pajėgų vado
vai pateiks visai atvirą pa 
reiškimą apie padėtį Bosnijoje: 
„Kas gera, kas bloga ir kas 
bjauru". 

Balkanų šalių prezidentai tai
kos gestu posėdžių pradžioje 
padavė vieni kitiems ranką ir 
visi jiems paplojo. Stengdamasis 
mažinti krizes nuotaiką, Kroati
jos prezidentas Franjo Tudjman 
anksčiau ta dieną buvo pareiš
kęs: „Daytono ^susitarimas^ 
nėra atsidūręs krizes būklėje. 
Nebuvo realu manyti, kad vis
kas taip jau sklandžiai eis". 

F Tudjman tikrai bus pa
klaustas kode! Bosnijos kroatai 
nepriima taikos susitarimuose 
numatytos Musulmonų ir kroa
tu federacijos Vasario pradžioje 
Mostar miesto kroatai sukilo 
prieš Europos Sąjungos paskir
to admin i s t r a to r i aus Hans 
Koschnick pianus sujungti šio 
miesto kroatų ir musulmonų 
sektorius. Piktas būrys žmonių 
kelias valandas apgulė admi
nistratoriaus -J. Koschnick au
tomobilį, jam esant viduj. 

Serbijos prezidentas Slobodan 
Milosevič. šeštadienio rytą 
privačiai susitikęs su R. Hol
brooke, greičiausiai bus pa
klaustas kodėl Bosnijos serbų 
karine vadovybė ik; praėjusio 
penktadienio atsisakė susitikti 
ir kalbėtis su NATO pajėgų va
dovais. 

Bosnijos serbai pradėjo pro
testuoti prieš šiuos posėdžius, 
išreikšdami protestą del to. kad 
Bosnijos vyriausybė Hagos 
teismui kaip karo nusikaltėlius 
perdavėju karo vadus. Vasario 
16 d., pirmu ženklu, kad atslūgo 
įtampa tarp Bosnijos serbų ir 
NATO vadovybės buvo tai. kad 
įvyko pirmi pasikall>ejimai tarp 
Bosnijos serbu ir NATO kari
ninkų, jų tarpe tarp NATO 
žemės pajėgti Bosnijos vadovo 
gen. Sir Michael VValker ir Bos-
nijjos serbu kariuomenes vado 
pavaduotojo gen. Zdravko 
Tolimir. 

Bosnijos prezidentas Alija 
Izetbegovič greičiausiai turės 
aiškintis kodėl netoli Sarajevo 
esančiame NATO kratytame 
pastate vasario 15 d. buvo ras 
tas teroristų mokymo centras, 
kuris veikė su Bosnijos vy
riausybes pagalba, ir kurį vedė 
Bosnijos kariuomenė su užsie-
nio ekspertų iš Irano pagalba 

Bosnijos vyriausybe NATO 
pajėgų jai perduotų dviejų 
iraniečių netrauks į teismą, bet 
deportuos į Iraną NATO vado
vas pažadėjo sekti, ar tai tikrai 
įvyks. 
r-£ 

KALENDORIUS 

Vasario 21 d.: Pelenų diena 
Eleonora, Feliksas, Kęstutis. 
Žemyna. 1882 m. gimė Lietuvos 
ministras pirmininkas Mykolas 
Šleževičius 1883 m. pasirodė 
pirmas ..Aušros" numeris. 

Vasario 22 d.: Šv. Petro 
Sostas; Maksimijonas. Marga 
rita, Darvydas, Gintaute 1387 
m. Lietuvos krikštas prie Vy
tauto Didžiojo 1732 m gimė 
pirmasis JAV p rez iden tas 
George VV'ashington. 1857 m 
gimė skautijos steigėjas Robert 
Baden-Powell. 



2 DRAUGAS, antradienis, 1996 m. vasario mėn. 20 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NAUJI VAISTAI APSAUGO 

NUO PARALYŽIAUS 
DANIELIUS DEGĖSYS. M.D. 

Daugiau negu penki šimtai 
tūkstančių Amerikos gyventojų 
kas metai suserga insultu. Apie 
80 proc. atvejų insultas su
sidaro, kraujo krešuliui užkim
šus smegenų arteriją. Jeigu 
kraujo krešulys būna didelis ir 
užkemša didelę arteriją, tai 
žmogus staiga miršta. Jeigu 
krešulys būna mažesnis ir už
kemša mažesnę arteriją, tai jis 
sutrukdo kraujo pritekėjimą į tą 
smegenų dalį, kurią ta arterija 
aprūpindavo. Todėl ta smegenų 
dalis miršta ir susidaro insultas. 
Juo didesnė smegenų dalis būna 
paliesta, tuo didesnis ir sunkes
nis būna paralyžius. Iš trijų mi
lijonų, kurie yra išgyvenę insul
tą, apie du milijonai turi nema
lonias pasekmes — galūnių pa
ralyžių, prarastą kalbą arba su
mažėjusią atmintį. Tokias nega
lias turintieji sudaro daug prob
lemų ir išlaidų giminėms bei 
valstybei. Apsaugoti sergantį 
nuo tokių pasekmių iki dabar 
nebuvo priemonių. 

The „New England Journal of 
Medicine'* praėjusio gruodžio 
laidoje aprašė aštuonių klinikų 
studiją, kurioje dalyvavo dau
giau kaip 600 insultu sirgusių 
pacientų, gydytų ligoninių grei
tosios pagalbos kambariuose. Ta 
.studija parodė kad, duodant int-
ravenoziniai vaistą, vadinamą 
„tissue plasminogen activator". 
žymimą inicialais t-PA, ne vė
liau kaip trijų valandų laikotar
pyje po insulto pradžios, ligonį 
galima apsaugoti nuo paraly
žiaus. Trisdešimt procentų tų 
žmonių, kurie trijų valandų lai
kotarpyje buvo taip gydomi, pa
gijo ir po trijų mėnesių turėjo 
mažai arba visai neturėjo jokių 
insulto pasekmių. 

Tai yra nepaprastai didelė 
pažanga insulto gydymui. Dr. 
Grotta, vienas toje studijoje 
dalyvavusių, sako, kad jis pri
simena daug pacientų, kurie 
buvo atvežt i į greitosios 
pagalbos kambarį paralyžuoti, 
negal intys kalbėti, praradę 
jautrumą pirštuose, arba apakę. 
Šie nusiskundimai pranykdavo, 
gydant t-PA injekcijomis. 

Kartais jų nusiskundimai pra 
nykdavo kelių pirmų valandų 
laikotarpyje, kitais atvejais 
pranykdavo 24 valandų bėgyje, 
bet daugiausia simptomai pra
nykdavo kelių dienų laiko 
tarpe. Žinoma, tiems, kurių in
sultas buvo labai sunkus, arba 
jie buvo pavėluotai atvežti į 
greitosios pagalbos kambarį, 
gydymas nebūdavo sėkmingas. 
Bet, taip gydant insultą, karts 
nuo karto susidaro problemos. 
Insultas gali susidaryti ne tik 
krešuliui užkimšus arteriją, bet 
gali susidaryti ir kraujo indui 
sprogus smegenyse. O tokių at
sitikimų būna apie 20 proc. 
Kraujo indui sprogus, gydant t 
PA injekcijomis, insulto eiga 
pablogėja, nes kraujavimas 
smegenyse padidėja. Klinikiniai 
tyrimai parode, kad tokiu įvy
kių buvo 6.4 proc. Todėl, prifš 
pradedant ligonį gydyti, jį rei 
kia patikrinti CT-scan arba 
MRI aparatais, kurie padeda 
nustatyti, ar insultas yra su
sidaręs del kraujo indo užsi
kimšimo ar indui sprogus 
Ank.<*diau t-PA buvo vartojamas 
širdies atakos gydymui ir tik da
bar pradėtas insulto gydymui. 
Šie vaistai yra padaryti iš bal
tymų, kurie natūraliai randami 
žmogaus organizme ir tirpdo 
krešulį. Jie yra brangūs. Viena 
injekcija kainuoja apie 2.000 
dolerių. Medicare ir kitos svei
katos apdraudos bendrovės kol 
kas neapmoka tokio gydymo, 

nes šis gydymas yra naujas. Rei
kia manyti, kad ateityje jis bus 
apmokamas, nes. metams slen
kant, insulto pasekmių gydy
mas sudaro kur kas didesnes iš
laidas negu 2.000 dolerių. 

Pirmieji insulto simptomai 
daugelyje atvejų būna neryškūs 
ir gali tęstis tik kelias minutes. 
bet smegenų pakitimai prasi
deda su pirmais simptomais ir 
progresuoja per keletą valandų. 
Todėl labai svarbu, kad tame 
laikotarpyje būtų suteikta grei
ta pagalba. Todėl, jeigu žmogus 
turi simptomus, pvz.. staigiai 
pablogėjusi matymą vienoje 
akyje, aptirpimą arba paralyžių 
veido, rankų arba kojos, vieno
je kūno pusėje, arba pasunkėju
sią kalbą bei kalbos supratimą, 
arba pusiausvyros sutrikimą ir 
griuvinėjimą, arba staigiai atsi
radusį galvos skausmą, tai toks 
asmuo turi būti tučtuojau, be 
atidėliojimo, nuvežtas į ligoni
nes greitosios pagalbos kamba
rį, nes trys valandos labai grei
tai prabėga. 

Katal ikų bažnyčia Svėdasuose. Statyta 1575 m. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

NETINKAMI 
AUTOMOBILIAI 
GYDYTOJAMS 

Sveikatos apsaugos ministe
rija iš Korėjos susivienijimo 
„Hyundai Corporation" įsigijo 
200 greitosios pagalbos automo
bilių. Šiuo metu jau gauti 152 
šie automobiliai. Gydytojų tei
gimu, šie automobiliai nėra 
geri. Mažesni nei įprasta auto
mobiliai ..Hyundai" nepatogūs 
aukštiems gydytojams. į juos 
kartais sunku įkelti ligonius. 
per lėtai teka skysčiai iš lašeli
nių dėl mažo aukščių skirtumo. 

Pasak buvusio sveikatos ap
saugos ministro Juozo Oleko, 
buvo „nupirkti blogiausi auto
mobil iai , kokius tik buvo 
galima nupirkti". Vyriausybės 
nutarimai reikalauja, kad to
kiam pirkiniui turėjo būti 
paskelbtas viešas konkursas. 
Pats sveikatos apsaugos mi
nistras Antanas Vinkus patvir
tina, kad viešas konkursas 
nebuvo paskelbtas. Pasak mi
nistro, jie patys ieškojo kredito 
linijų palankiausiomis sąlygo
mis, buvo paskelbtas uždaras 
konkursas, kuriame dalyvavo 
ministerijos darbuotojai, ir 
geriausias variantas ministeri 
jos pareigūnams pasirodė „Hy 

SVARSTYTOS LIETUVOS 
BAŽNYČIOS P R O B L E M O S 

1995 m. lapkričio 28 d. Vil
n iaus un ive r s i t e to rel igi jų 
studijų centro iniciatyva buvo 
surengtas „apvalus s t a l a s" , 
kuriame dalyvavo Lietuvos vys
kupų konferencijos pirmininkas 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis. vyskupas Sigitas 
Tamkevičius, įvairių Lietuvos 
vyskupijų kunigai, vienuolijų 
atstovai bei keli pasauliečiai. 
Pradėdama susitikimą, dr. Eglė 
Laumenskaitė sakė, kad šio 
renginio priešistore buvo ap
skrito stalo susitikimai, kuriuo
se aptarta pop. Jono Pauliaus II 
vizito j Lietuvą reikšme. Kaip 
vieną iš pastarojo susitikimo 
tikslų daktarė įvardijo dabarti
nės Katalikų Bažnyčios Lietu
voje situacijos aptarimą II Va
tikano susirinkimo šviesoje. 

Vyskupas S. Tamkevičius pa
žymėjo, kad anuomet Lietuvą 
pasiekė tik II Vatikano susirin
kimo „nuotrupos". Pasibaigus 
susirinkimui buvo išleisti II 
Vatikano susirinkimo nutari
mai, kuriuose, vyskupo many
mu, daugelis kunigų perskaitė 
ir padėjo į lentyna. Tačiau ir 
tada buvo kunigų, kurie ne tik 
patys rimtai skaitė II Vatikano 
dokumentus, bet ir stengėsi su 
jais supažinditi tikinčiuosius. 
Vyskupas atkreipė dėmesį, kad 
nors į liturgiją buvo įvesta gim
toji kalba ir atgręžti altoriai, 
daug dalykų Bažnyčios prakti-

undai" pasirinkimas. Vyriausy
bėje buvo nutar ta bet kokia 
kaina nupirkti naujų automobi
lių, nes 5,000 senųjų greitosios 
pagalbos automobilių yra visiš
kai susidėvėję. 

tavo, kad trūksta kvalifikuotų 
specialistų, „stovinčių ant 
krikščioniško pagrindo". Isipa-

— _ _ ^ B » _ _ - M M B B _ reigojimas dirbti Bažnyčiai 
koje išliko panašūs, kaip ir prieš padėtų formuotis kirkščioniška-
50 metų. „Žvelgdamas iš dabar- Jai savimonei. Dr. E. Lau-

kalbėjo vysku- menskai tės požiūr iu . Baz-
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tinių pozicijų 
pas S. Tamkevičius, „norėčiau 
paraginti ypač jaunesnius kuni
gus studijuoti II Vatikano susi
rinkimo dokumentus". 

Kun. G. Grušas pastebėjo, kad 
II Vatikano susirinkimas sukėlė 
pokyčius, „kurių nepajutome" 
— pasikeitė sąvokų turinys. 
Kun. A. Bielickas, MIC, pažy
mėjo, kad labai svarbi yra 
l i turginė reforma, kur i , jo 
manymu, Lietuvoje dar tik pra
sideda. Kad suvoktume II Vati
kano susirinkimo reikšmę turi
me žinoti, kokia teologija buvo 
iki susirinkimo ir po jo, teigė 
kun. doc. J. Ivanauskas. 

Vėliau kalbėjęs arkivyskupas 
A. J. Bačkis sakė jaučiąs „didelį 
sustabarėjimą". J is pabrėžė, 
kad „reikia turėti aiškią viziją, 
kas yra Bažnyčia, kunigas". 
Arkivyskupas pastebėjo, kad 
dažnai siūlant paprasčiausius 
dalykus pasigirsta atsakymas 
„mūsų žmonės nesupras". Kaip 
vieną iš svarbiausių Bažnyčios 
uždavinių arkivyskupas A. J. 
Bačkis pabrėžė kunigų ir pasau
liečių formavimą. Pasak jo, 
visuomenė ir ypač jaunimas 
t rokšta t ikrų dvasios tėvų. 
„Drįstu teigti", kalbėjo j i s , , jog 
daugelis mūsų kunigų nepažįs
ta jaunimo". „Ar mes mylim šių 
dienų žmogų ir ar mes norime 
jam padėti?" — klausė arkivys
kupas. Jis prisipažino dedas 
„didelę viltį į seminarijas". 

Apie tai. kaip šiandien sunku 
išsilaikyti kunigui nedraugiško
je aplinkoje kalbėjo kun. S. 
Pranckūnas. Vyskupas S. Tam
kevičius pritarė, kad vienam 
yra „nepaprastai sunku išsilai
kyt i" , tačiau pastebėjo, kad jo 
laikais nebuvo net tų dalykų, 
kurie šiandien gali palaikyti 
kunigą. Tada kunigai dažnai 
rinkdavosi savo rate aptarti 
į va i r iu s k l a u s i m u s . „Mes 
buvome bendruomenė", sakė jis. 

Kalbėdamas apie Bažnyčios 
vaidmenį dabartinėje visuome
nėje, kun. J. Boruta, SJ, primi
nė, kad „Bažnyčia yra priemonė 
suvesti žmones su Kristumi". 
Pasak jo. ..visada bus skirtingi 
keliai ir metodai šiam tikslui 
s i e k t i " Kr i s tus t u r i būt i 
..draugas ir atrama" kiekvienos 
kartos ir grupės žmonėms, todėl 
kasdieniniame Bažnyčios darbe 
reikalinga tolerancija. Tėvas J. 
Boruta taip pat atkreipė dėmesį 
j pasikeitimo informacija Baž
nyčioje svarbą. Jis siūlė svar
bius klausimus svarstyti kuni
gų tarybose ir net spaudoje. 
Vyskupų konferencijai, jo ma
nymu, tai padėtų geriau suvokti 
situaciją ir priimti reikalingus 
sprendimus Vyskupas S Tam 
kevičius pastebėjo, kad Čia 
galėtų pasitarnauti numatomas 
leidinys kunigams. 

Svarstant Bažnyčios galimy
bes veikti visuomenę, arkivys
kupas A J Bačkis pabrėžė pa 
sauliečių vaidmenį ir apgailės-
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JAV 996.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $11000 
T ik šeštadienio laida; 
JAV $65.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Uisakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Utaakaat i aasieni 
oro pasta $500.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 

U anksto 

H metų 3 mėn. 
$55.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250 000 
$85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stoncius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

nyčia t u r ė t ų pas i saky t i 
aktualiais visuomenės gyveni
mo klausimais, kas padėtų for
muotis viešajai krikščioniškai 
visuomenės nuomonei. Pokalbio 
dalyviai taip pat palietė pasto
racijos, kun igų socialines, 
hierarchijos ir kunigų santykių 
bei kitas aktualias problemas. 
Daugelis posėdžio dalyvių prita
rė minčiai ateityje tęsti šį ap
valaus stalo pokalbį. 

KATECHETIKOS CENTRŲ 
VADOVAI TARĖSI SU 

ŠVIETIMIEČIAIS 

1995 m. gruodžio 15 d. Lietu
vos Švietimo ir mokslo ministe
rijoje įvyko Lietuvos katecheti
kos kabinetų vadovų ir miestų 
bei rajonų švietimo skyrių tiky
bos ir etikos inspektorių susiti
kimas, kurį surengė Švietimo ir 
mokslo ministerija bei Tarp-
diecezinis katechetikos centras. 
Pranešimus skaitė dr. doc. Alma 
Stasiulevičiūtė, vyriausybes 
patarėjas religiniais klausimais 
Petras Plumpa, Tarpdiecezinio 
katechetikos centro vadovė se
suo Birutė Briliūtė bei Švietimo 
ir mokslo ministerijos atstovė 
Loreta Žadeikaitė. 

Susitikimo dalyviai aptarė ti
kybos žinių vertinimo pamoko
je kriterijus, miestų ir rajonų 
švietimo skyrių inspektorių 
bendradarbiavimo su vyskupijų 
katechetikos centrais tolesnio 
vystymo galimybes, kitus klau
simus. Daug dėmesio skirta 
neformalių religinių bendruo
menių bei sąjūdžių skver
bimuisi į valstybinę švietimo 
bei mokymo sistemą, akcen
tuotas ir „Tarptautinės planuo
tos t ėvys t ė s federacijos", 
demoralizuojančios jaunuolius 
bei iš pašaknų ardančios šei
mas, noras įsitvirtinti mokymo 
sistemoje. 

Konferencijoje taip pat kalbėjo 
stačiatikių bei protestantų 
bendruomenių atstovai, savo 
mintimis bei rūpesčiais pasida
lijo miestų ir rajonų tikybos bei 
etikos inspektoriai. I gausius jų 
klausimus atsakė vyskupijų 
kabinetų vadovai. 

JAUNUOLIAI MELDĖSI UŽ 
TAIKA 

Maždaug 70,000 jaunuolių iš 
visos Europos pačioje metų 
pradžioje Vroclave (Lenkija) 
meldėsi už taiką Europoje. Per 
gruodžio 31 d. vakarines pamal
das ekumeninės Taize bendruo
menės įkūrėjas brolis Roger 
Schutz akcentavo, jog Europa 
nedelsiant privalanti susitaiky
ti. Taikos dvasią, jo žodžiais, 
gali skatinti krikščionys. 

Naujųjų metų pradžią jaunuo
liai pažymėjo maldos budėjimais 
bei šventėmis 160 šios srities 
parapijų. Susitikimo pradžioje 
Vroclavo arkivyskupas kar 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija ut skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prasym* ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8 30-4:00; šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija 

dinolas Henryk Gulbinowicz 
ragino renginio dalyvius tapti 
pasitikėjimo ir vienybės ženklu. 
Popiežius Jonas Paulius II savo 
laiške susitikimo dalyviams 
kvietė visus „nenui l s tamai 
apmąstyti Evangeliją, kad būtų 
atskleistas Kristus ir jo meilė" 

• Š iau l ių Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos administratorius ku
nigas Alvydas Vainora, re
miant i s 1395, 286 ir 555 
kanonais , gruodžio 13 d. 
suspenduotas. 

• Kun. Aldas Vinclovas 
atleistas iš Šiaulių Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios vikaro pareigų 
ir paskirtas Šiaulių Švč. Merge
lės Marijos Nekaltojo Prasidėji
mo parapijos vikaru. 

• K a u n o arkivyskupijoje 
gruodžio 26 d. kunigu įšventin
tas Remigijus Katilius. 

IMAS A. MORYS, M.D. 
Ophtalmotogas/Akių Chirurgas 

1 1 , m s i i l n l Ava. 
N. • M I I 

4 1 4 * W. ttra) St. 
312-736-7706 

E U G C N f C. D E C K E R , DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak L*wn. H. 

Pirmas apyl su North»»estern un-lo 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už 
B'ieinamj karną Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
įkalbėt angliškai) tai. 704 422 6260 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GvDVTOJAS IP CMI«UPGAS 
S£>ECiAtv8E AKIŲ LIGOS 

3*00 W SS St M (708) 422-0101 
va:â <5os D<*9a' sos M' ^a 
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• 132 S Keaii* SftasL. CMcsao 
(312) 77i-S»8» P H (312) 4 M 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS ŲGU SPECIALISTAS 

> D O ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS lP 
'SSlPLETuSiAS KO.i'v VENAS 

KOSME"iNE CHiRuPGUA 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Ilgos, akupunktūra 

HOLYCROSS 
PHYSICIANS PAVILION 
3 f l . South, East Suitas 

Utnuanian Ptaza Ct. 
at CaMfornia Ava. 
Chicago, IL S0S29 

(312M71-S142 
Kalbama Hatuviikai 

• • • • • • • • + + + 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

74S W. 31 at St. 
Chicago, IL 60616, 

(312>-22S-0695 

Cardtac Dtaanoaia. Ltd 
• 1 3 2 S. Kedzie A ve. 

Chicago. IL 60629 
Tai. 312-436-7700 

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

širdies m Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai sjs ' ta"ma 

DR. 

33' 

JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

•J 55th S' Ci.cago 'L 
Tai (312) 476-2112 

952S S 79tn Ave HckO'y I-HIS i 
Tai. (706) 566-6101 
vai pagai s u s i t a r i a 

Tai. ksMnato Ir bute: (700)652 4159 
D R . P . K I S I E L I U S 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1443 So 50th Ava . . Clearo 
Kasdien * k 8 v v 
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DR. ALGIS PAULIUS 
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BALFAS MAITINA ALKSTANČIUS 

Seattle. WA, po Nepriklausomybes šventos minėjimo vasario 10 d Is kaires: University of Wash 
profesorius ir Baltistikos studijn programos iniciatorius Daniel Waugh; buvęs JAV Valstybes 
departamento Baltiečių skyriaus vedėjas Paul (roble, Vidmantą-. KaiAys ir Ina Bertulyte Bray. 
Lietuvių Bendruomenes atstovai Baltistikos studijų programos komitetui University of 
Washington. 

BALTISTIKOS STUDIJOS 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 

ZITA P E T K I E N Ė 

Daniel C. Waugh yra Univer
sity of Washington-Seattle žy
miosios Henry Jackson School 
of International Studies Rusų, 
Rytų Europos ir Centralinių 
studijų skyriaus direktorius bei 
iniciatorius Baltistikos studijų 
programos, kuri veikia Univer
sity of Washington nuo 1994 m. 
Washington valstijos Lietuvių 
Bendruomenės surengtam Lie
tuvos Nepriklausomybės "šven
tės minėjime, aistringai kalbėjo 
apie programos išlaikymą ir api
būdino savo asmenišką ryžtą 
užtikrinti Baltistikos studijų 
programos ateitį. Štai jo nuošir 
dūs žodžiai: 

„Lygiai prieš metus per šios 
svarbios šventės minėjimą jūs 
mane ir mano kolegas, profeso
rius Tom DuBois ir Guntį Šmid-
chens, pagerbėte ir apdovanojo
te lentelėmis, kuriose įrašyta 
reikšmingi padėkos žodžiai už 
įsteigimą Baltistikos studijų 
programos University of Wa-
shington. To pagerbimo padrą
sintas, šį vakarą kreipiuos į 
lietuvius pagalbos Baltistikos 
studijų programai. 

Pirmiausia truputį apie save. 
Labai vertinu tą pagerbimo len
telę. Mano namuose ji pakabin
ta šalia kito dokumento, kuriuo 
didžiuojuos: tai įsakymas, pasi
rašytas Amerikos valstybės kū
rėjo, John Hancock, patvirti
nant mano prosenelio įgaliojimą 
karininku Amerikos revoliu
cijos kariuomenėje. Iš motinos 
pusės, mano protėviai atvyko į 
Amerikos pakrantę su anksty 
vesniais imigrantais iš Anglijos. 
Iš tėvo pusės, mes škotų kilmės. 
Nemanau, kad turiu lietuvių 
protėvių ir, nors mano asme
niniame knygyne yra keletas 
lietuviškų knygų, turbūt niekad 
nerasiu pakankamai laiko iš
mokti lietuvių kalbą. Turbūt 
tuoj klausite, panašiai kaip dau

guma mano kolegų klausia, 
kodėl man taip rūpi ta Baltis
tikos studijų programa? 

Jums t ikrai nereikia primin
ti apie Lietuvos bei kitų Balti
jos kraštų istorinę ir kultūrinę 
svarbą. Bet kai apžvelgiu 
Amerikos aukštesnių mokslų 
insti tutus, retai kur yra proga 
mokytis baltiečių kalbų ir kitų 
mokslų. Aš esu įsitikinęs, kad 
per praei tus dvejus metus, mes, 
University of Washington glo
boje, daugiau esame platinę 
mokslus apie Lietuvą, Latviją, 
ir Estiją, negu bet koks kitas 
universitetas JAV-bėse. 

Mano studentai man labai 
svarbūs; aš džiaugiuosi, kai jie 
naudojasi proga klausyti bal
tiečių mokslų kursus. Su daugu
ma buvusių studentų palaikau 
ryšius per kompiuterinį paštą; 
man ateina laiškai iš Vilniaus, 
Rygos, Talino bei Sankt Peter
burgo, Almaty ir Tashkent. 
Trečdalis kandidatų į mūsų 
American Collegiate Consor-
t ium programą, kuri remia 
mokslus ryšium su buvusia 
Sovietų Sąjunga, pas i r inko 
mokytis baltiečių kalbąs. Nors 
studentų skaičius nedidelis, taip 
kaip patys Baltijos kraštai, jų 
reikšmė žymiai svarbesnė negu 
dydis. 

Baltistikos studijų programa 
išsilaikys, jeigu sugebėsime 
įsteigti katedrą. Daug iš jūsų 
jau aukojote šiam tikslui. Žinau, 
kad jūsų parama pageidaujama 
ir kitiems reikšmingiems užmo
jams. Bet tur iu jums priminti, 
kad mūsų laukia neatidėlio
t inas tikslas: ligi kovo men. pa
baigos tur ime surinkti 50,000 
dol. jeigu universitetas toliau 
laikys gyvą katedros idėją. 
Jeigu esate finansiškai rėmę šią 
programą, prašau vėl aukoti. 
Jeigu dar neaukojot, dabar lai
kas prisidėti! 

Nuotr Zitos Petkiene* 

Jums atvirai papasakosiu 
apie savo pasišventimą. Dau
giausia tai yra apie mano 
laiką ir taip pat naudojimą sa
vo įtakos įtikinti tuos, kurie 
valdo universiteto finansus, 
skirti Baltistikos studijų pro
gramai daugiau lėšų. Gal mano
te, kad universiteto profesoriai 
daug uždirba? Turiu doktoratą 
ir profesoriauju 23 metus. Mano 
metinis uždarbis $38,000. Turiu 
namo paskolą, bet namui reikia 
naujo stogo. Turiu 1981 m. ma
šinėlę, nenaujai pirktą prieš 10 
metų; ją irgi jau greit reikės pa
keisti. Sūnus antri metai lanko 
universitetą ir tur ime tam 
t ikras išlaidas. Ligi šios dienos 
aš esu paaukojęs 400 dol. Baltis
tikos studijų fondui. 

Vasario 16 d. proga mano 
žmona ir aš nutarėme paremti 
Baltistikos studijų fondą su 
3,000 dol., trejų metų laikotar
pyje. Bet y ra labai svarbi 
sąlyga: jūs, kurie turite dar 
svarbesnę priežastį aukoti šios 
programos išlaikymui, taip pat 
atverkite savo širdis ir išimkite 
savo pinigines. 

Jeigu mane į pobūvį šį vaka
rą būtų pakvietę škotai, nema
nau, kad būtumėme nuvykę. 
Kodėl atvykau pas jus ir kodėl 
man taip rūpi Baltiečių studijų 
programa? Daugiausia dėl to, 
kad ir jums labai svarbi t a pro
grama. Vasario 16 d. proga 
šaukiu lietuvius aukoti šios 
sėkmingos Baltistikos studijų 
programos išlaikymui!" 

Įdomu pastebėti, kad šio Va
sario 16 d. minėjimo pagrindinis 
kalbėtojas, buvęs Amerikos 
Valstybės departamento Balti
jos skyriaus vedėjas Paul Goble, 
kalboje, kuri sekė profesoriaus 
Waugh žodžius, pripažino Uni
versity of Washington Baltis
tikos programos svarbą. Goble 
tvirtino, kad visoje Amerikoje 
nėra panašios programos, kuri 
skirta grynai baltiečių studi
joms (kalbai, istorijai, kultūrai, 
politikai, ekologijai ir pan.). Sa
vo kalboje Goble pažadėjo 250 
dol. įnašą, ir stipriai ragino 

Š.m. vasario mėn. pradžioje 
BALFo centro valybos pirminin
kė Maria Rudienė gavo padėkos 
laišką i i arkivyskupo Audrio 
Bačkio, Vilniaus arkivyskupijo
je — pačiame Vilniaus mieste — 
įkūrusio valgyklą, pavadintą 
„Betanya". Joje maitinama per 
500 žmonių, o kartais kur kas 
daugiau, nes šiuo metu Lietuvo
je gyvenimas sunkus, ypač varg
šams, seneliams, pensininkams, 
bedarbiams, tad tokia valgykla 
galbūt išgelbėti net jų gyvybę. 
Arkivyskupas A. Bačkis dėkoja 
BALFui už 28,000 dol. paramą, 
paskirtą „Betatujos" valgyklai. 
Tą laišką verta visiems pasi
skaityti ir susimąstyti apie 
tikrąją kasdienybę mūsų tėvy
nėje. 

„Kai įkūrėme šią valgyklą, 
manėme, kad ji galės veikti me
tus, na, geriausiu atveju, dvejus, 
o vėliau gal ir nereiks taip labai, 
gal žmonės patys šiek tiek at
sistos ant kojų. Deja, deja... Juo 
toliau, tuo liūdnesnė ekonominė 
padėtis mūsų Lietuvėlėje. Di
džiulė armija pensininkų jau ne
įstengia užsimokėti nei už butą, 

visus lietuvius remti Universi
ty of Washington Baltistikos 
studijų programą. 

Baltistikos programa išaugo iš 
BALSSI (Baltiečių studijų va
saros instituto), kuris buvo įkur
tas University of Washington 
1994 m. ir ten veikė dvejus 
metus, po kurių inst i tutas 
perėjo į University of Illinois 
globą 1996 m. ir 1997 metams. 
Po to insti tutas keliaus į Uni
versity of Wiscon8in ir vėliau į 
Indiana ir Michigan universite
tus, prieš grįžtant į savo gimti
nę, S e a t t l e . Universi ty of 
Washington nuo 1994ym. išti
sais mokslo metais taip pat 
veikia Baltiečių studijų pro
grama, globojama skandinavų 
fakulteto — ne slavų! — ir 
Henry Jackson School of In
ternational Studies. Studijų pro
grama ruoš būsimus moksli
ninkus, baltiečių studijų specia
listus, kurių gretos Amerikoje, 
deja, kasmet mažėja. 

Siekiant Baltistikos studijų 
programos ateitį užtikrinti, 
lietuviai, latviai ir estai privalo 
ligi 1998 m. pabaigos surinkti 
775,000 dol. Universitetas lau
kia, kad ligi š.m. kovo mėn. pa
baigos būtų surinkta 50,000 dol. 
Mieli tautiečiai, kreipiamės į 
jus. Neatsisakykime šio iššūkio 
ir remkime University of Wa-
shington Baltistikos studijų pro
gramą. Čekius rašyti: Universi
ty of Washington Foundation, 
Baltic Studies Fund. Siųsti: 
Scandinavian Department, Box 
353420, Seattle WA 98195-3420 
(tel . 206-543-0645; faksas 
206-685-9173). Galima aukoti 
Visa arba MasterCard būdu. 
Laukiame jūsų dosnios pagal
bos. 

KELIONĖ l PASLAPTINGĄ 
ŠALĮ 
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JUOZAS KONČIUS 

Iš bendrabučio vaizdas pro langus akį viliojantis: už 
krantinės plačiai išsiliejusi Nevos upė, siūbuoja lyg ma
rios, o kitoje pusėje carų žiemos rūmai. Dabar ten yra 
įsikūręs garsusis Ermitažo muziejus. Savo dydžiu bei 
meno vertybėmis jis prilygsta, o gal net pralenkia, di
džiuosius Vakarų Europos muziejus. 

Tik spėjus atvykti, jaunimas nerimsta. Nors laikro
dis jau rodo septintą valandą vakaro, čia dar negreit su
tems. Visiems norisi kuo greičiau išsprukti ir pamatyti 
naują miestą. Iš visų pusių pasipila klausimai: kur 
eisime, ką darysime, lyg man viskas būtų aišku, kaip 
ant delno. Kolia su Nadia atvykę paaiškino, kad šį vaka
rą pailsėsime, nes jau vakaras. Rytoj apžiūrėsime mies
tą ir jo įdomybes. Lengva jiems pasakyti pailsėsime — 
pasakyk tai, kad gudrus, nežinantiems kur energiją išlie
ti, šešiolikmečiams ar septyniolikmečiams. 

Prisiminiau per miestą važiuojant pro langą matytą 
afišą viename skersgatvyje, kur stambiom raidėm skelbė 
futbolo rungtynes. Jos turėjo įvykti tą pat vakarą su Ma
roko komanda. Užsiminiau moksleiviams ar nenorėtų 
pamatyti gerų futbolo rungtynių. Čia futbolas, kaip 
Amerikoje beisbolas. Sportininkai geriausi iš geriausių. 
Na, o Marokas irgi ne iš kelmo spirtas, gundžiau savo 

grupę, bet labiausiai pačiam knietėjo pamatyti geras fut
bolo rungtynes. 

Mano mintis visiems patiko, tik žiūrime į laikro
džius, kiek čia dar to laiko, ar spėsime, ar bilietų nepri
trūks. Užspaudžiame Kolią: norime matyti futbolo rung
tynes; sužinok, kur stadionas ir važiuojam. Kolia šiuo 
atveju nelabai paslankus — atsikalbinėja, bet pasiūlome 
cigarečių, o čia dar prisistato ir mūsų austras autobuso 
šoferis, didelis futbolo entuziastas. Važiuojame, sako, aš 
pasiruošęs. 

Per keletą minučių mes vėl autobuse. Kolia sėdasi 
priekyje, nurodys Sepel, kur važiuoti. Jam Leningrado 
gatvėmis važinėti vieni juokai, ne sykį jo vairuojamas 
autobusas yra išmaišęs šias gatves. Tik Kolia atrodo 
neramus. Kiek pavažiavus, prašo Sepel sustoti, o pats 
nueina, kažkur aiškintis. Grįžta dar labiau neramus, 
sėdasi ir nurodo kelio kryptį. O Sepel, kas jam, kur 
liepia, ten ir važiuoja. Visi gerai nusiteikę: iš garsajuos 
tės aidi „Ubladi, ublada, gyvenimas eina pirmyn"... 
Smagiai skamba ši ir kitos „Beatles" traukiamos dainos. 
Jaunimas klega, vyresnieji dairomės pro langus. Vis 
važiuojame, jau esame tolokai už miesto centro. Kur gi 
tas stadionas? Nematyti nei futbolo entuziastų, sku
bančių, kad nepasivėlintų. „Kolia, ar nepaklydome"? 
— kažkas šukteli. „O, ne! Netrukus jau bus". Sepel spau
džia benzino pedalį, kad nepasivėlintume, jam futbolas 
r imtas reikalas. Galop pritrūksta kantrybės, austras 
liepia Koliai dar kartą pasitikrinti. 

(Bus daugiau) 

nei už pragyvenimą. Daug žmo 
/ n ų prarado darbus. Kai kurie 
patikėjo savo kuklias santaupas 
bankams arba įvairioms fir
moms, kurios žadėjo dideles pa 
1 ūkanas ir joms bankrutavus, 
prarado visus savo pinigus. 
Žmones užstato savo butus, ti
kėdamiesi už palūkanas pragy
venti arba ką nors įsigyti, o 
sužlugus jų planams, yra išve
jami tiesiog į gatvę su mažais 
vaikais. 

Sunku matyti visur išvaikš
čiojusių ir atėjusių pas mus 
žmonių ašaras ir klausyti jų 
skaudžios gyvenimo istorijos. 
Būtume tikrai bejėgiai prieš to
kią skurdo armiją, jei ne mūsų 
tautiečiai ir kiti geros valios 
žmonės užsienyje, kurie jautria 
širdimi atsiliepia ir padeda 
mums šiame šventame darbe. 

Kaip jau Jums rašėme, šiuo 
metu pačioje 'Betanijoje' maiti 

narni 500 žmonių. Publika labai 
įvairi ir amžiaus, ir socialinės 
padėties atžvilgiu. Vaikai, jauni 
invalidai, studentai, senukai, — 
visi susėda prie bendro stalo. 
Čia sutiksi ir buvusį teatro so
listą pensininką, kuris per mū
sų šventes neiškenčia neužtrau
kęs dainos; ir motiną su trimis 
mažais vaikeliais; ir iš kalėjimo 
išėjusį gyvenimo palaužtą vyrą; 
ir švarutę senutėlę, kuri droviai 
slepia akis, nes matyt visą gyve-
nimą maitinosi savo rankomis 
uždirbtu geru... 

Kai nueinu pas juos pabūti, 
geriausiai pajuntu Lietuvos 
gyvenimo pulsą ir tikrą, nesu
vaidintą, šiandieninį gyvenimą. 
Kiekvieną kartą išskaitau jų 
akyse nebylų klausimą: ar dar 
mus čia maitinsite? Ar neužda-
rysit 'Betanijos? Nekyla rankos 
ir širdis to daryti. Kol įstengiu, 
tol šie bėdžiai ras ant stalo duo
nos ir sriubos lėkštę. 

Kiekvieną dieną iš 'Betanijos', 
dar atvežama į Vilniaus centrą 
100 porcijų, kurios išdalinamos 
daugiausiai vargingiems vai
kams. Kviečiu parapijų klebo
nus įsijungti į šį labdaringą 
darbą ir prie parapijų steigti 
nors mažas valgyklėles. Taigi, 
kaip matote, negalime nutrauk
t i šio darbo, o dargi reikia jį 
plėsti. Maitindami 600 žmonių 
dar sugebame išleisti per mėne
sį 25,000 litų arba 6,000 dol. 
Nors maisto kainos smarkiai 
auga. 

Visiškai pasitikiu Dievo Ap
vaizda ir žmonių gerumu, džiau
giuosi, kad turiu gerų bendra
darbių, kurie atsidavę šiam dar
bui ir nuoširdžiai rūpinasi mūsų 
vargšais. Galgi Dievas duos ir 
pas mus pagerės reikalai, gal at
siras daugiau geraširdžių žmo
nių ir pačioje Lietuvoje, kurie 
supras reikalą pasirūpinti neįga
linčiu savo kaimynu ar gimine. 
Tikiu, kad taip bus. 

O kol kas visa širdimi dar kar
tą dėkoju Jums už pagalbą ir 
meldžiu Dievą atlyginti visiems 
savo amžinomis dovanomis". 

Danutė Bindokienė 

„Kančia" jau užsibaigė 

SENIŪNAMS TALKINS 
VISUOMENININKAI 

Raseinių rajono miestuose ir 
apylinkėse pradėjo dirbti 65 
visuomeniniai seniūnai. Tai 
gyventojų atstovai, kurie be 
atlyginimo talkins seniūnams 
veikiančių įstatymų ribose. 
Mero patvirtinti visuomeninių 
seniūnų nuostatai įpareigoja pa
dėti palaikyti tvarką gyvenvie
tėse, spręsti vietinio pobūdžio 
smulkius žmonių tarpusavio 
ginčus, padėti policijai, seniūnui 
ir savivaldybei vykdyti rajono 
tarybos nutarimus. 

Visuomeniniai seniūnai turės 
rinkti gyventojų nuomonę apie 
buitines ir ekonomines proble
mas, būti tarpininkai tarp vi
suomenės ir savivaldybės. Da
bar seniūnijose už atlyginimą 
dirbantys dažniausiai du žmo
nės nevisada spėja ten, kur 
žmogus šaukiasi pagalbos, patą 
rimo ar bent paguodos. 

Praėjo beveik dveji metai, kai 
buvo išleistas „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" pirmasis tomas 
(1994 m., Lietuvos gyventojų 
trėmimai 1941, 1945 1952 m t 
Šiam dokumentų rinkiniui pla 
čiau pasklidus užsienio lietuvių 
tarpe ir skaitytojams su juo 
susipažinus, pasipylė protestai, 
priekaištai bei stiprūs pasisaky
mai, kad knyga baisiuosius 
mūsų tautos istorijos įvykius pa 
rodo melagingai, žvelgdama į 
juos pro bolševikų doktrinos ir 
jos apaštalų akinius. Lietuvių 
v isuomenės sup r i e š in imas 
nenurimo gerą pusmetį, nes 
knygos leidėjai (šiapus Atlanto 
tai buvo PLB) neskubėjo pripa 
žint i klaidos ir pažadėti ją nedel 
siant atitaisyti. 

Negrįžtant į tą nemalonų 
laikotarpį (juk visi jį labai gerai 
prisimename), galime pasakyti, 
kad pagaliau išspausdintas pa
taisytas ir papildytas „Lietuvos 
gyventojų trėmimų 1941.1945-
1952 m." dokumentu rinkinys 
Nors metrikoje leidybos data 
pažymėta 1995.12.04, bet knyga 
tik praėjusios savaitės pabaigoje 
pasiekė šio žemyno krantus. 

Be abejo, visiems kyla klau
simas: ar tikrai naujoji laida ski 
riasi nuo buvusios? Atsakymas 
— taip. Jeigu pirmoji laida būtų 
taip paruošta kaip ši, būtume iš
vengę daug kartelio, kuris neiš
nykęs iki dabar. 

Nesiruošiame recenzuoti lei
dinio. Be abejonės, kad knyga 
atidžiai skaitys ir apie ja iš
vadas padarys kiti. Norime tik 
perbėgti per šio skaudaus 
(tikrąja to žodžio prasme) do
kumentų rinkinio abi laidas ir 
bent trumpai stabtelėti ties 
skirtumais. 

Bene didžiausias — knygos 
viršelyje į rašas: „Lietuvos 
gyventojų trėmimai 1940-1941, 
1944-1953 metais sovietinės 
okupacinės valdžios dokumen
tuose". Jeigu tas sakinys būtų 
išspausdintas pirmosios laidos 
viršelyje, į jos turinį būtume 
žvelgę iš tikslesnės perspekty
vos. Kaip PLB buvo skelbusi 
spaudoje, naujojoje laidoje išvar
dinta komisija, kuri peržiūrėjo 
medžiagą dar prieš spaus
dinimą. Komisiją sudaro: kun. 
dr. Jonas Boruta, SJ, Balys Ga
jauskas, Nijolė Gaškaitė, dr. 
Kęstutis Girnius, prof. habl. dr. 
Vytautas Landsbergis, prof. dr. 
Benediktas Mačiuika. prof. 
habl. dr. Antanas Tyla'atsakin 
gasis redaktorius) ir prof. habl. 
dr. Zigmas Zinkevičius. Knyga 
625 psl. 'pirmoji — 445 psl.), 
įvilkta į naują rūbą, bet svar
biausia jos dalis -- priedai, ypač 
Eugenijaus Grunskio išsamus 
įvadas (14-150 psl.) „Lietuvos 
gyventojų trėmimai". įvadas 
susideda iš kelių dalių: Pirmie
ji trėmimai: Juodasis birželis: 
Pokario trėmimų pradžia; Ma
sinės deportacijos 1948 19f> 1 m.; 
Paskutinieji trėmimai 1952-

1953 m. 
Autorius peržvelgia ir paly

gina okupacinės valdžios doku
mentuose bei tikrovėje buvusius 
t rėmimus J i s rašo. ..SSRS 
valdžios ir jai paklusniu Lietu 

vos komunistų vadų, sovietinių 
pareigūnų ir čekistų nutarimai, 
įsakymai ir ataskaitos neat 
spindi nė mažos dalelės tremi 
nių tragizmo ir š iurpumo. 
baudėjų žiaurumo ir nežmoniš 
kūmo" (psl. 17' .Sovietų Są
jungoje, kaip ir kitose diktatū
rinių režimų valdomose šalyse, 
pareigūnų žodžiai skyrėsi nuo 
darbų" ipsl. 19). 

Savo apžvalgą autorius grin
džia ne tik oficialiais šaltiniais, 
bet liudininkų atsiminimais 
(knygos išleistos užsienyje ir 
Lietuvoje; 50 pavadinimų). Ver 
tingas priedas yra „Sovietinės 
administracijos, komunistų par
tijos ir čekistu dokumentuose 
vartojamų terminų žodynėlis", 
kuriame paaiškinami terminai, 
pirmojoje laidoje taip skaudžiai 
įžeidę mūsų tautiečius <pvz.: 
banditai — Lietuvos partizanai, 
ginklu kovoje prieš okupantus 
ir jų statytinius: liaudies prie
šai — priešiški sov. okupacinei 
valdžiai asmenys; buožės — sa
varankiški, daugiausia pasitu
rintys ūkininkai: iškeldinimas 
— ištrėmimas ir 1.1.s. 

Bevartant naująja „Lietuvos 
kovu ir kančių istorijos" laidą, 
kyla klausimas: kodėl visi tie 
svarbūs priedai, paaiškinimai ir 
įvadiM nebuvo paruošti pirmajai 
'.aidai? Atsakingasis redak
torius A. Tyla savo pratarmėje 
tarp kitko pastebi: „Atsižvel
giant j pirmajam šio leidinio va
riantui pareikštas pastabas ir 
kritika, ši knyga yra papildyta 
istoriko Eugenijaus Grunskio 
plačiu įvadu, kur iame pa
aiškinama trėmimų iš Lietuvos 
organizavimas, ju vykdymas, 
mastas ir viso to santykis su 
skelbiamais dokumentais. ...Ta
čiau ir šie papildymai toli gražu 
neatspindi visos trėmimų epo
chos tragiškumo, nes dokumen
tus rašė patys to nusikaltimo 
vykdytojai. Jiems visai nerūpėjo 
tremtinių pergyvenimai, jų ne
viltis, vargai prigrūstuose va
gonuose, ju apiplėšimas, ati
mant visą turtą ir paskui iš-
skirstant bei išdalinant ar išsi
dalinant Skelbiami dokumen
tai akivaizdžiausiai parodo, 
kaip okupacinė valdžia tiesiog 
apvogdavo t r e m i a m u o s i u s , 
sauvališkai atimdama ju kilno
jamąjį ir nekilnojamąjį turtą". 

Šj kartą tarp oficialiųjų do
kumentų 'iš viso 171) vertimų 
yra ir 17 originalų faksimilių 
rusų kalba. Tad kodėl reikėjo 
kone visos lietuvių t au tos 
šauksmo, kad šių dokumentų 
rinkinio redaktoriai ir leidėjai 
susiprastu, ko tokiam leidiniui 
būtinai reikia? Priežastį iš 
dalies paaiškina PLB pirm. Bro
nius Nainys savo įvade: „Pagal 
planą šis dokumentų rinkinys 
turėjo būti iš eilės bent ketvir
ta knyga. ...dėl reikiamų paaiš
kinimų stokos knyga visuome
nėje sukėlė prieštaringų nuomo
nių ir iš apyvartos turėjo būti 
išimta. ..Atsiprašome už vi
suomenei sudarytus nepatogu 
mus ir užtęstą laiką". 
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. vasario mėn. 20 d. 

POKALBIS SU PROF. 
VYTAUTU LANDSBERGIU 

Š.m. vasario 5 d. Irenos ir ar
chitekto Alberto Kerelių rezi
dencijoje. Palos Park. IL, buvo 
pirmas Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių* rėmėjų išei
vijoje susirinkimas, kuriame 
dalyvavo Tėvynes sąjungos <LK) 
pi rmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. Susirinkimą atida
rė ir pravedė Tėvynės sąjungos 
l LK) remejų išeivijoje priminin-
kas Albertas Kerelis. Po istori
nio susirinkimo. Lietuvos Seimo 
narys Vytautas Landsbergis su
tiko atsakyti į keletą klausimų. 

— Profesoriau, prašau abi-
būdint i T ė v y n ė s sąjungą 
(LK), kokie uždaviniai laukia 
jos (LK) rėmėjų išeivijoje? 

— Mūsų partija grindžia savo 
veiklą ir t ikslus tokiais prin
cipais, kaip žmogaus asmenybės 
vertė ir pilietinė atsakomybė. 
To Lietuvoje gerokai trūksta, 
bet mes norime žmonėse tą pa
žadinti, kad žmogaus veiklumas 
būtu pagristas ir nuosavybe, ir 
rūpinimosi šeima. Seimą yra 
viena iš didžiausių vertybių ir 
apskr i ta i labai svarbi šios 
dienos Lietuvai. Tai yra ir 
tradicijos, išlikusios Lietuvoje. 
kurios palaiko mūsų gyvastin
gumą bei moderniškas pažiūras 
j visuomenės santarą, į ekono
mikos klausimus. Konservato
riai taip pat daug reikšmės 
skina verslo iniciatyvai, asme
ninei iniciatyvai ir nori. kad 
valstybe kuo mažiau kištųsi j 
ekonomiką, kad kuo daugiau 
žmoguje ir visuomenėje būtų at
palaiduota jų pačių kūrybinių 
jėgų. Mes norėtumėme, kad mū
sų rėmėjai išeivijoje padėtų 
geriau susivokti, pažinti, žinoti 
apie mus. mūsų tikslus, mūsų 
veiklą. Manome, kad svarbu 
palaikyti ir įtvirtinti pilietinį 
ryšį tarp išeivijos ir Lietuvos, 
kad išeiviai jaustųsi susiję su 
Lietuva ir norėtų dalyvauti jos 
gyvenime. Mažų mažiausiai, da
lyvautų rinkimuose. 

— J u m s tenka dažnai at
stovauti Lietuvai, keliauti 
Vakaru valstybėse. Kaip esa
te sutinkamas svetur? Ar Lie
tuva turi draugų Vakaruose, 
kurie nelaimės atveju norėtų 
ją užstoti diplomatija ar 
ginklu? 

— Atstovauti tenka, nors aš ir 
neturiu tokiu ypatingų įgalioji
mu kalbėti valstybes vardu, bet 
kaip Seimo narys, opozicijos 
vadas, aš galiu kalbėti ir apie 
valstybe, ir apskritai. Žmonės 
aaug kur pasaulyje prisimena 
Lietuvos kovą už laisvę, atpažįs
ta ir mane. Galiu pasakyti, kad 
sutinku simpatija ir pagarbą, ką 
suvokiu kaip simpatiją Lietu
vai. Ar būtu paramos užpuolimo 
ar kitos nelaimės atveju? Aš 
manau, kad iš visuomenės pu
sės būtu. kaip ir tada. O ar 
vyriausybės būtų pasiryžusios 
mus ginti, čia galima abejoti. 
Vyriausybių politika yra sudė
tinga, bet todėl mums patiems 
iš Lietuvos pusės reikalinga 
aktyvi politika. Lietuva turi 
būti matoma, turi būti veikian
tis asmuo tarptautinėje politiko
je, o ne t iktai kamputyje sėdin

tis ir laukiantis, ką su juo 
padarys. 

— Lietuvos likimas ne vien 
ekonominis, bet ir politinis — 
labai duobėtas. Ar per daug 
neigiamai vaizduojamas Lie
tuvos likimas? 

— Lietuvos likimas nėra ga
rantuotas. Mes tą turime su
prasti, neturime suklysti, many
dami, jog nepriklausomybė jau 
pasiekta, ir toliau nebereikia 
rūpintis. Lietuvos nepriklauso
mybė nėra tikrai garantuota. 
Lietuva gali būti užpulta, gali 
būti ir neužpulta ginklu, o tik 
ekonomiškai ir palaužta dvasiš
kai, verčiama paklusti Rusijos 
valiai. Štai kokie klausimai dar 
tebėra neatsakyti: ar mes turė
sime pakankamai atsparumo 
Lietuvoje, ar turėsime pakanka 
mai dėmesio ir paramos iš 
Vakarų9 priklausomybes metams, vis-

— Lietuvoje ekonominės gi stebina Lietuvoje nostalgi-
bėdos taip pat nesibaigia, ja — „aukso amžiaus laikų", 

CLASSIFIED GUIDE 

Tėvynės sąjungos < Lietuvos Konservatoriai) rėmėjų išeivijoje istorinio susirinkimo dalyviai, sėdi 
iš kairės: Tėvynės sąjungos (LK) pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis. Tėvynės sąjungos 
'LK1 Rėmėjų išeivijoje pirmininkas Albertas Kerelis. Raimundas Šlenys, Leonas Maskaliūnas, 
Liudas Šlenys. Stovi: Adolfas Jelionis. dr. Kazys Ambrozaitis, Vytautas Mikūnas. Juozas Baužys, 
dr Petras Kisielius, Vytenis Lietuvninkas, Algis Stepaitis. Tadas Bukaveckas. Rimas Gurauskas, 
Ramojus Mozoliauskas. 

Kas tiesiogiai atsakingas, 
kad atvedė Lietuvą į tokią 
blogą padėtį? 

— Po Seimo rinkimų 1992 m. 
pabaigoje ir po prezidento 
nnkimų tų metu vasario mėnesi 
atsakinga visa valdžia Lietuvo
je, kuri buvusi komunistų par 
tija, dabar pasivadinusi Lietu
vos Darbo demokratinė partija. 
Jai ir tenka visa atsakomybė už 
tai. kas vyksta dabar Lietuvo
je. Jeigu vyksta kas gera, tai 
irgi galima priskirti šitos parti
jos nuopelnui, bet yra daug 
blogo dė! ko ta partija netenka 
savo populiarumo ir, matyt, 
turės pasitraukti iš valdžios. 
Žalos ji padarė tikrai labai 
daug. 

— Ar litą stiprina ar nuver
t i n a jo pririšimas pr ie 
dolerio? 

Tai keistas ir dviprasmiškas 
pririšimas. Aš žinau, kad mūsų 
nuoširdūs konsultantai iš Vaka
rų ir iš Amerikos lietuviai spe
cial is tai bandė su l a iky t i , 
atkalbinėjo premjerą. Šleževičių 
ir jo vyriausybę nuo to žingsnio. 
Yra paradoksas, kaip Sovietų 
Sąjungoje buvo keli rubliai. 
Vienas rublis vieniems reika
lams, kitas kitiems reikalams, 
trečias rublis - užsieniui. Tai 
dabar mes turime du litus. 
Vienas l i tas turi tar iamai 
nekintamą verte dolerio atžvil
giu, o kitas litas visą laiką 
smunka duonos atžvilgiu. Taip 
negali tęstis ilgai. Arba įvyks 
koks nors sprogimas, finansinis 
žlugimas, arba reikės litą nuo 
dolerio atrišti . Reikės ta i 
padaryti palaipsniui, nes dabar 
iš karto, paskelbus lito laisvą 
kursą keitimui į užsienio 
valiutą ir dolerį, būtų didelis 
sukrėtimas, ypač neturtingiems 
žmonėms. Todėl čia yra tokie 
kaip ir spąstai, kurios LDDP 
vyriausybė paliko būsimoms vy
riausybėms. 

- 1990 m. kovo 11 d., Vil
niuje, kaip Lietuvos Respu
blikos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas, pasirašėte Lie
tuvos nepriklausomos valsty
bės atstatymo aktą. Baigian
tis šeštiesiems atgautos ne-

T< \ \ m - yungn<- LK ' Lietuvoje pirmininkas prof Vytautas Land^inTgis 
V:l"-.'« r J s IK r<>mp|U lArivijojp pirm Albertas Kereli"* 

Nuotr V. PP<»*CIU> 

okupacijos metų. Ar nepri
klausomybės mums iš viso 
reikėjo? 

— Aš nemanau, kad tai yra 
visuotinė nostalgija. Net jei ir 
kalbame apie menininkus, kū
rėjus, literatus, rašytojus. Tai 
buvo visuomenės sluoksnis, aš 
jam irgi pr ik laus iau , kurį 
komunistų valdžia šiek tiek 
privilegijuodavo, pamaitindavo, 
kad ją garbintų. Buvo rašytojų, 
poetų, kurie stengėsi atiduoti 
Ciesoriui kuo mažiau, o daugiau 
atiduoti Dievui. Tačiau buvo 
tam tikra privilegijuota padėtis, 
kitokia negu dabar. Tada buvo 
ir varžtai, ir kriteri jus, ir 
reikalavimai. Dabar meninin
kai yra laisvi. Daugelis naudo
jasi ir džiaugiasi ta laisve. Bet 
pasigirsta tokių balsų, kaip jus 
paminėjote — „aukso amžius", 
nors iš tikrųjų tai jau pavirto 
pašaipos posakiu. 

— Ar Lietuvoje jaučiama 
asmeninė bei kolektyvinė 
atsakomybė už sovietmečio 
nusikaltimus, brolių krauju 
suteptas stribų rankas, geno
cido įkvėpėją ir vykdytoją 
Lietuvos komunistų partiją? 

— Mes negalime jausti atsa
komybės už komunistų partiją, 
ji pati turi jausti atsakomybe. Ji 
būtų padariusi didžiausią pa
slaugą Lietuvai, jei būtų susilik-
vidavusi, kas jai buvo siūloma 
ir iš jos pačios narių tarpo, 
tačiau kiti žmonės toje partijo
je vis tiek siekė valdžios, ir 
pasiekė tą tikslą. Lietuvai nuo 
to nėra geriau, o koks nors anų 
laikų nusikaltimų išsiaiškini
mas eina labai lėtai. Aš pasaky
čiau, tai nėra nuoširdūs tyrimai, 
nuoširdžios pastangos ištirti nu
sikaltimus, nubausti nusikaltė
lius. Per daug dabartinė val
džia, matyt, jaučiasi su tuo susi
jusi, nors žodžiais ir smerkia. 

— 1940 metais Lietuvos ka
riuomenė neiššovė nė vieno 
šūvio, nepakėlė kardo ginti 
respublikos nepriklausomy
bės. Šiandien Lietuvos Seimo 
narių dalis siūlo išformuoti 
organizuojamus naujus kari
nius dalinius. Pataria Lietu
vai likti neutraliai, nes ji vis 
tiek nepajėgtų ginklu pasi
priešinti galingam užpuolė
jui. Kiti siūlo įsigyti priešlėk
tuvinių ir prieštankinių ran
kinių ginklų, pasirengti par
tizaniniam karui. Kokia Jūsų 
nuomonė apie tai? 

— Lietuva yra pasiruošusi, 
jeigu reikėtų, ir partizaniniam 
karui Tie balsai dabar yra ap 
tile. nes mes matom, kad didelė 
šalis gali pulti mažą, o maža 
valstvbe gali priešintis Tai 
vyksta Čečėnijoje, kur maža 
narsi tauta sumuša daug dides
ne RUSIJOS kariuomenę. Taigi 
priešintis galima ir reikia. 
Lietuvos kariuomenėje to nusi 
statymo yra pakankamai. Mes 
nežinome, ar civiline vadovybe 

Nuotr V. Pesecko 

Jus išrinko Lietuvos aeroklu
bo garbės prezidentu. įdomu, 
kaip sekasi Lietuvos avia
toriams? 

Aš džiaugiuosi, kad LAK eg
zistuoja, laikosi, plečia savo 
veiklą. Lietuviai yra tauta, 
labai linkusi skraidyti. Matome 
jaunimą, besiveržiantį į erdves. 
Visuomet su dideliu džiaugsmu 
man teko dalyvauti aviacijos 
šventėse Šiauliuose ir Kaune. I 
jas ateina labai daug žmonių. 
Jie žiūri į dangų, žavisi lakūnų 
meistriškumu ir turbūt pajun
ta savo širdyse erdvės šauksmą. 
Ir iš to atsiranda tokie dalykai, 
kaip ir praeityje atsirasdavo: 

ir nepalaiko. Tačiau galimybės drąsuolių skrydžiai per Atlantą, 
vis tiek yra kitokios negu generolo Antano Gustaičio kon-
sovietijoje. Jeigu mes turėsime strukcijos lėktuvai, skridimas 
kitą valdžią, kuri rems ūkinin- aplink Europą, ir dabartinio 
ką, verslininką, tai bus darbo ir mūsų lakūno Jurgio Kairio pa-
darbininkams, bus Lietuvoje ki- sižymėjimai tarptautinėse var-

Lietųvoje, kuri dabar yra. būtų 
nusistačiusi priešintis iki galo. 
Tačiau ir dabar t imi valdžiai 
esant, būtų priešinamasi. Žmo
nės patys priešintųsi. 

— Lietuva didvyrių, rūpin
tojė l ių ir Marijos žemė , 
vidaus ir išorinio priešų ap
supta, bejėgė ir apatijoje, o 
kriminal iniuose, nusikalti
muose lenktynėse su Ameri
ka, nejaugi žiburėlio į švie-
sesnią ateitį Nemuno šalyje 
nematyt? 

— Žiburėlių matyti. Yra žmo
nių, kurie atkakliai kuria savo 
pačių gyvenimą, kuria ūkius, 
verslą, nors valdžia jų neremia 

tokia nuotaika. Pradės tirpti ta 
depresija, kuri dabar yra, at
siras daugiau vi lt ies ir 
pasitikėjimo savo ateitimi. 

— 1991 m. Vilniuje įvyko 
Lietuvos aeroklubo (LAK) 

žybose. Visa tai pakelia mus 
nuo kasdienybės ir rodo tam 
tikrą kryptį į erdves, kur reikia 
drąsos, ryžto — Lietuva to turi! 

— Gerbiamas Profesoriau, 
ačiū! 

konferencija, kurios dalyviai Kalbėjosi Vytautas Peseckas 

| TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus^nėsos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$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, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

MISCELLANEOUS 

• L I K T U O S 
IVtOtMAI — PATAISYMAI 

Turki Chicagoe miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan-
jtuotai ir sąžiningai. 

312-77S-S313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL E8TATE 

AUTOMOSSJO, MAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapottt ir Off. Mgr. 
Auksą S. Kana kaba aasaaSaft 

FRANK ZAPOUS 
320ai/zWestM* 

TeL(70S)424-Si64 
(312)5S1-S8S4 

j K s coMsmucnoM 
„Shingte" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas 
tel. 70&S8S-265& 

S* 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) tmmm 
(700)425-7161 

PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar parduodant 
»Greitas ir aąHrUngat patarnavimas 
> MLS kornpMariuJr FAX pagafca 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Apartamentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

atlanta 
IMPORT-EXPORT, INC. 
2719 West 71st Street, ( hieago. IL 60629 

(312)434-2121 <800)775-SEND 
Persiunčiame siuntinius | Lietuvą, Latvija, Estiją, 

Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją. 
SKUBUS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus. 
Persiunčiame automobilius, baidus bei 

komercines siuntas 
Verčiame Ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 

iškvietimus Ir vizos pratesimo dokumentus 

• 
Dirhame l i n i n d - penktad *)-S šc*tad -1-2 

t 

vyrams ir moterims. 
Darau įvairias šukuosenas. 

Tel. (312) 77*4714 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, V1RYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

M. Oacfcys 
Tai. 312-MS-SS24 

FORSALE 
Totvnnouss, Oriono1 Pfc., Brook 
Hills. Beautiful location, many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage Call: 70S-47S-71SS. 

FOR SALE 

Perduodu Honda CMc '87, 2 
durų, 5 bėgių, gerame stovyje, 
$1000. Kreiptis: 312-S47-SSS1 
po • v.v. 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAOO. 

anglų kalba. Autorius A n t a n a s J . V an R a a n a n 

Kaygpjs layaiėjame ietuirtųtiHrtl*tflrou MMSj Hrtahrjs. 
aranžuojama ta Ngi M negvildenta vortybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men-
talitetą, išryškinama Rytų Europos mmdjkno variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, gatma tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
suprstimu-psjsutimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru peiks gkntajj kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1962) — be dMeenių ii-
RTicių, profsaiuiMaj, inimoKMsta), atvyKs ne savo noru w aja/s 
D.P. (dispisesd persona) — vardą}. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp sbisjų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaio sukūrė nanist 

Knygą sudaro 330 psl., osjsto formato, maldo Univerai-
ty Press of America, Inc., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 doL MJnois gyv. dar prideda 2 < 
valstijos mokesCio Užsakymus siųsti: 

Į LAISVĘ FONDAS 
Uatuvlikai Kultūrai Ugdyti 

Laidiniai 
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ

JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF rezis
tencinio romano premiją $8.00 

Adolfas Markelis — SUSITIKIMAI. Novelės, išleis
ta Kaune 1993 $6.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Raštai 1993 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994 $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paikus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBE. 1988Ž $6.00 

Antanas Paikus - ASMENYBE IR RELIGUA. $6.00 
Antanas Paikus — SĄŽINE $6.00 
Antanas Paikus - ŽMOGAUS MEILĖS 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RASTAI. II, III, IV, V, VI t. po 

$15.00. Visi (5) tomai $50.00. 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

11. Sibiro trsmties atsiminimai $10.00 
Liudas Dambrauskas - GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS ( LAISVE FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: | LAISVI FONDAS c/o A. Par-
gauskas. 8908 Butterfietd Ln. ORLAND PK. IL 60462. USA 
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos. 



LAIŠKAI 
LIETUVIU FONDO 

iSTORIJA NESIKEIČIA 

Gerai'dokumentuoto straips
nio „Negalima klastoti isto
rijos" („Drauge", 1996 vasario 
3) pradžioje dr. Antanas Razma 
su nustebimu klausia LB ve
teranų, kodėl jie nepastebėjo 
klaidos viename JAV LB Tary
bos nutarime dėl Lietuvių fon
do* kuriame yra neteisinga LF 
įsteigimo, data ir neteisingas 
steigėjas. Esu vienas iš jo 
paminėtų „veteranų", tad 
atsakysiu. 

JAV LB Tarybos sesijoje 1995 
m. spalio 14-15 d. St. Pete 
Beach, Floridoje, kalbėjau ir 
pasisakiau prieš tą ten JAV LB 
Tarybos Organizacinių reikalų 
komisijos pirmininko perskai
tytą ir Tarybai žodžiu pasiūlytą 
nutarimą. Specifiškai pasi
sakiau prieš tą nuolatos JAV 
LB Tarybos sesijose kartojamą 
kai kurių asmenų nepasitenki
nimą, kad Lietuvių fondas lyg 
tai nutolęs nuo JAV LB, kad 
fondo vadovybė neklauso JAV 
LB vadovybės, per daug sava
rankiškai tvarkosi, neatiduoda 
visų pinigų JAV LB, ir taip 
toliau. Jų nuomone Lietuvių 
fondas turėtų būti JAV LB KV 
iždas. Aiškinau šioje sesijoje, 
kaip ir kitose ankstyvesnėse, 
komisijos pirmininkui (kuris 
anksčiau, kaip JAV LB KV pir
mininkas, negatyviai pasisaky
davo prieš LF ir tik prieš metus 
ar dvejus pagaliau įstojo į Lietu
vių fondą nariu) u* keliems ki
tiems nuolatiniams fondo kriti
kams dar kartą, kad fondas per 
praėjusius tris dešimtmečius 
davė milijonus dolerių Lietuvių 
Bendruomenei ir jos vykdo
miems ar r 'ū lomiems darbams 
finansuoti. Už tai turime dėko
ti, bet ne skųstis. Fondo pelną 
kiekvienais metais skirsto sesių 
asmenų LF pelno skirstymo 
komisija, kurios tris narius pa
skiria JAV LB KV ir tris narius 
LF vadovybė. Dažnai, o taip pat 
ir per praėjusius bei šiuos 
metus, visi trys LF vadovybės 
paskirti tos komisijos nariai 
yra arba dabartinės, ar buvusių 
JAV LB tarybų nariai.„Visa 
komisija yra vien tik iš JAV .LB 
vadovų!. 

LF įsteigdami, dr. Antanas 
Razma su jo bendraminčiais, 
tada aiškiai pasisakė, kad fon
do reikalus tvarkys tie nariai, 
kurie aukos ir savo pinigus, ir 
savo darbą, o LF vadovybę rinks 
metiniai narių suvažiavimai. 
LF priklauso jo nariams, bet ne 
JAV LB krašto valdybai ar jos 
pirmininkams. Dar vienas 
įdomus faktas — dabartinę LF 
tarybą sudaro aštuoniolika 
asmenų, kurių visi yra geri ir 
darbštūs bendruomenininkai, 
trylika iš jų yra dabartiniai ar 
neseniai buvę LB tarybų, valdy
bų ar centrinių organų pirmi
ninkai bei nariai Visiems jiems 
LB reikalai rūpi ir jie visada 
visokiais būdais remia Bendruo
menę. Nesuprantuiodėl visada 
keli asmenys LB Tarybos sesi
jose skundžiasi ir sako, kad LF 
tolsta nuo LB. Reikia tik Lietu
vių fonde dirbantiems žmonėms 
dėkoti, juos pagirti, ir džiaugtis, 
kad Lietuvių fondas gerai ir pla
čiai rūpinasi visos lietuviškos 
bendruomenės gerove, rūpestin
gai telkdamas 'lėšas, didin
damas pelną, ir jį skirstydamas 
kartu su JAV LB lietuvių švie
timo, kultūros, mokslo, jaunimo 
ir kitiems reikalams. Savo padė
kas dažnai viešai išreiškia 
darbščios JAV LB švietimo ir 
socialinių reikalų vadovės Re
gina Kučienė ir Birutė Jasai
tienė, už tai jos ir daugiausia 
pinigų gauna iš fondo. Reikėtų 
iš jų pasimokyti... 

Deja .Floridoje nedalyvavo LB 
Tarybos narys dr. Antanas Raz
ma, su kuriuo mudu ankstyves
nėse sesijose „gindavome" 

Lietuvių fondą, ir panašių nuta
rimų tada nebuvo, nes nebuvo 
patogu tiems keliems kritikams 
Lietuvių fondo steigėją, buvusį 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninką ir beveik visų LB tarybų 
narį bei jo bendradarbius nu
tarimais mokyti ar barti. A. 
Razmos nebuvo, tai ir tas 
pasiūlytas nutarimas, nepa
tikrinus įsteigimo faktų, 
neapgalvotai praėjo po kelių LF 
kritikų pasisakymų, kad kažkas 
yra blogai su LF Čikagoje. Kaip 
minėjau, tas nutarimas buvo žo
džiu pasiūlytas jau sesijos pabai
goje, kada visi skubėjo namo 
važiuoti, o dar laukė eilė kitų, 
jų tarpe ypač visiems rūpimų, 
politinių reikalų, nutarimų. 
Tarybos „tyliosios daugumos" 
nariai bei „veteranai" nesuspėjo 
ir neturėjo laiko gilintis į LF da
tas ir faktus. 

Patariu dr. Antanui Razmai 
būtinai dalyvauti būsimoje JAV 
LB Tarybos sesijoje šių metų 
rudenį ir dar kartą LF kriti
kams geriau paaiškinti, kad 
praktiškai LF ir LB yra pana
šiai, kaip ta šeima, kur vyras (fon
das) uždirba, o žmona (Bend
ruomenė) gauna ir išleidžia. 

Vytautas Kamantas 
Grand Rapids, MI 

AUDRA DĖL ČIKAGOS 
KONSULATO 

Dėl Garbės konsulato veiklos 
Čikagoje sustabdymo pasisakė 
mūsų centrinių organizacijų 
vadovai („Draugas", #24). Visi 
jie labai įtikinamai išsakė šio 
konsulato reikalingumą ir svar
bą Čikagos lietuviams. Lietuvos 
ambasadorius irgi pripažino šio 
konsulato reikalingumą. Jis 
pasakė, kad dabar dėl piniginių 
sunkumų Lietuvos valdžia ieško 
būdų sumažinti diplomatinės 
tarnybos išlaidas. O, be to, jis 
priminė, kad Garbės konsulatai 
niekada nebuvo išlaikomi iš 
valstybės iždo. Garbės konsulai 
šias pareigas eina be atlygi
nimo, o taip pat ir konsulato 
kasdienines išlaidas apmoka iš 
savo kišenės. Tad tenka daryti 
išvadą, kad asmuo, kuris nėra 
pajėgus eiti šias pareigas be 
algos ir neturi pakankamai 
pinigų konsulato išlaidoms 
apmokėti, neturėtų į šią garbę 
veržtis. 

PLB pirmininkas apgailes
tavo šio konsulato veiklos su
stabdymą ir nusakė jo svarbą 
Čikagos lietuviams. Tačiau jo 
vadovaujama PLB išlaiko Vil
niuje labai neaiškios paskirties 
„ambasadorių", kurio repor-
tažėliai iš Turniškių nelabai iš
ryškina jo veiklos apimtį. 
Niekada nėra pranešta, kiek šio 
ambasadoriaus išlaikymas 
mums kaštuoja. 

JAV LB dar vis laiko savo 
įstaigą su apmokamais tarnau
tojais Vašingtone. Anksčiau 
buvo skelbta, kad tos įstaigos 
išlaikymas kainuoja apie 60,000 
dol. metams. Ogi ši įstaiga yra 
skaudi relikvija tų nelemtų 
laikų, kai bendruomenė varžėsi 
su VLIKu politinės veiklos 
dirvonuose. Sie laikai jau is
torija. Tad dabar jau visai 
neaišku, kokiam reikalui reikia 
laikyti šalia ambasados dar ir 
šią įstaigą? 

ALT s-ga gausiai remia savo 
vienminčius Vilniuje. Šie vien
minčiai leidžia apgailėtinos 
apimties laikraštėlį. Tačiau, 
kiek teko girdėti, jį redaguoja 
net keturi apmokami redak
toriai. „Dirva" gali tik pavydėti 
tokios prabangos. 

O Lietuvių fondas ieško būdų, 
kaip perduoti milijoną mūsų su
aukotų pinigų Lietuvos 
valdžiai. Tad galėtų šiek tiek do
lerių „nusrėbti" nuo to milijono 
ir paskirti juos konsulato išlai
kymui. Jog konsulatas yra kaip 
tik Lietuvos valdžios reikalas. 

Tad, iš tolo žiūrint, atrodo, 
kad vis dėlto būtų galima suras
ti pakankamai pinigų tam 
mūsų Garbės konsului išlaikyti 
iki „vyriausybė pašalins dėl 
bankų bankroto susidariusius 

nepatogumus". O iš viso Čika
gos Garbės konsulo išlaikymas 
yra Čikagos lietuvių garbės 
reikalas. 

Beje, Garbės konsulai yra Los 
Angeles ir Toronto miestuose. 
Neteko girdėti, kad šie konsulai 
dėl pinigų trūkumo ketintų su
stabdyti savo veiklą. O taip pat 
neteko girdėti, kad šių telkinių 
viengenčiai verkšlentų dėl Gar
bės konsulų išlaikymo naštos. 

Jonas Daugėla 
Ormond Beach, FL 

KO LAUKIAME? 

Visi, kurie iki 1940 m. birželio 
15 d. turėjome Lietuvos pilie
tybę, pagal 1995 m. spalio 
mėnesį priimtą Lietuvos Res
publikos pilietybės įstatymo I 
straipsnį, I dalį, esame laikomi 
Lietuvos Respublikos piliečiais; 
nere ika lau jama a t s i s a k y t i 
turimos JAV pilietybės. 

Kai Lietuva buvo okupuota, 
stengėmės prisidėti prie jos iš
vadavimo. Dabar, kad galėtume 
atlikti pilietines pareigas, išsi-
imkime Lietuvos Respublikos 
pasą. 

Pasus išduoda: Consulate 
General of Lithuania, 420 Fiah 
Avenue, 3rd Floor, New York, 
N.Y. 10018, Tel.: (212) 354-7840. 

Daugiau pasiskaitykite 1996 
m. sausio 18 d. „Drauge", nr. 
12, psl. 4 , Ar jau įsigijote Lietu
vos Respublikos pasą?" 

Antanas Balčytis 
Chicago, IL 

IŠGIRSKIME ŠAUKSMĄ 
„DRAUGE" 

Š.m. vasario 2 d. išspausdin
tas V. Sapalo kreipimasis į mus, 
užsienyje gyvenančius lietuvius, 
yra šauksmas, kuris turėtų bū
ti visų išgirstas. Mūsų pareiga 
yra dalyvauti ateinančiuose 
Seimo ir už metų prezidento 
rinkimuose. Istorijoje žinomi 
atvejai, kada vienas balsas yra 
nulėmęs rinkimų pasekmę. Tie, 
kurie dar neturim pilietybės, 
turim ją nedelsiant įgyti. 

Būtų tikslu, prašant anketos, 
pridėti ir atsakymui paruoštą 
voką su pašto ženklu — diploma
tinė tarnyba skundžiasi finan
siniais sunkumais. 

Išgirskime mūsų brolių šauks
mą ir padėkime jiems! 

R. Sidrys, MD 
Streator, IL 

KAIP PANAUDOJAMOS 
AUKOS? 

Perskaitęs Mato Baukio laiš
ką („Draugas", 1996.01.26) 
pagalvojau, kad mūsų šeima ga
lėjo tokį patį laišką parašyti. 
Mes irgi triskart siuntėm ne
mažas aukas į Lietuvą paremti 
keletą mylimų parapijų ir vieną 
ligonių draugiją, bet negaunam 
jokio atsakymo, nepaisant, kad 
nesykį rašėm laiškus paklausti, 
kaip ir kada panaudojo tą pini
ginę paramą pagal mūsų inten
ciją. 

Atrodo, kad sovietmečiu užau
gę, kurie dvasininkai arba ne
supranta, arba pamiršo tei
singumo priencipą, t.y.: kuris 
priima dovaną, tam gavėjui yra 
griežta sąžinės pareiga naudoti 
auką vien tik pagal davėjo nu
rodytą intenciją. Jeigu Lietuvos 
gavėjai to nesupranta ir vysk. 
Pauliui Baltakiui iki šiol nepa
sisekė įkalbinti lietuvius, kaip 
elgtis, gal laikas Vatikanui įsi
kišti, nors būtų tikra mums 
geda. 

Tam tikslui gal „Draugas" 
apsiimtų paruošti anketą ir 
surinkti nors statistiką iš 
skaitytojų, kad galėtų pristatyti 
tinkamam Bažnyčios pareigū
nui. Tegul žino kiek kartų 
skaudi abejonė kilo apie aukų 
panaudojimą. Lietuviai Ameri
koje taip uoliai nori gelbėti 
Lietuvėlę. Gaila, kad tas noras 
greit atauš, jei gavėjai nesupras 
savo šventų pareigų. 

Adomas Vilkas 
Marlboro, MA 

ŠVIESIAM AGNĖS 
KIŽIENĖS ATMINIMUI 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. vasario men. 20 d 

Kai lygiai prieš metus, 1995 
vasario 20 d. rytą, mus pasiekė 
žinia, jog Agnutė mirė, nega
lėjome ir nenorėjome tikėti, kad 
tai tiesa. 

Agnutė mirė, širdžiai sunega
lavus. Jau 1993 m. spalio 6 d., 
grįždama iš numylėtos Lietu
vos, kurią aplankyti nors vieną 
kartą taip troško, dar lėktuve 
gavo širdies smūgį ir buvo 
nuvežta tiesiog į ligoninę, iš kur 
tik po ilgo ir sunkaus gydymo, 
prieš šv. Kalėdas sugrįžo namo. 
Mes visi labai džiaugėmės: Ag
nutė susveiko! Ji vėl su mumis! 
Tuo laiku ji labai tvarkėsi 
namuose: rūšiavo nuotraukas, 
įvairius užrašus ir pan. Ją ap
lankius, vis šypsodavos, vis 
buvo miela, kantri, linksma, 
stengdavosi pavaišinti,lankėsi 
įvairiuose lietuviškuose rengi
niuose. O vasarą dar turėjo, 
kaip visada, pilną darželį įvai
riausių gėlių. Ypač ji džiaugėsi 
dideliais margaspalviais jurgi
nais, kuriuos labai mėgo. Prieš 
Kalėdas dar darė šiaudinukus 
eglutei papuošti. O jos eglutę 
buvo tikrai verta pamatyti! 

Bet Agnutės išvargusi širdis 
sustojo. Ji mirė. Ir šiandien jau 
metai be jos... 

Agnutė Jasaitytė gimė 1928 
m. gegužės 27 dieną Mažučių 
kaime, Alksnėnų parapijoje, 
Vilkaviškio apskrityje. Tėvas — 
Antanas Jasaitis, motina — 
Elena Augustaitytė-Jasaitienė. 
Agnutė buvo jauniausia, o jos 
du vyresni broliai (Jonas ir 
Valius Jasaičiai), mirė JAV 
anksčiau už ją. 

Agnutė lankė Vilkaviškio 
gimnaziją, o 1944 m., besiarti
nant antrajai sovietų okupaci
jai, išvyko su mama ir broliais 
iš Lietuvos (tėvelis buvo miręs 
jau anksčiau). Gyveno pabėgėlių 
stovykloje Vokietijoje. Lankė 
Dedelstorf lietuvių gimnaziją, 
kurią baigė 1948 m. pavasarį ir 
netrukus po to atvyko studijuoti 
į Pabaltijo universitetą, tuomet 
buvusį Pinneberge, netoli Ham
burgo. Studįjavo lituanistiką. 
Greit įsitraukė į ateitininkų 
veiklą ir buvo aktyvi organi
zacijos narė. Ji priklausė „Šat
rijai", nes visuomet mėgo meną, 
poeziją, muziką. Aktyviai reiš
kėsi ir lietuvių studentų veik
loje. Prieš užsidarant un-tui ir 
studentams bei profesoriams 
išvažinėjant į kitus kraštus, 
Agnutė gavo stipendiją studi
juoti JAV. I JAV Agnutė atvy
ko 1949 m. rudenį ir studijavo 
socialinius mokslus Marygrove 
College, Detroit, Michigan Čia 
ji irgi buvo įsijungus į ateitininkų 
ir apskritai lietuvių visuomenę 
bei kultūrinę veiklą. Kolegiją 
baigė 1953 m. birželio mėn. ba
kalauro laipsniu ir Čikagoje 
pradėjo dirbti Catholic Charities 
kaip „Sočiai worker". Ji tuojau 

įsijungė labai aktyviai į Čikagos 
lietuvių visuomeninį ir kultūri
nį gyvenimą. 1958 m. ištekėjo ui 
dr. Juozo Kižio. Buvo rūpestin
ga, mylinti žmona ir motina, 
augino keturis vaikus: Audronę, 
Gintarę, Juozą ir Astą. Agnutė 
p r i k l a u s ė a t e i t i n i n k ų , LF 
Bičiulių, L. Bendruomenei, Put-
namo seselių rėmėjų, Katalikų 
Bendrijos, Lietuvos Dukterų ir 
kitoms organizacijoms, visur 
buvo labai veikli. 

Kai vaikai užaugo, Agnutė 
dalį laiko dirbo „ D r a u g e " 
ko rek to re , ku r buvo visų 
bendradarbių labai mėgstama. 

Agnutė paliko čia, JAV, vyrą 
dr. Juozą, dukteris Audronę, 
Gintarę ir Astą, sūnų Juozą, 
žentą Scott Hannan ir vaikai
čius — Arą 7 m. ir Alaną — 4 m., 
brolienes Birutę Jasaitienę ir 
Eleną Jasaitienę, dukterėčias 
Jūra tę Budrienę, Aušrą Petri, 
sūnėną Algį Jasaitį, pusbrolio 
Jono žmoną Laimą Vaičiūnienę, 
o Lietuvoje liko daug giminių. 

Agnutės didžiausias troški
mas buvo nuvykti į laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą, aplan
kyti gimtinę ir sutvarkyti Au-
gustaičių tėviškėje esančią 
koplytėlę — Mažučių koplytėlę 
— prie stebuklingojo šaltinėlio. 
Koplytėlei aukojo visa jų plati 
giminė. 1995 m. liepos 29 d., ta 
koplytėlė ir prie jos pastatyti 
koplytstulpiai buvo Vilkaviškio 
vyskupo pašventinti, dalyvau
jant didžiulėm miniom maldi 
ninku iš įvairių Lietuvos vietų. 

Pažinau Agnutę iš Pabaltijo 
un-to Vokietijoje studijų dienų. 
Susidraugavome ir ta draugystė 
lydėjo mane visą laiką ir jau
čiuos dėl to geresnis, siela tur
tingesnis žmogus, manau, kaip 
ir visi, kurie pažino Agnutę ir 
buvo jos draugai. Visas jos gy 
venimas buvo nuostabi malda 
Viešpačiui. Visa, ką ji darė, 
buvo kupina meilės Dievui, tė
vynei, žmonėms. 

Ji ėjo per gyvenimą šypsoda
masi, švelni, kantri , visiems 
randanti gerą žodį, visiems 
besistengianti padėti , visai 
pamiršdama save, ir organizaci
jose, kurioms priklausė, ir ben
drai visoje savo visuomeninėje 
ir ka r i t a tyv inė j e veikloje. 
Padėti žmogui buvo jos 
didžiausias troškimas, gal dėl to 
ir pasirinko socialinių reikalų 
studijas ir buvo kurį laiką 
socialinė darbuotoja. 

Kas gali suskaičiuoti visus jos 
nuveiktus darbus: nuo sumušti
nių ruošimo pobūviams, ėjimo 
pas kardinolą Strich lietu
viškais reikalais, daugelio nuo
stabių montažų paruošimo įvai
riuose renginiuoe, dalyvavimo 
daugelio or-jų veikloje, einant 
atsakingas pareigas, rašant į 
spaudą, dalyvaujant pirmame 
Dainų šventės ruošimo komi te 

DEŠIMTTES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Vargonininkas 

POVILAS 
SKRIDAILA 

(Gabrielis Mingėla) 

Jau suėjo dešimt metų, kai mūsų brangus Vyras. Tėvas, 
Senukas ir Prosenukas mirė. Jo netekome 1986 m. kovo 23 
d. Velionis buvo palaidotas Amžinajam Poilsiui Chicagos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Už a.a. Gabrielio Mingėlos sielą šv. Mišios bus aukojamos 
šeštadienį, kovo 23 d., 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
Chicagoje. Prašome prisiminti velionį savo maldose. 

Agne Jasaitytė Kižienė 

te ir būnant pranešėja, dalyvau
jant įvairių švenčių ruošimo 
k-tuose, dirbant su mokslei
viais atei t ininkais ir, sulaukus 
šeimos su jaunučiais bei send
raugiais. 

Mažai kam žinoma, kad IX 
tautinių šokių šventės šūkis 
„Šokio sūkury — Lietuva širdy" 
buvo Agnutės. Prisimenu, kai 
Kalėdose prieš tą šventę drau-
gų būryje dr. P. Kisiel ius 
paprašė pabandyti šokių šven
tei sugalvoti t inkamą šūkį. Tin
kamiausią pasakė Agnutė! 

Agnutė visur mus pėsčiuosius 
vežiojo, globojo. Visiems ji sten
gėsi padėti, paguosti, nuramin
ti. Pakalbėjus su ja , visada 
būdavo giedra ir r amu. Agnutė 
labai mylėjo šeimą, namus, gė

les. Daug skaitė ir mėgo poeziją, 
daina ir muzika. Nuostabia; 
siuvo, siuvinėjo, audė juostas, 
darė šiaudinius kalėdinius pa
puošalus. 

Per visus mūsų pažinties ir 
draugystės dešimtmečius, ste
bint ja įvairiose gyvenimo apiin 
kybėse, niekada nemačiau jos 
supykusios. 

Vasario 25 d . 10 vai. r 
Mari jonu koplyčioje pr ie 
..Draugo" kuri. dr V Rimšelis 
aukos šv. Mišias Agnutės Ki 
žienės mirties metiniu proga. Po 
to Marijonu salėje bus pusryčiai. 
Visi gimines, draugai ir pažįs 
tami yra nuoširdžiai šeimos 
kviečiami šiose šv. Mišiose 
dalyvauti ir po jų pabendrauti. 

Aldona Šmulkštienė 

A. 
WALTER 

t A. 
MANAIKA 

Gyveno Chicagoje. Mt. Greenwood apylinkėje. 
Mirė 1996 m. vasario 18 d . 5:15 vai. p.p.. sulaukės 84 

metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Sophie. sesuo Stase Gudliauskienė 

ir daug sūnėnų bei dukterėčių Lietuvoje 
Velionis pašarvotas antradienį, vasario 20 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Beverly Ridge laidojimo namuose. 10415 R. Kedzie Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 21 d Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į St Christina bažnyčia. 111 
St. & Christiana Ave.. kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sesuo ir kiti {riminės. 
Laidotuvių direkt. Beverlv Ridge Funeral Home. Tel. 

312-779-4411. 

Liūdintys: Sibire — žmona, vaikai, septyni anūkai, sep
tyni proanOkai, Chicagoje pusbrolis Robertas Mingėla. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
TEKLA 

RUCHAS 

' J 
Brangi Mamyte, aš Tavęs negaliu pamiršti' Rega Hienos 

be Tavęs, ir skauda man širdis pasiilgau Tavo šiltos 
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia. ir niekas 
niekada jos užimti neįstengs.. 

A a. Tekia gimė Lietuvoje. 1888 m. vasario 25 A . mirė 
Chicagoje, 1991 m vasario 27 H . sulaukusi ilgų ir gražiu 
103-jų metų. 

Šv. Mišios už velione Tekia bus aukojamos antradieni va 
sario 27 d.. 7 vai. ryto Tėvų Marijonu koplyčioje ir trečiadienį, 
vasario 28 d. 8 vai ryto Švč M Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. 

Prašau pasimelsti už mano Mamyte! 
Duktė Sabina Henson. 



DRAUGAS, antradienis, 1996 m. vasario mėn. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PO DIENOS SUNKIŲ DARBU... 

G a v ė n i o s s u s i k a u p i m a s 
ruošiamas Ateitininkų namuo
se. Lemonte. šeštadienį, kovo 16 
d. Jam šiemet vadovaus kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ (iš 
Montrea'.ioi. Visi ateitininkai, 
jauni ir vyresni, bei jų draugai, 
prašomi susikaupime dalyvauti. 

Dešimtosios Lietuvių tau
tinių -iokių šventės organi
zacinio komiteto būstinė yra 
Čikagos ..Seklyčios" antrojo 
aukšto raštines patalpose '2711 
\V. 71st St.. Chicagoi. Sausio ir 
vasario men. būstinės darbo 
valandos yra ribotos: antra
dienio ir ketvirtadienio vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. Nuo kovo 
mėn. būstines darbo valandos 
bus pratęsiamos. įjungtas šven
tes telefonas <312) 737-9504 
su moderniąja ..voice mail" sis
tema. 

Kovo 23 d., šeštadienį, nuo 
10:30 vai. ryte iki 1 vai. po 
pietų. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje bus rengiamos 
tradicines velykinių margučių 
dekoravimo pamokos. Pamokas 
praves žymi liaudies menininkė 
Uršule Astrienė. Mokiniai gaus 
instrukcijų iapa. marginimo 
raštų pavyzdžių lapą. specialų 
raižymo peili ir nemokamai 
gaies apžiūrėti muziejų. Norintys 
dalyvauti prašome registruotis 
Baizeko muziejuje telefonu <312J 
582-6500. 

Šiuo metu „Drauge" spaus
dinamos atkarpos autorius Juo
zas Končius mums padarė pa
staba, kad penktadienio, vasa
rio 16 d., atkarpoje įsivėlė 
klaida. Turėjo būti ne ..tran
kiausi Maskvoje..."", o „lankiau
si Maskvoje..." Skirtumas aiš
kus, o jis. kaip tikras žemaitis, 
trankytis po Maskvą ar kitur 
nelinkęs. Antra vertus, bolševi
kų laikais laisvai „trankytis" iš 
vis nebuvo įmanoma. 

Trečiadienį, Pelenų dieną, 
paprastai tikinčiųjų kaktos 
pažymimos atgailos ženklų — 
pelenais. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje ši apeiga bus 
atliekama po ryto šv. Mišių, 3 
vai. p.p. ir po 6:30 vai. vak. 
Kryžiaus keliai bažnyčioje visą 
Gavėnios laiką bus einami tre
čiadieniais 3 vai. p.p. — anglų 
kalba, o penktadieniais, 3 vai. 
p.p. — lietuviškai. 

Popietė su mūsų žymiuoju 
poetu Bernardu Brazdžioniu 
bus sekmadienį, kovo 10 d., 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Čika
gos lit. mokyklos mokiniai ins
cenizuos Vytės Nemunėlio 
„Meškiuką Rudnosiuką". Teks
tą skaitys Jūratė Jankauskaitė, 
dekoracijas ruošia dail. Rasa 
Sutkutė, pastatymą koordinuo
ja dr. Austė Vygantienė. Visus 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

Kun. Vytautas Vaičiūnas, 
STD, Vytauto Didžiojo universi
teto Teologijos filosofijos fakul
teto dekanas, Kauno kunigų 
seminarijos profesorius, praves 
rekolekcijas Šv. Antano parapi
joje, Cicero, IL, kovo 6, 7, 8, 9 
dienomis, 6:30 vai. vakaro. Kas 
vakarą bus ir šv. Mišios. Ketvir
tadienio vakarą, kovo 7 d., bus 
bendruomeninės Susitaikinimo 
sakramento pamaldos, su proga 
prieiti išpažinties individualiai. 

Gedimino Vagnoriaus pla
nams pasikeitus susitikimas 
su žurnalistais ir spaudos at
stovais vyks šeštadieni, vasa
rio 24 d., 3:00 vai. p.p. 
„Draugo" dienraščio patalpose. 
Prašome nelaukti atskirų pak
vietimų. Kviečiame atvykti pa
siruošus taiklių klausimų. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
Indrei Tijūnėlienei (847) 
537-7949, arba (847) 541-3702. 

Lietuvoje yra leidžiamas 
savaitraštis „Žemaičių saulu
tė", kurio centras yra Plungė 
miestas. Tai patriotinio turinio, 
Žemaitijoje įdomiai reda
guojamas, ir, kas svarbiausia — 
nesudarkyta 8 puslapių lietuvių 
kalba; malonus į rankas paim
ti, laikraštis. Jo leidėja — 
Danutė Malakauskienė, o jį 
redaguoja Kristina Paulauskai
tė. 

„Saulutė" nevengia ir užsie
nio lietuvių veiklos aprašymų 
bei fotografijų. Štai viename 
gruodžio mėnesio numeryje 
skaitome reportažą apie čika-
giškio Algirdo Putriaus darbus 
ir jo šeimą. Sužinome tai, ko 
būtume niekada nežinoję, nes 
Algirdas Putrius — tikras 
žemaitis, daug nekalbąs, o dar 
labiau nesigiriąs savo ir savo 
šeimos praeities darbais. 

Jis neseniai palaidojo savo 
tėvelį. Iš to laikraščio skilčių 
sužinome, jog Feliksas Putrius 
buvo pasipriešinimo prieš 
komunistus organizatorius 
Žemaičių žemėje, ypač Kre
tingos apskrityje. Tai 1941 metų 
sukilimo štabo ryšininkas 
Žemaitijoje, gyvenęs Jokūbavo 
apylinkėje. Jo pavyzdingo 
ūkininko sodybos dabar nebėra 
likę. Jis anuomet perduodavo 
reikalingas štabo žinias į 
užsienį ir išgyveno labai daug 
pavojingų dienų. Tai buvo anų 
laikų moderniškas knygnešys; 
gaila, kad jo rašytas dienoraštis, 
užkastas žemėje, nebeat
randamas. Tai tyliojo partizano 
pavyzdys. 

Sūnus Algirdas su šeima 
gyvena Čikagoje ir plačiai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 

Jaunieji modeliuotojai pernai ruoštoje Montessori mokyklėlių madų parodoje. 
Kadangi šios parodos vra labai populiarios, tuo būdu sutelkiama labai 
reikahnpų lesų mokyklėlių paramai (šiuo metu veikia tik Žiburėlis Lemonte). 
šiemet paroda ruošiama kovo 17 d.. 12 vai., Lexington House, Hickory Hills, 
IL. Daugiau informacijų apie paroda galima gauti, paskambinus Birutei 
Mockienei 708-357-3698 

v [ KASSPAK praneša: 
„Lietuvoje 98 procentai aplin
kos apsaugai skiriamų lėšų 
tenka nutekamojo vandens 
valymo įrengimų statybai". 
Pinigai, siuntiniai ir komerci
nės siuntos j Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St„ Chicago, IL, tel. 
312-436-77T2. 

(sk) 
x Gediminas Vagnor ius 

kalbės „Saulutes" Atviro žodžio 
forume sekmadieni, vasario 25 
d.. 12:00 vai. p.p. (po 11:00 vai. 
Mišiui Pasaulio lietuvių centro 
i>emonte didžiojoje salėje. „Sau
lute". Lietuvos vaikų globos 
būrelis, kviečia visus atvykti ir 
po pranešimo duoti prelegentui 
taiklių, aktualių klausimų. 

(sk) 

x Frank ir Mary Radis, Hot 
Springs AR, atsiuntė $25 mo
kyklos vaikų pietums. Dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Apol. Varnelis iš Dowa-
giac, MI rašo: „Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. Va
sario 16 šventės proga, sveiki
nu visus 'Lietuvos Našlaičių 
globos' komiteto narius, linkė
damas sėkmės Jūsų darbuose. 
Pagelbėti Jūsų taip sunkiems 
darbams, siunčiu auką — $300". 
Dėkojame už sveikinimus, lin
kėjimus ir auką! Dar dviem Lie
tuvos našlaičiams bus lengves
nis gyvenimas vienerius metus. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. (sk) 

Pelenų dieną, trečiadienį, 
vasario 21 d., Šv. Antano 
parapijoje, Cicero, IL, lietu
viškos Mišios bus 9:30 vai. ryto. 
Kiekvieną Gavėnios ketvir
tadienį, pradedant vasario 22 d.. 
6:30 vai. vakaro, bus lietuviškos 
kryžiaus kelių pamaldos ir po jų 
šv. Mišios. 

Atvykite j Pasaulio lietuvių 
centrą ketvirtadienį, vasario 22 
d., 7 vai. vak., pasiklausyti ypa
tingo svečio iš Lietuvos Romu
aldo Ozolo. Kadangi šiuo metu 
mūsų tėvynėje vyksta įvykiai, 
kurie mums kelia rūpestį, 
nerimą ir tuo pačiu smalsumą, 
vakaronė atsakys daug rūpimų 
klausimų. 

Lietuvos Dukterų drau
gijos visuotinis metinis susirin
kimas įvyks vasario 25 d. Jau
nimo centre. Prasidės 12 vai. 
šv. Mišioms Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje už draugijos steigėją F. 
Gurecką, už mirusias nares. 
Po Mišių susirinkimas mažojoje 
salėje. Bus pateiktos veiklos 
apyskaitos ir renkama nauja 
valdyba. Narės ir viešnios malo
niai kviečiamos dalyvauti. 

Vladas Stropus, Lemont, IL, 
siųsdamas dviejų „Draugo" 
laikraščio prenumeratų mokes
tį, vėl paaukojo 100 dol., linkė
damas jo darbuotojams geros 
sėkmės 1996-se metuose. Tokie 
dienraščio draugai, prailgin
dami jo lankymo dienas skai
tytojų namuose, prailgina ir jo 
gyvavimą, o gauta finansinė 
pagalba leidžia jam stiprėti. 
Dėkojame už dosnią dovaną 

x AMBER AUTO SALES, 
INC. informuoja: Automobilių 
prekyboje jau 15 metų. Per 
paskutinius 2 metus išsiųsta 
daugiau, kaip 400 mašinų Kas 
mėnesį išsiunčiama po 20-30 au 
tomobilių. Teikiame paslaugas 
norintiems persiųsti mašinas j 
Lietuvą (Klaipėdą) Padedame 
nupirkti naudotus ffrrtornntrrrtrs 
varžytinėse-biržose bei naujus 
mažesnėmis kainomis Kana 
doje. Amber Auto Sales, Inc.. 
7191 E. Davison, Detroit, MI 
48212, tel. 313-365-0201, fax 
313-366-6914. 

Jis daugel metų ruošia medžio 
dirbinius — meniškas koply
tėles, rūpintojėlius ir kitus 
drožinius, kuriuos Kaziuko mu
gės proga atiduoda skautams, 
kad jie tuo būdu papildytų savo 
iždą. Bet tai dar ne viskas. Jis 
šiemet mini 25 metų dainavimo 
sukaktį mūsų Operos chore ir 
savo balso sekcijoje — nepa
mainomas dainininkas. Tačiau, 
svarbiausia, kad jis jau 20 
metų yra ir operos valdyboje. 
Mūsų opera yra laiminga, jį 
turėdama iždininko pareigose 
net 19 metų. Tik žemaitis tegali 
būti tiek daug metų tokiose 
pareigose, kurios reikalauja 
daug darbo valandų, parėjus iš 
įtemptos inžinieriaus tarnybos 
vakarais. Šiuo metu Algis sako, 
jog „Lietuvai reikia poros šimtų 
kietų žemaičių, tai tuoj pat 
padarytų tvarką". 

Su žmona Irena, kuri pasižy
mi meniniais gabumais, ir savo 
namus puošia gausiais meno 
kūriniais, jie išaugino dukrą 
Laurą ir sūnų Leoną, kurie jau 
išėję iš tėvų namų. augina savo 
šeimas. Irena taip pat daugel 
metų dainavo „Dainavos" an
samblyje. Operos choras būtų 
laimingas, kad dar daugiau 
turėtu tokių dainininkų, kaip 
kad yra Algirdas Putrius. 

Vyt. R. 

GAVĖNIOS PASNINKAS 

Visi katalikai sulaukę 14 m. 
amžiaus susilaiko nuo mėsos 
Pelenų dieną ir visus Gavėnios 
penktadienius. 

Pasninko laikosi visi kata
likai, sulaukę 18 metų, bet dar 
nesulaukę 59 m. amžiaus Pe
lenų dieną ir didžiojo Velykų 
pasninko metu: Didįjį Penkta
dienį ir Didįjį Šeštadienį iki 
saulėlydžio. Šiomis dienomis 
taip pat susilaikoma ir nuo mė
sos. 

Pasninkaujant , st ipriau 
pavalgoma tik kartą į dieną. Jei 
reikia jėgoms palaikyti, galima 
dar du kartus užkąsti lengvai. 
Šalia šių trijų valgių neužkan
džiaujama. 

Per trigubą pasninkavimo, 
išmaldos davimo ir maldos 
praktiką Bažnyčia vykdo Gavė
nia, kuri tęsiasi nuo Pelenų 
dienos iki Didžiojo Ketvirta
dienio vakaro. Tuomet pra
sideda didysis Velykų Tridienis. 
Visi tikintieji, kartu su katechu-
menais — tais, kurie šios Ga
vėnios metu baigia pasiruošimą 
priimti Krikštą — turi rimtai 
laikytis šių trijų atgailos tra
dicijų. Viena kurią dieną 
praleisti gavenišką praktiką 
nelaikoma rimta nuodėme, bet 
iš viso gavėniškos praktikos 
nes i la ikyt i arba praleisti 
daugelį šių dienų laikoma rim
tu dalyku. 

JAV Vyskupų Konferencija 
1966 m. paskelbė tokį pareiš
kimą apie Gavėnios atgailos 
praktiką. „Gavėnios šiokiadie
niais, stipriai rekomenduojame 
dalyvauti Mišiose ir savaran
kiškai apsiimti pasninką. Atsi
žvelgdami į rimtus žmogiškus 
poreikius, kurie šaukiasi krikš
čioniškos sąžinės visais metų 
laikais, mes skatiname ypač Ga
vėnios metu dosniai dalintis 

Smagu visoms kartu dirbti, bet labai svarbu ir pabendrauti, pajuokauti Čia maža dalelė Pasaulio 
lietuvių centro. I/f monte. talkininkių Sėdi iš kaires: Jadvyga Pencyliene, Aldona Palekiene, Biru
tė Navickiene, Juzelė Kamiene, Stasės Simokaitienė; stovi — Brone Nainienė, Silvya Wade, Marytė 
Šaulienė, Saliute Undraitiene, Juzelė Laukaitienė ir Agutė Tutkuviene. 

VASARIO 16-TOJI JAUNIMO CENTRE 
Lietuviams brangi Vasario 

16-toji yra minima daugelyje 
vietovių. Nors pagrindinis 
minėj imas buvo suruoštas 
Maria aukštesniojoje mo
kykloje, bet lietuviai mielai lan
ko vietinius minėjimus. Jau
nimo centras, lietuvybės išlai
kymo švyturys .Vasario 16-osios 
minėjimą ruošia kas metai savo 
patalpose. Šis įvykis yra tapęs 
lyg tradicija ir daugeliui yra 
maloniau išklausyti trumpų 
pranešimų, negu sėdėti valan
das didelėse salėse ir klausyti 
ką kalba svetima kalba poli
t ik ier ia i ir ilgų prakalbų 
pranešėjai. 

Minėjimą atidarė Marytė Utz, 
Jaunimo centro administrato
r iaus pavaduotoja, prisi
mindama į amžinybę išėjusias 
talentingas darbuotojas. Jos 
buvo prisimintos minutės tyla. 
Ji priminė, kad Vasario 16-toji 
buvo nepriklausomybės pa
skelbimo diena. Tuo metu 
pasaulio valdovams buvo pra
nešta, kad Lietuva atsikrato 
jai uždėto okupanto jungo ir 
tvarkysis savarankiškai. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
vedančioji pakvietė Čikagos 
Garbės konsulą Lietuvai Vaclo
vą Kleizą. Konsulas pabrėžė 
mintį, kad visi susirinkę į šį 
minėjimą yra daug girdėję įvai
rių pranešimų ir gražbylysčių, 
todėl jis pasistengs, pasinau
dodamas kai kuriais statis
tiniais duomenimis, parodyti 
suteiktos Lietuvai pagalbos 
santykį tarp Pirmojo pasaulinio 
karo išeivių ir po Antrojo 
pasaulinio karo atsidūrusių 
mūsų tautiečių. Išeivius iš 
Lietuvos padalino į du skir
tingus laikotarpius. 

Pirmoji emigrantų karta iš
vyko iš Lietuvos prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą, ieškodama ge
resnio gyvenimo ar bėgo nuo 
rusų kariuomenės. Antroji išei
vių banga apleido tėvynę ne dėl 
geresnio gyvenimo, bet bėgo 
nuo artėjančio žiauraus oku
panto — sovietų. 

Pirmojo laikotarpio žmonės 
daugumoje buvo bemoksliai, iš 
kaimų ar miestelių, bet turėjo 

savo turtu per vietines, tautines 
bei pasaulines šalpos pro
gramas, kad mūsų pareiga vyk
dyti atgailą rastų atgarsį, 
įgyvendinant beturčių teisę į 
dalį mūsų apsčių dovanų" 
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gilią meilę savajam kraštui — 
Lietuvai. Pirmosios emigracijos 
išeiviai, nors uždirbo labai 
mažai, bet jie daug nuveikė, 
kurdami lietuviškas parapijas, 
vienuolynus ir siųsdami paramą 
Lietuvai. Jie rėmė savo tautie
čius, gyvenančius kaimuose ir 
miesteliuose. Buvo žmonių, 
kurie prisidėjo prie įmonių ir 
bankų kūrimo. Užsidirbę pini
gų, daugelis grįžo į Lietuvą ir 
savo įnašais turtino Lietuvą. 
Konsulas pateikė statistinius 
duomenis, iš kurių matėsi, kad 
pirmieji išeiviai Lietuvai yra 
paaukoję keletą milijardų dole
rių jos atsistatymui ir gėrio 
kėlimui. Tą daryti juos skatino 
dainių apdainuotas Lietuvos 
grožis, prisirišimas ir noras pa
dėti savo kaimynui — artimui. 
Būdami nepaliesti modernaus 
pasaulio, jie ilgėjosi savųjų. 

Konsulas kėlė klausimą, ar 
atlikome pareigą prisikėlusiai 
Lietuvai ir mintyse prašė paly
ginti pirmuosius ir dabartinius 
išeivius. Po Antrojo pasaulinio 
karo nauja išeivių banga paskli
do po pasaulį, ne ieškodama ge
resnio gyvenimo, bet bėgo nuo 
artėjančio — žiauriojo okupan
to, kad išvengus vergijos ir 
kančių. Daugumoje tai buvo 
išsimokslinę, mokėjo svetimas 
kalbas arba jas greitai išmoko. 
Ši išeivių grupė buvo atskirta 
nuo Lietuvos 45 metus. Susira
šinėjimas ir bendravimas buvo 
sunkiai įmanomas, ir Lietuvoje 
gyvenantieji lietuviai nebuvo 
nuoširdūs dėl okupanto uždėto 
„apynasrio". Lietuvos žmonės, 
komunistų buvo „maitinami" 
melu ir vienas kito sekimu. 
Lietuvoje išaugo žmonių karta, 
kurių galvojimas nesutapo su 
išeivių galvojimu. Nors išeiviai 
ilgėjosi savo tėvynės ir matė ją 
kaip „laimės žiburį", dėl netu
rėjimo ryšio su gimtuoju kraš
tu, tolo nuo Lietuvos žmonių. 

Naujoji — po Antrojo pasau
linio karo išeivių karta, antrą 
kartą atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, dėjo ir deda 
pastangas padėti jai išbristi iš 
bėdos. Konsulas V. Kleiza 
pateikė statistikos duomenų 
kaip išeiviai padeda Lietuvai. 
Jis paminėjo „Lithuanian Mer-
cy lift", kuri į Lietuvą yra pa
siuntusi įvairių daiktų mili
joninėmis sumomis. Lietuvos 
Vyčiai taip pat neatsilieka aukų 
siuntimu. „Vaikų vilties" or
ganizacija, organizuojanti ne
laimingų vaikų gydymą Shri-
ners ligoninėse, yra surinkusi 
tūkstantines sumas vaikų 
atvežimui iš Lietuvos ir jų išlai
kymui. 

70-ties vaikų gydymas kai
nuotų 20 mln. dolerių. Lietuvių 
ir Tautos fondai taip pat skiria 
pinigus Lietuvos pagalbai. 
Veikia našlaičiams remti or
ganizacijos, per kurių rankas 
perėjo šimtai tūkstančių dolerių 
vertės siuntinių ir pinigų, kad 
pagerinus nuskriaustųjų vaikų 
gyvenimo sąlygas. Veikia ir 
Lietuvos partizanų globos fon
das, šelpiantis buvusius partiza
nus ir Sibiro tremtinius, kovo
jusius dėl Lietuvos laisvės. Ap 
skaičiuojama, kad išeiviai yra 
išsiuntę į Lietuvą siuntiniais 

daugiau kaip 120 milijonų dole
riu vertes daiktų. 

Kaip matosi iš statistinių 
duomenų, išeivija, atvykusi po 
Antrojo pasaulinio karo, daug 
prisidėjo Lietuvos žmonių gyve
nimo lygio pakėlimui. 

Palyginus tarp pirmųjų išei
vių ir vėlesnių laikų, statistika 
rodo, kad pirmoji išeivių grupė 
daugiau prisidėjo prie nepri
klausomos Lietuvos ekonomi
kos gerovės pakėlimo, nes jų ry
šys su tėvyne buvo artimesnis. 
Keturių dešimtmečių okupacija 
ir komunistinis žmonių sme
genų „plovimas", žmonių kova 
dėl būvio ir Dievo duotų dorovės 
principų paneigimas Lietuvos 
žmones padarė bejausmiais ir 
atėmė galimybes arčiau bendra
darbiauti su išeiviais. Iškilo 
nuomonių skirtumai, kas pri
stabdo pagalbos siuntimą. 
Lietuvoje atsiradus daug poli
tinių partijų, kurios ne visada 
derinasi su išeivijoje esančiomis 
partijomis, trukdomas paramos 
teikimas. 

Konsulas kalbėjo apie klau
simą dėl Lietuvos konsulato 
tolimesnio išlaikymo arba jo 
uždarymo. įvairios išeivijos par
tijos pradėjo daryti žygių pasi
glemžti savo žinion, o iš tikrųjų 
tai yra tik lėšų trūkumas, nes 
Lietuvos vyriausybė dar nėra 
numačiusi paskirti Čikagos 
konsulato išlaikymui. Konsulas 
V. Kleiza sakė, jog be doro 
žmogaus, be Dievo pagalbos bus 
sunku nugalėti asmeniškumą ir 
prieiti teisingos nuomonės. Jis 
sakė, kad nereikia žiūrėti tik į 
Lietuvoje atsiradusius sun
kumus, kai kurių žmonių sava
naudiškus veiksmus, bet reikia 
jungtis mintimis ir darbais į 
tolumoje šviečiantį žiburį — 
Lietuvą. Gal ji yra kiek apte
musi, reikalaujanti apsišva
rinimo, bet ji yra tėvynė ir mūsų 
bočių žemė. Be Lietuvos mes 
pasimesime ir nebepajėgsime 
būti lietuviais, pasiliksime tik 
nudžiūvusi šaka. Šiomis min
timis ir buvo užbaigta gen. 
Lietuvos Garbės konsulo Vaclo
vo Kleizos kalba. 

Marytė Utz padėkojo konsului 
už įdomią kalbą suteikusią 
naujų žinių ir naujų minčių 
tolimesniam bendradarbia
vimui su Lietuva. 

Meninę programą atliko litua
nistinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami muzikės Dalios 
Gedvilienės. Programą atliko 
Onutė Utz, Agnė Gedvilaitė, 
Adelė Ročytė, Laura Dainytė, 
Indrė Žukauskaitė ir Povilas 
Žukauskas. Andrius Utz pa
rūpino muzikos instrumentus ir 
garsiakalbius. Dalyvių buvo 
gana daug, nes minėjimas vyko 
po Marčiulionių meno parodos 
atidarymo Čiurlionio galerijoje. 

Marytė Utz dėkojo programos 
dalyviams, o ypač mokinių 
tėvams. Nuoširdžiausia padėka 
priklauso Jaunimo centro 
moterų pagalbiniam vienetui, 
kurio narės, lyg „bitės", sunešė 
vakaronei maistą ir aptarnavo 
svečius. Šis darbštusis vienetas 
yra „širdis", teikianti gyvastį 
Jaunimo centro išlaikymui. Visi 
turime dėti pastangas, kad šis 
lietuvybės švyturys kuo ilgiau 
išsilaikytų. 
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