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Į Lietuvą atvyko Moldovos 
prezidentas

Vilnius, balandžio 3 d. (Elta) 
— Ketvirtadieni į Lietuvą su ofi
cialiu vizitu atvyko Moldovos 
prezidentas Mircea Snegur bei 
jo vadovaujama delegacija. Tai 
yra atsakomasis vizitas. Pernai 
pavasari Moldovoje lankėsi Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas.

Po oficialios sutikimo ceremo
nijos įvyko A. Brazausko ir M. 
Sneguro konfidencialus pokal
bis. Tuo pat metu vyko derybų 
delegacijų susitikimas, kuriam 
vadovavo šalių užsienio reikalų 
ministrai. Po derybų pasirašy
ta ekonominio bei prekybinio 
bendradarbiavimo sutartis, ki
ti tarpvalstybiniai susitari
mai.

Po pietų prezidentas M. Sne

Moldovos prezidentas nori 
daugiau ekonominių ryšių 

su Lietuva
Vilnius, balandžio 4 d. 

(AGEP) — Moldovos preziden
tas Mircea Snegur santykius su 
Lietuva vertina kaip pakanka
mai gerus, tačiau mano, kad 
ekonominio bendradarbiavimo 
galimybės dar ne iki galo išnau
dotos.
Ketvirtadienį, kalbėdamas 

Lietuvos Seime, Moldovos prezi
dentas pažymėjo, kad to krašto 
užsienio prekyboje Lietuva uži
ma devintą vietą. Tačiau iki šiol 
veikia tik trys bendros įmonės, 
nepasirašytos abipusės inves
ticijų apsaugos, dvigubo apmo
kestinimo išvengimo, laisvos 
prekybos sutartys. M. Snegur 
išreiškė viltį, kad penktadienį 
numatyta pasirašyti ekonomi
nio ir prekybinio bendradar
biavimo sutartis taps pirmu 
žingsniu „likviduojant šią 
skolą”.

Kalbėdamas apie savo šalies 
ekonominę padėtį, prezidentas 
Snegur pažymėjo, kad Moldovo
je sudarytos vienos palan
kiausių sąlygų užsienio inves
tuotojams tarp Nepriklausomos 
Valstybių Sandraugos (NVS) 
šalių ir kvietė Lietuvos versli
ninkus užmegzti glaudesnius 
kontaktus su kolegomis ir Mo- 
dovos.

M. Snegur kalbėjo apie Pad- 
niestrės problemos suregulia
vimą. Jis perspėjo apie plintančias 
—

Socialistai mano,
kad Lietuva eina

į katastrofą
Vilnius, balandžio 4 d. 

(AGEP) — Lietuvos Socialistų 
partija numato, kad Lietuva 
eina į „nacionalinę katastrofą”. 
Balandžio 3 d. išplatintame par
tijos valdybos pareiškime tei
giama, kad dėl valdančiosios 
LDDP ir dešiniosios opozicijos 
„sutartinai kuriamos koloni
jinio tipo santvarkos, Lietuvą 
paverčiant amžina skolininke, 
šalis pastebimai praranda savo 
nacionalinę ekonomiką”.

Pasak pareiškimo, „gamtos 
atgimimas” padėjo socialistams 
dar geriau pamatyti „visuome
nės išsigimimą”. Jų įsitikinimu, 
„dauguma sąžiningų ir darbščių 
žmonių šiandien sunerimę gal
voja, kaip išgyventi, o dalis jų 
jau badauja”.

Pernai susikūrusi, Seime vie
tų neturinti Socialistų partija 
ragina visas „atsakingas politi
nes jėgas... pradėti bendras kon
sultacijas ir kartu parengti sku
bių prieškrizinių priemonių 
programą”.

gur padėjo vainikus Antakalnio 
kapinėse prie žuvusiųjų už Lie
tuvos nepriklausomybę kapų. 
Vėliau jis pasakė kalbą Seime 
ir susitiko su Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu.

Pavakaryje Moldovos prezi
dentas susitiko su moldovų 
bendruomenės nariais. Vaka
rienę Moldovos prezidento ir jo 
žmonos garbei surengė prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

Penktadienio rytą M. Snegur 
susitiko su Lietuvos ministru 
pirmininku Mindaugu Stanke
vičiumi. Po to buvo pasirašyti 
tarpvalstybiniai dokumentai. 
Moldovos prezidentas taip pat 
lankysis Panevėžyje ir Anykš
čiuose.

atsiskyrimo nuo Moldovos nuotai
kas ir prašė paramos surengti 
tarptautinę konferenciją, skirtą 
kovai su separatizmu.

Kalbėdamas apie NATO, Sne
gur pažymėjo, kad Moldova da
lyvauja „Partnerystės vardan 
taikos” programoje, tačiau 
neketina stoti į NATO. Moldo
va laikosi nuomonės, kad kiek
viena šalis turi teisę apsispręsti. 
Tačiau, pasak M. Snegur, būda
ma neutrali valstybė, Moldova 
siekia tik saugumo garantijų.

Tarp užsienio politikos priori
tetų Moldovos prezidentas minė
jo santykius su NVS šalimis, ta
čiau pabrėžė, kad Moldova da
lyvauja tik ekonominėje NVS 
veikloje.

Pasikeitus vizito darbotvar
kei, M. Snegur ketvirtadienį dar 
prieš kalbą Seime susitiko su 
pirmininku Česlovu Juršėnu. 
Paklaustas nuomonės apie kai 
kurių NVS valstybių integra
cinius procesus, prezidentas 
pažymėjo, kad Moldovos ir Uk
rainos pozicijos yra vienodos — 
tik ekonominis bendradarbiavi
mas.

M. Snegur padėkojo Lietuvos 
Seimui ir delegacijai Europos 
Tarybos (ET) Parlamentinėje 
Asamblėjoje už paramą Moldo
vai, stojant į Europos Tarybą, 
sakė Seimo pirmininko patarė
jas užsienio politikai Arūnas 
Godunavičius BNS korespon
dentui. Moldova pirmoji iš NVS 
šalių buvo priimta į šią organi
zaciją.

Kalbėdamas apie santykius 
su kaimynėmis Ukraina ir Ru
munija, M. Snegur pavadino 
juos draugiškais. Prieš kelerius 
metus iš Rumunijos pusės buvo 
jaučiamas stiprus siekis susivie
nyti, tačiau dabar tai jau pra
eitis, sakė prezidentas Mircea 
Snegur.

Japonija šiemet įkurs 
ambasadą Lietuvoje

Vilnius, balandžio 3 d. 
(AGEP) — Japonijos parlamen
tinis užsienio reikalų vice
ministras Hajime Ogawa tikisi, 
kad Lietuvos piliečiams bus 
lengviau vykti į Japoniją, kai 
Vilniuje pradės veikti Japonijos 
ambasada. Ją numatoma įkurti 
1996 finansiniais metais, sakė 
viceministras, antradienį susi
tikęs su Lietuvos užsienio rei
kalų ministru Povilu Gyliu.

Dabar Japonijos ambasada 
Lietuvai veikia Kopenhagoje.

Pasak Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos
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Kovo 21 d., Venezuelos Prezidentūroje Miraflores, sostinėje Caracas, Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas ir Venezuelos prezidentas Rafael Caldera pasikeičia pasirašytomis abiejų šalių 
ekonominėmis ir komercinėmis sutartimis. Iš kaitės ir dešinės sutartis pasirašiusieji: Lietuvos 
ambasadorius Venezuelai Vytautas Dambrava ir Venezuelos užsienio reikalų ministro pareigas 
einantis ambasadorius Miloš Alcalay.

Lietuvoje sulaikyti bėgliai 
nutraukė bado streiką

Vilnius, balandžio 3 d. 
(AGEP) — Azijos bėgliai nutrau
kė vieną dieną trukusį bado 
streiką, kurį buvo paskelbę, 
reikalaudami nuolatinio prie
globsčio Lietuvoje. Keturiasde
šimt keturi ekonominiai bėgliai 
iš Kinijos, Afganistano ir Irako, 
kurie laikomi pasieniečių moky
mo centre Visagine, antradienio 
vakarą jau valgė vakarienę, o 
trečiadienį — ir pusryčius.

Azijiečiai, tarp kurių yra 
aštuonios moterys, pirmadienį 
atsisakė valgyti ir grasino 
masine savižudybe, jei negaus 
pabėgėlių statuso ir nebus pa
leisti laisvėn. Jų laisvė yra 
apribota jau trys nėnesiai, kai 
jie buvo sulaikyti nelegaliai 
perėję Lietuvos ir Baltarusijos 
sieną.

Tai pirmas prieglobsčio reika
lavimas Lietuvoje, kuri bėg
liams iš skurstančių Azijos ir 
Afrikos valstybių tėra tik pu
siaukelė kelionėje į Vakarus. 
Tačiau bėglių reikalavimo nėra 
įmanoma patenkinti, nors Lie
tuvoje dar pernai yra priimtas 
pabėgėlių statuso įstatymas.

Pasak Seimo nutarimo, priim
to drauge su įstatymu, prie
globsčio prašymai bus pradėti 
priimti ir nagrinėti tik sukūrus 
bazę įstatymo galiojimui, t.y., 
atitinkamą infrastruktūrą, pa
bėgėlių priėmimo centrą ir pan.. 
Kol kas Lietuvoje šito nėra ir, 
pasak Vidaus reikalų ministeri
jos Migracijos departamento pa
reigūnų, šiemet dar nebus.

„Pabėgėliai atsidūrė lyg 
maiše”, žinių korespondentui

skyriaus, H. Ogawa pranešė, 
kad Japonijos vyriausybė nu
sprendė suteikti ilgalaikę 
paskolą su mažomis palūkano
mis Lietuvos infrastruktūros 
plėtime projektams — vandens 
valymo įrenginiams Biržuose ir 
Skuode statyti.

Ministras P. Gylys išreiškė 
viltį, kad Japonija parems 
Lietuvos poziciją dėl mokesčių 
į Jungtinių Tautų biudžetą. 
Lietuvos vyriausybės nuomone, 
mokesčiai į JT biudžetą yra per 
dideli.

pasakė Migracijos departamen
to užsieniečių reikalų skyriaus 
viršininkas Janas Vidickas. 
Lietuva negali suteikti jiems 
prieglobsčio, tačiau negali ir iš
siųsti jų atgal į Baltarusiją, nes 
ši šalis atsisako.ųriimti ne savo 
piliečius, nors ir atvykusius per 
jos teritoriją.

Nepavydėtinoje padėtyje yra 
atsidūrusi ir Lietuva, kurioje 
dabar apie 400 bėglių jau po 
kelis mėnesius laukia deporta
cijos. Bėglių grąžinimo prob

Prezidentas kritikavo Vidaus 
reikalų ministerijos vadovybę

Vilnius, balandžio 2 d.— 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas „nebuvo dosnus pagyrimų” 
lankydamasis Vidaus reikalų 
ministerijoje, kur jis oficialiai 
pristatė naująjį vidaus reikalų 
ministrą Virgilijų Bulovą, rašo

Savivaldybės 
reikalauja pinigų
Vilnius, balandžio 4 d. 

(AGEP) — Kovo 29 d. vykusia
me Savivaldybių asociacijos su
važiavime šalies miestų ir 
rajonų vadovai piktinosi val
džios politika savivaldybių at
žvilgiu. Pasak Asociacijos prezi
dento, Vilniaus miesto mero 
Alio Vidūno, vyriausybė ir Sei
mas priiminėja sprendimus, vi
siškai neatsižvelgdami į pačių 
savivaldybių nuomonę. Ypač 
daug priekaištų susilaukė tai, 
kad vyriausybė neperveda visų 
biudžete numatytų savivaldy
bėms skirtų lėšų. Neturėdamos 
pakankamai pinigų, savivaldy
bių žinioje esančios ligoninės, 
mokyklos, kitos organizacijos 
negali atsiskaityti su energeti
kais.

Suvažiavimas priėmė pareiš
kimą, kuriame rašoma, kad vy
riausybei neskiriant savivaldy
bėms pakankamai lėšų, jos atsi
dūrė katastrofiškoje padėtyje. 
Per pirmuosius du mėnesius sa
vivaldybės negavo 44 milijonų 
litų numatytų gauti pajamų, o, 
vyriausybė įsiskolino dar apie 
70 milijonų litų. Savivaldybės 
bus priverstos nevykdyti joms 
pavestų funkcijų, jei finansinė 
padėtis nepagerės, sakoma pa
reiškime.

lemai iš žynybinės vis labiau 
tampant politinei, Vilniaus dip
lomatai siūlo šalies valdžiai šią 
problemą derybose su Baltarusi
ja ir Rusija sieti su susitarimais 
kitais klausimais.

Visagino mokymo centro di
rektorius Virginijus Bukauskas 
BNS korespondentui sakė, kad 
bruzdėjimą pavyko nuraminti 
kalbantis su keliais bėglių 
vadais, kuriems pažadėtas susi
tikimas su Kinijos ambasados 
Vilniuje atstovu. Lietuvos parei
gūnai ragina ir kitų Azijos šalių 
ambasadas įsijungti į problemos 
sprendimą.

„Lietuvos rytas”. Prezidentas 
kritikavo buvusią ministerijos 
vadovybę už nuolaidžiavimą 
„kai kuriems aukštiems parei
gūnams”, daug kritikos sulaukė 
ir Pasienio policijos departa
mentas.

Apie tai taip rašoma ir „Lietu
vos aide”, L. Pečeliūnienės 
straipsnyje, pavadintame „Prezi
dentas 'atspindėjo visuomenę’, 
V. Bulovas prižadėjo 'išvalyti' 
VRM”. Straipsnyje sakoma, jog 
prezidentas patarė paremti opo
zicijos iniciatyvą — kovai su 
nusikalstamumu pasitelkti šau
lius, savanorius, visuomenę, 
„pliekė eksministro praktiką 
dangstyti nusikaltimus ar nusi
žengusius tarnybai pareigū
nus”, kritikavo prevencinio su
laikymo taikymą.

Premjeras nori glaudesnių 
ryšių su užsienio lietuviais

Vilnius, balandžio 4 d. 
(AGEP) — Lietuvos ministras 
pirmininkas Mindaugas Stan
kevičius norėtų per trumpą jo 
vyriausybei skirtą laiką suartin
ti Lietuvą ir išeiviją. Apie tai jis 
rašo laiške Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybai, kurį prem
jeras įteikė Amerikos Lietuvių 
Tarybos vicepirmininkui ry
šiams su vyriausybe Vytautui 
Jokūbaičiui.

Laiške ministras pirmininkas 
prašo Amerikos lietuvių orga
nizacijų paramos pirmiausia 
pripažįstant Lietuvą pilnateise 
NATO nare, pristatant Ameri
kos įmonėms Lietuvą, kaip in
vesticijoms ir verslui palankią

K. Uoka ragina surengti 
pirmalaikius rinkimus

Vilnius, balandžio 4 d. 
(AGEP) — Lietuvos Tautininkų 
Sąjungos frakcija ketvirtadienį 
pateikė Seimo nutarimą sureng
ti pirmalaikius parlamento rin
kimus birželio 30 dieną. Nuta
rimo projektą ketvirtadienį va
kariniame posėdyje, kurio vie
ną darbotvarkės dalį sudarė so
cialdemokratai, o kitą — tauti
ninkai, pateikė Kazimieras 
Uoka.

Pagal Konstituciją eiliniai 
Seimo rinkimai turi įvykti tarp 
rugsėjo 25 ir spalio 25 dienos. 
Tikslią jų datą turi paskelbti 
šalies prezidentas. Nutarimą 
dėl pirmalaikių rinkimų Seimas 
gali priimti trijų penktadalių 
visų Seimo narių dauguma — 85 
parlamentarai.

Spaudos konferencijos ketvir
tadienį keturis narius turinčios 
tautininkų frakcijos narys K. 
Uoka teigė, kad Seimas išnau
dojo „visas galimybes padaryti 
ką nors gera Lietuvos žmo
nėms”. Jis priminė, kad tauti
ninkai prieš pusantrų metų ne
sėkmingai bandė surinkti para
šus referendumui dėl pirmalai
kių rinkimų. Uokos įsitikinimu, 
tai būtų išgelbėję Lietuvą nuo 
bankų žlugimo ir skolų.

Dėl Lietuvos saugumo 
problemų nereikia kaltinti 

užsienio agentų
Vilnius, balandžio 4 d. 

(AGEP) — Dėl geopolitinės 
padėties Lietuva yra įdomi šalis 
tiek Vakarams, tiek Rytams, 
todėl čia tikrai yra žvalgų iš 
abiejų pusių, pripažįsta Saugu
mo departamento direktorius 
Jurgis Jurgelis. Tačiau jis 
mano, kad kritikuotini kai 
kurių veikėjų mėginimai dėl 
Lietuvos nelaimių kaltinti už
sienio šnipus.

„Neteisinga taip dangstyti sa
vo neveiklumą ir pačių klaidas. 
Jei valstybė turi aiškią ir 
ryžtingą poziciją, jokios žval
gybos lengvai neįtakos 
suplanuotų įvykių”, sakė J. Jur
gelis „Radiocentro” laidoje ket
virtadienį.

Jis teigė, kad ir Lietuva turi 
žvalgybos užsienyje sistemą. Ta-

TRUMPAI
— Lietuvos Banko užsienio 

valiutos atsargos vasario mė
nesį sumažėjo 50 milijonų dol., 
arba aštuoniais procentais, pra
neša Lietuvos Bankas. Nuo me
tų pradžios šios atsargos 
sumažėjo 137.5 milijonais dole
rių arba 19%. Vasario pabaigo
je Lietuvių Banko užsienio va
liutos atsargos buvo 601.4 mili
jonai dolerių.

šalį.
Ministras pirmininkas prašo 

atkreipti dėmesį į Lietuvos jau
nimą, nes reikia išauginti nau
jąją kartą, kuri nuo pat pradžių 
būtų auklėjama demokratijos ir 
laisvosios rinkos idėjomis. Laiš
ke pageidaujama, kad išeivija 
tirtų galimybes siųsti Lietuvos 
jaunimą į JAV studijoms, sta
žuotėms.

P. Jokūbaitis žurnalistams pa
sakė, kad dabar — prieš rin
kimus — yra geras laikas poli
tiškai veikti JAV administ
raciją. Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininkas pažadėjo 
ministro pirmininko laišką pa
skelbti išeivijos spaudoje.
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Artėjančius grėsmingus rinki
mus Rusijoje „reikia pasitikti su 
nauju Lietuvos Seimu”, pažy
mėjo tautininkų frakcijos at
stovas.

Jis taip pat informavo apie ba
landžio 16 d. pradedamą Darbi
ninkų Sąjungos inicijuotą ir 
kelių kitų organizacijų remiamą 
akciją. Pasak Darbininkų Są
jungos pirmininko K. Uokos, tai 
bus „didelių socialinių mūšių 
savaitė”. Jis teigė, kad akciją 
remia „visos šalies profsąjun
gos, visos šalies nuskriaustus 
žmones atstovaujančios organi
zacijos”.

Eitynėmis Gedimino prospek
tu ir trijų dienų demonstracija 
prie Seimo rūmų ketinama pro
testuoti „prieš valdžios vyk
domą žmonių nuskurdinimo po
litiką”, žlungančią pramonę, 
didėjantį nedarbą, mažus atlygi
nimus ir dideles kainas, dėl in
dėlių, padėties žemės ūkyje, 
energetikoje, bankuose ir pana
šiai.

Ketinama reikalauti valdžios 
institucijų atsistatydinimo ir 
nusikaltusių pareigūnų teismo.

Organizatoriai akciją ketina 
užbaigti Seimo apsupimu.

čiau nereikia įsivaizduoti, kad 
tai yra knygose aprašytas šni
pinėjimas, sakė jis. Iš tikrųjų 
daugiausia tai yra „atviros” in
formacijos kaupimas ir sistemi
nimas. Pasak J. Jurgelio, Lietu
va žvalgybą turi tik tose šalyse, 
kur yra jos interesų — politinių 
ar ekonominių.

Saugumo šefas vienu didžiau
sių Lietuvos teisėsaugos siste
mos trūkumu laiko nepakanka
mą atskirų institucijų bendra
darbiavimą. „Turinčios vieną 
kitą tęsti grandys yra sugedę”, 
sakė jis.

J. Jurgelis pareiškė, kad nė 
viena tikrai didelė kontrabanda 
į Lietuvą nepatenka be kyšius 
priimančių teisėsaugos parei
gūnų pagalbos. „Mafija niekada 
nerizikuos savo šimtais tūkstan
čių, jei nebus tikra, kad saugiai 
įveš ir realizuos savo krovi
nius”, sakė saugumo vadas. Jis 
neturi iliuzijų ir dėl teismų są
žiningumo. Pasak jo, „oficialus 
įkainis Lietuvoje yra 10 procen
tų nuo ieškinio sumos palankų 
sprendimą priėmusiam teisė
jui”.

Toje pat radijo laidoje daly
vavęs Lietuvos saugumo pareigū
nas, prisistatęs Alfredu, teigė, 
kad už sugautą kontrabandą pa
reigūnams „vietoje” yra siū
loma pusės krovinio vertės pi
nigų suma.

Paklausti apie Rusijos prezi
dento rinkimų rezultatų įtaką 
Lietuvai, saugumo pareigūnai 
teigė, kad Rusija jau nuo XVII 
amžiaus turi ir visada turės in
teresų Lietuvoje ir viskas pri
klausys tik nuo mūsų pačių po
zicijos tvirtumo.

KALENDORIUS

Balandžio 9 d.: Velykų 
antradienis. Marija Kleopienė, 
Akacijus, Kleopas, Aurimas, 
Dalia.

Balandžio 10 d.: Velykų tre
čiadienis. Apolonijus, Ezekielis, 
Mintautas, Kilnutė. 1869 m. gi
mė kompozitorius Juozas Nau
jalis. 1911 m. mirė muzikas, 
dailininkas M. K. Čiurlionis.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KAS YRA 

HIPOCHONDRIJA
Kasdieninėje gydytojų prak

tikoje dažnai iškyla hipo- 
chondrijos (liguisto, perdėto 

rūpinimosi savo sveikata) pro
blema. Ligoniai neretai netgi be 
jokios loginės priežasties įsivaiz
duoja sergą įvairiomis ligomis. 
Jie lyg nusigręžia nuo išorinio 
pasaulio, visą jų gyvenimą 
užpildo širdies, skrandžio ar kito 
organo „liga”. Ji verčia žmogų 
nuolat stebėti savo savijautą, to 
organo veiklą.

Šis negalavimas gali būti 
kaip trumpalaikė reakcija po 
didelio sukrėtimo ar iš
gyvenimo, po tam tikros sun
kios somatinės ligos, infekcijos, 
kai išlieka įtarumas, baimi
nimasis, kad organizmas nepa
sveiko ar blogai buvo nustatyta 
diagnozė. Hipochondrija taip 
pat gali būti lėtinė ar palaips
niui progresuojanti. Tai bū
dinga esant sunkesniems psichi
kos sutrikimams.

Viena iš dažniausių hipo- 
chondrinio pobūdžio fobijų rūšių 
yra kancerofobija. Ji būna labai 
įvairi. Paprastai bijoma galvos 
smegenų, skrandžio, plaučių, 
gimdos, gerklės naviko. Li
goniai po keletą kartų tiriami 
gydymo įstaigose, tačiau net ir 
patys tiksliausi tyrimo rezulta
tai jų netenkina. Pilvo skaus
mai interpretuojami kaip gimdos 
ar skrandžio skausmai, jei skau
da, spaudžia galvą, tai vertinama 
kaip smegenų naviko simptomai. 
Dauguma specialistų galvoja, 
kad šie žmonės perdėtai jautriai 
reaguoja į nežymius somatinius 
pojūčius ir sunkiai toleruoja fizi
nį diskomfortą. Manoma, jog 
sveikas žmogus tam tikrą dis
komfortą kūne vertina kaip 
maudimą, o esant hipochondri- 
jai — kaip skausminį pojūtį. Ser
gantieji hipochondrija dažnai 
mano, jog serga sunkia liga, 
kurios nepavyksta nustatyti. 
Būdinga ir tai, kad tokie li
goniai pradeda visur ieškoti 
ligų, pvz., skaitydami įvairius 
straipsnius, medicinos litera
tūrą lygina savo simptomus su 
ten pateiktaisiais, interpre
tuoja, kad jie serga būtent 
aprašytąja liga. Paskutiniu 
metu pasirodę straipsniai apie 
Laimo ligą bei pavojų susirgti 
nuo erkės įkandimo paskatino 
kai kuriuos ligonius savo blogos 
savijautos priežastimi laikyti 
šią ligą. Straipsniai apie AIDS 
ir šios ligos plitimą taip pat 
sąlygoja kai kurių ligonių bai
mę susirgti AIDS. Dauguma 
žmonių gilinasi į medicininių 
tyrimų išvadas, visiškai nesu
prasdami tam tikrų terminų 
bei aprašomų išvadų. Dažnai 
hipochondrija tampa lėtinė 
ir dėl pačių gydytojų klaidų. 
Jatrogeninė (jatrogenija — liga, 
kylanti dėl netinkamo gydytojo 
elgesio arba klaidingo gydymo) 
hipochondrija gali prasidėti 
perskaičius savo tyrimų iš
vadas, dėl neatsargių gydančio 
personalo pastabų. Ligonis, įta
ręs kažką ne taip, pradeda rei
kalauti kitų, papildomų tyrimų. 
Nepatenkinus reikalavimų, 
eina nuo vieno gydytojo prie ki
to, kol galų gale sulaukia 
„minimalaus” nesklandumo ir 
su palengvėjimu atsidūsta, kad 
pasitvirtino jo įtarimas. Hipo
chondrija lemia ir tam tikra 
socialinė-psichologinė padėtis, 
nuo kurios ligonis nori pabėgti; 
tai lyg bėgimas nuo savo vidinių 
konfliktų, lydimų savęs nuver
tinimo, kaltės jausmo. Ligoniai, 
gavę siuntimą į ligoninę, nu
sprendžia, kad tai yra jų, taip il
gai neradusių „atgarsio”, nusi
skundimų pripažinimas ir įver
tinimas. Tai jiems padeda trum
pam atitrūkti nuo tikrų kon

fliktų, nuo kankinančios baimės 
ir abejonių. Dažnai, gulėdami li
goninėje, jie tikisi, kad bus 
pripažintas invalidumas, kad 
gaus invalidumo pensijas, nes 
išgydyti jų esą neįmanoma.

Pastebėta, kad daugelis li
gonių pamėgsta skiriamus vais
tus ir vartoja nuolat juos dauge
lį metų. Tai irgi turi įtakos jų 
savijautos pablogėjimui. Labai 
svarbu parinkti gydymo planą 
bei taktiką. Kai diagnozuojama 
laikina hipochondrinė reakcija, 
rekomenduojama padėti li
goniui įveikti stresą, susi
tvarkyti krizinėje situacijoje, 
skirti kuo mažesnes medika
mentų dozes bei pasitelkti į 
pagalbą psichoterapiją. Jei hi
pochondrija trunka ilgus metus, 
bendros praktikos gydytojams 
siūloma atkreipti ypatingą 
dėmesį į smulkią nusiskundimų 
analizę bei susirgimo eigą. 
Dažnai pacientas nedrįsta 
pasakoti apie savo nerimą ir 
baimę. Sužinoti apie tai galima 
tik ilgiau bei reguliariai stebint 
ligonį, atidžiai išklausius jo 
gyvenimo bei ligos istoriją. 
Tokio nerimo požymiai gali būti

GYDOMOSIOS MEDAUS SAVYBĖS
Medus jau žinomas nuo prieš

istorinių laikų. Lygiai taip pat 
jau nuo seno žmonės pastebėjo 
medaus gydomąsias savybes. 
Garsusis Pitagoras teigė, kad 
medus prailginęs jo gyvenimą. 
Lietuvių liaudies medicinoje 
medus buvo dažnas. Jį karštą 
gėrė peršalę, nes karšto medaus 
stiklinė daugiau priverčia ligonį 
prakaituoti, negu aviečių ar 
liepų žiedų arbata, nors dažnai 
viską kartu jungė. Gerklę skau- 
dant, gėrė karštą medų, suvirin
tą su pienu, o votims keliantis, 
gėrė taip pat medų, juo tepė 
tvinkinius, votis ir žaizdas. 
Žmonės net ir gyvulius taip pat 
gydė medumi.

Mažai yra produktų, turinčių 
tiek organizmui reikalingų 
komponentų, kaip medus. Be 
geležies, mangano, vario, fos
foro, magnio, kalcio ir kitų 
mineralinių druskų, jis turi 
kone visų mums taip reikalingų 
ir būtinų vitaminų. Medus — di
džiausias skrandžio draugas. 
Juo gydomi skrandžio katarai, 
opos, dvylikapirštės žarnos 
uždegimai. Tai puiki priemonė 
prieš rachitą, kvėpavimo takų 
ligas ir nemigą. Vartojamas 
reguliariai, medus tampa prieš
nuodžiu mūsų nuolat teršia
mam organizmui. Pateikiu ke
lis receptus ligų profilaktikai ir 
gydymui (paimta iš vokiečių 
žurnalo).

Sergant skrandžio bei dvyli
kapirštės žarnos uždegimais, pa
tariama iš vakaro šaukštelį me
daus ištirpinti pusėje stiklinės 
šalto virinto vandens. Jei šį 
medaus tirpalą gersime 1-2 vai. 
prieš valgį, skrandžio rūgštin
gumas mažės, o pavartotas prieš 
pat valgį, jis rūgštingumą di
dins.

Skundžiantis kepenų negala
vimais ar esant mažakraujystei, 
du mėnesius kasdien reikėtų 
rytais nevalgius gerti aukščiau 
nurodytą tirpalą su citrinos sul
timis (pusės citrinos sultys pusei 
stiklinės tirpalo).

Sergant inkstų ligomis, pata
riama gerti erškėtrožių arbatą 
su medumi.

Peršalus, užkimus, sergant 
angina, vakarais reikėtų išgerti 
puodelį pieno su šaukštu me
daus ir truputėliu sviesto, o

• 1898 m. rugpjūčio 12 d. 
Havajų salos prijungtos prie 
JAV.

ir nekonkretūs somatiniai ne
galavimai, pvz., nuolatiniai 
organine patplogija nepagrįsti 
pilvo skausmai. Geriausia gydy
mo taktika — nebijoti tokių li
gonių, stengtis palaikyti ilga
laikį kontaktą, nesiuntinėti 
kitiems specialistams. Pacientui 
būtina paaiškinti, kad jo susir
gimas lėtinis, kad reikia nuola
tinių vizitų pas gydytoją, kurie 
susiklosčius geriems tarpusavio 
santykiams, palaipsniui retina
mi. Gydytojas turi tolerantiškai 
vertinti ligonio skundus, steng
tis nekritikuoti jo elgesio, o 
padėti geriau adaptuotis socia
linėje aplinkoje. Rekomen
duojama neskirti vaistų, kurių 
negalima ilgai vartoti arba 
kurie sukelia pripratimą ar 
abstinenciją. Taip pat negalima 
staigiai nutraukti vaistų, prie 
kurių ligoniai yra prisirišę, o jei 
tai būtina, sprendimą reikia 
tinkamai paaiškinti. Jei vaistai 
turi pašalinį poveikį, būtina tai 
išnaudoti ir paaiškinti,kad pa
ciento organizme kažkas jau 
keičiasi. Jei nėra aiškių medici
ninių indikacijų, o pacientai rei
kalauja medikamentinio gydy
mo, galima skirti placebo 
(neveiklius preparatus). Kartais 
skiriami vaistai gali supriešinti 
pacientą su gydytoju, nes dažnai 
pagerėjimo nuo jų pacientas 
nepastebi ir pradeda reikalau
ti naujų tyrimų bei „stebuk
lingų” vaistų, todėl vien medi
kamentinio gydymo negana.

Jūratė Deksnienė 
„Sveikata”, 1996, kovas, Nr. 3

dieną kelis kartus suvalgyti po 
šaukštelį medaus, atskiesto cit
rinos ar krieno sultimis (san
tykiu 1:1).

Esant stipriarp fiziniam ar 
psichiniam išsekimui, taisantis 
po ligos, gerai veikia toks gė
rimas: į dubenį įpilama puodelis 
kefyro, įdedamas šaukštas me
daus, 2 šaukštai avižinių dribs
nių, vienas trynys, įspaudžiama 
citrinos sulčių ir maišoma, kol 
išsileis dribsniai.

Liaudies medicinoje galime 
rasti daug daugiau naudingų 
patarimų. Daug naudingų pata
rimų gali duoti ir Seni žmonės.

Nijolė Nausėdienė
♦ rr:’
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VAISTINĖSE GALI 

NEBELIKTI BŪTINIAUSIŲ 
VAISTŲ

Dėl valstybės bankų skolos, 
nuo kovo 15 d. vaistinėse gali 
nebelikti būtiniausių vaistų. 
Šiauliuose „Sodros” skolos 
miesto vaistinėms jau viršijo 1.5 
milijonus litų, panaši padėtis ir 
kituose šalies miestuose, nes 
bendra valstybės bankų skola 
„Sodros” biudžetui — 90.9 mi
lijonai litų. Sausio mėnesį 
vaistinės gavo tik 40% lėšų, 
skirtų vaistų išdavimui lengva
tinėmis sąlygomis. Vaistinės 
nebegali atsiskaityti su tie
kėjais ir vaistais aprūpinti 
gydymo įstaigų.

Šiaulių „Valerijono” vaistinės 
vedėja Almira Girdenienė BNS 
žinių agentūros korespondentui 
sakė, jog vaistininkų skolos 
tiekėjams jau viršijo vaistų at
sargas ir po dviejų mėnesių vais
tinėse nebeliks būtiniausių 
vaistų.

Lietuvos farmacijos sąjunga ir 
vaistininkų asociacija kreipėsi 
į Sveikatos apsaugos ministrą 
Antaną Vinkų bei Socialinės ap
saugos ir darbo ministrą Min
daugą Mikailą, prašydamos pa
tvirtinti realią situaciją 
atitinkantį prekybinį antkainį 
didmeninei ir mažmeninei vais
tų prekybai bei sugrąžinti bu
vusį prioritetą vaistų prekybai 
— 5% pelno mokestį vietoj 29% 
dabar.

Farmacininkai teigia, jog ne
įvykdžius jų reikalavimų, nuo 
kovo 15 d. vaistinės nebeišduos 
vaistų, kompensuojamų iš „Sod
ros” ir valstybės bei savival
dybių biudžetų.

(AGEP, 03.06)

1918 m. vasario 16-tosios Nepriklausomybės paskelbimo aktui prisiminti: 
tai jvyko seniai, prieš 78 metus, kai 20 Lietuvos patriotų pasirašė ir paskelbė 
Nepriklausomybės aktą. Vienas to akto signatarų, prof. Mykolas Biržiška 
nuo 1962 m. ilsisi Los Angeles katalikų Kalvarijos kapų mauzoliejuje. Nuo
traukoje jo dukra pianistė Ona Barauskienė su dukraite, gyd. Vinco Ted 
Leono dukra (1995 m. sausio 3 d. gimusia) Izabele ant kelių; viduryje Vincas 
(kai jis gimė, molina M. Biržiškai paskambino iš ligoninės ir pasakė: „Seneli, 
turiu sūnų Virtdą, pagal Vincą Kudirką”); greta Vinco — jo motina Venta 
Barauskaitė-Leon.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
i PASAULYJE

NAUJOS POPIEŽIAUS
RINKIMČ DIREKTYVOS

i rv
i f

Vasario 1,64-. Vatikane buvo 
paskelbtos , naujos direktyvos 
„Dėl Apaštalinio Sosto vakan- 
sijos ir Romūs popiežiaus rinki
mo”. Apaštalinėje konstituci
joje, pavadihtdje „Universi Do- 
minci greįjiš” („Visai Dievo 
tautai”), pbp'i’ežius Jonas Pau
lius II, be kita1 ko, akcentavo po
tvarkius, tupinčius garantuoti 
Konklavos šldptumą. Į patalpas, 
kuriose renkamas naujas popie
žius, griežtai draudžiama įnešti 
portatyviriiįiS ir kitokius garso 
bei vaizdo įrašymo ar perdavimo 
aparatus. Be to, prieš susiren
kant Konklavai, technikai turė
tų patikrinti, ar patalpose nėra 
įrengta klausymosi priemonių. 
Norint išvengti išorinės įtakos, 
kardinolai hdujo popiežiaus rin
kimo laikotarpiu negali gauti 
laikraščių iF’žurnalų, klausytis 
radijo ar žiūrėti televizijos laidų.

Naują pbįliežių ir ateityje 
rinks daugidhsia 120 kardinolų, 
neturinčių 80 metų amžiaus. 
Tačiau rinktai bus įkurdinami 
patogesnėsepatalpose. Jie gy
vens Vatikario svečių namuose 
„Santa Marta”. Tuo tarpu 
popiežiaus linkimų vieta ir 
toliau liks Siksto koplyčia. Nau
joji popiežiaUs rinkimo tvarka, 
išskyrus keletą nedidelių pa
keitimų, iš1‘'esmės patvirtina 
popiežiaus Pauliaus VI1976 m. 
nustatytas direktyvas. Pvz., nuo 
šiol galios tiktai vienas rinkimų 
būdas, reikalaujantis slapto 
balsavimo ir dviejų trečdalių 
balsų daugūfnos.

Mirus popiežiui, atsistatydina 
visi Vatikafio kurijos įstaigų 
vadovai - valstybės sekretorius 
ir kongregacijų bei tarybų pre
fektai. Laikotarpiu, kai Šventa
sis Sostas neužimtas, kardinolai 
kiekvieną diėną renkasi į „vi
suotines kongregacijas”, kurio
se gali dalyvauti ir kardinolai, 
turintys daugiau negu 80 metų. 
„Visuotinėse kongregacijose” 
turėtų būti svarstomos popie
žiaus laidotuvių, Konklavos 
sušaukimo ir kitos svarbios 
Bažnyčios vadovybės problemos. 
Šiuo laikotarpiu nevalia spręsti 
klausimų, kuriuos galima ati
dėti, arba tų dalykų, kurie pa
liktini popiežiaus kompetenci
jai.

Popiežius turėtų būti laido
jamas tarp 4-osios ir 6-osios 
dienos po jo mirties. Tuo tarpu 
naujojo popiežiaus rinkimus 
būtina pradėti tarp 15-osios ir 
20-osios dienos. Rinkimų teisę 
turintys kardinolai ir jų padė
jėjai privalo prisiekti laikytis 
absoliutaus slaptumo. Popie
žiaus rinkėjai, be to, turėtų 
prisiekti, kad niekas nepaveiks 
kiekvieno iš jų sprendimo. 
Griežtai draudžiama iš anksto

žadėti atiduoti savo balsą kieno 
nors naudai arba slapčia priva
čiai rinktis sprendimui priimti.

Balsuojama lapeliais, kuriuo
se kardinolai, kiek įmanoma, 
pakeista, bet įskaitoma rašy
sena įrašo savo kandidato var
dą. Balsavimo lapeliai ir kiti 
dokumentai vėliau sudeginami. 
Septyniems, vienas po kito 
vykstąritięms rinkimų ratams 
nedavus rezultatų, daroma per
trauka apmąstymams. Kandi
datui,., surinkus du trečdalius 
kardįnolų balsų, jis klausiamas, 
ar sutinka su rinkimų rezulta
tais, ir prašomas pasakyti, kokį 
vardą sau pasirenka. Visa tai 
popiežinis ceremonimeisteris 
įformina dokumentu. Tada kar
dinolas protodiakonas praneša 
Šv. Petro aikštėje laukiantiems 
žmonėms naujojo popiežiaus 
vardąt Naujasis popiežius iškart 
suteikia savo pirmąjį palai
minimą,,,Urbi et orbi”.

LKMA KLAIPĖDOS 
SKYttlVl - 5-ERI METAI

Kovo 8 d. Klaipėdoje buvo 
paminėta Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos (LKMA) 
Klaipėdos skyriaus penkerių 
metų sukaktis. Šv. Mišioms, 
'kurios šia proga buvo auko
jamos Marijos Taikos Karalie
nės bažnyčioje, vadovavo Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. 
Renginyje dalyvavo LKMA 
Klaipėdos skyriaus pirmininkas 
A. Remesa, miesto meras S. 
Šukys, Klaipėdos universiteto 
rektorius St. Vaitiekūnas, Tel
šių seminarijos klierikai, miesto 
visuomenė, kiti svečiai.

Po pietų Klaipėdos univer
siteto Menų fakulteto koncertų 
salėje minėjimo dalyvius sveiki
no vyskupas A. Vaičius, kuris 
pasidžiaugė Klaipėdos univer
siteto ir LKMA Klaipėdos sky
riaus bendradarbiavimu. Apie 
bendradarbiavimą su LKMA 
„ne tik mokslo, bet ir kitose 
srityse” kalbėjo universiteto 
rektorius St. Vaitiekūnas. 
Rektorius taip pat siūlė LKMA 
Klaipėdos skyriaus vardu pa
siųsti Seimui protestą 1 
siūlomų Švietimo įstatymo pa 
taisų, reguliuojančių tikybos 
dėstymą mokyklose.

LKMA Klaipėdos skyriaus 
pirmininkas A. Remesa apžvel
gė katalikybės atėjimo į Lietuvą 
istoriją, skyriaus nuveiktus dar
bus ir dabarties problemas. Jis 
informavo, kad skyriaus penke
rių metų jubiliejaus proga 
nutarta išleisti mokslinį leidinį 
„Vakarų Lietuvos katalikiškoji 
kultūra”. Jubiliejaus proga 
susirinkusiuosius pasveikino 
Klaipėdos miesto meras S. Šu
kys, Lietuvos ateitininkų fede
racijos vicepirmininkas dr. A. 
Žygas, LKMA atstovai iš Vil
niaus, kiti svečiai.
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LIETUVOS KATALIKŲ 

TELEVIZIJOS STUDIJOS 
PAREIŠKIMAS

1996 m. vasario 24 d. 
„Lietuvos ryto” priede „TV 
antena” buvo išspausdintas 
straipsnis apie Katalikų TV 
studijos darbuotoją, savaitinės 
katalikiškosios TV laidos „Tavo 
laikas” redaktorių Vaidą Reivy- 
tį. Šiame straipsnyje žurnalistė 
iškreipė kai kuriuos faktus.

Pranešame, kad vasario pra
džioje Katalikų TV studijos dar
buotojai buvo susitikę su Lietu
vos Vyskupų konferencijos Vi
suomenės informavimo priemo
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LIETUVOS PROBLEMOS 

IR GALIMI SPRENDIMAI

AUDRIUS BUTKEVIČIUS

Mes, lietuviai, esame viena 
tauta. Jei kas sako kitaip, yra 
netiesa. Pagrindinė problema 
yra savęs suvokimo klausimas. 
Kas mes esame? Iš kokios pa
saulėžiūros veikiame? Ko nori
me pasiekti? Tai yra savimonės 
klausimas. Jei tai suvokiame, j 
visus kitus klausimus atsaky
mus rasime. Praradę save, savo 
atsakomybės jausmą, savo vidi
nę laisvę, — jokių klausimų 
neišspręsime.

Aš manau, kad savęs suvoki
mo klausimas yra sena pro
blema. Ją galima pavadinta 
inertiškumo problema. Visos 
kitos problemos yra tarsi iner
tiškumo problemos dalys.

Trys slenksčiai

Norint padaryti kažką gera 
Lietuvoje, reikia įveikti tris 
slenksčius.

1. Lietuvoje neturime bendros 
vizijos ir plano. Neturime 
strateginio plano, valstybės 
modelio, kurį būtų glima paro
dyti visiems ir pasakyti: „Štai 
ką mes darome ir ko siekiame”.

Lietuvoje turime daug partijų. 
Šešiolika. Bet jei ant stalo pa- 
tiesime jų programinius tikslus, 
matysime, kad jos visos, kaip 
viena. Aš partijų programas pa- 
nagrinėjau. Visos žada pagerin
ti, padidinti, išlyginti, suma
žinti, bet nesako, kodėl, kaip ir 
kiek. Jei eina kalba apie mokes
čius, visi žada sumažinti, bet 
niekas nesako, kokius mokes
čius ir kiek. Niekas nekalba, ką 
daryti su kitomis problemomis 
ir kaip jas spręsti. Mes turime 
daug tuščių šnekų, bet neturime 
vieno tikslo, kuris telktų visuo
menę ir patrauktų ją suderin
tam darbui valstybės labui.

Taigi pirmu ir svarbiausiu 
reikalu aš laikau mūsų po 
litinėms jėgoms susitarti dėl 
tam tikro bendro valstybės 
tikslo, arba modelio. Noriu 
pasakyti, kad ta idėja nėra nau
ja. Jau Aukščiausioje Taryboje 
buvo suformuota „Valstybės at7 
kūrimo komisija”. Bent pagal 
savo pavadinimą, ta komisija 
turėjo paruošti valstybės at
kūrimo planą. Tačiau nieko ne
buvo padaryta. Jei kapitonas 
nežino kurlink plaukti, at
plauks ne į tą uostą. Man yra 
tekę dirbti šešiose vyriausybėse, 
ir galiu tvirtai pasakyti, kad 
politikai nebuvo suinteresuoti 
tokio valstybės vystymo arba 
strateginio plano paruošimu ir 
patvirtinimu. Planas juos įpa
reigotų veikti tam tikra tvarka. 
Šiandien Seimas yra priėmęs 
daugybę voliuntarinių sprendi
mų. Dažnai jie priimami asme
niniams interesams patenkinti, 
o ne bendram valstybės stipri
nimo labui.

2. Turime įveikti visuomenės 
susiskaldymą ir milžinišką iner

tiškumą. Lietuvoje kasdien 
žmogaus teisės yra karpomos, 
bet neteisėtiems valstybės 
veiksmams nėra pasipriešini
mo. Visuomenė nepakankamai 
aktyvi save ginti. Jūs gyvenate 
Vakarų demokratijoje ir žinote, 
kad valstybė neveikia be vi
suomenės aktyvumo. Kol nebus 
visuomenės pasiryžimo ginti 
save, padėtis negerės. Aš turbūt 
būsiu nepopuliarus čia, jei 
pasakysiu, kad aš nematau skir
tumo tarp dešiniųjų ir kairiųjų. 
Aš žinau, kad demokratija Lie
tuvoje neveiks, jei žmonės ne
išmoks ginti savo teisių.

3. Turime nugalėti stambių 
interesų grupių veikimą Lietu
voje. Yra gal keturios stambios 
finansinės grupuotės, kurių in
teresai šiandien per politikus 
įvedami į valstybės ekonomines 
struktūras, kaip tai valstybės 
mokesčius, biudžeto formavimo 
politiką ir kt. Galima tai vadin
ti korupcija. Nelaimė ta, kad tų 
grupuočių interesai neatitinka 
valstybės vystymo interesų.

Šios grupuotės perka politi
kus. Galite klausti, kaip yra su 
LDDP. Aš manau, kad LDDP 
veikla yra kenksminga ne dėl 
to, kad turi kenksmingas vals
tybei idėjas arba ne taip mato 
Lietuvos ateitį, bet kad jokių 
idėjų neturi. Gina tik pramoni
nės grupės interesus.

Mes turime finansines proble
mas ne tik su Rusijos įtakomis, 
bet ir su Tarptautiniu Valiutos 
Fondu ir Pasaulio Banku. Turi
me beveik milijardą dolerių 
Lietuvos skolų, užsieniui ir 
vidaus. Tad turime kalbėti apie 
kitą gerai žinomą jėgą, kuri ne
mažiau pavojinga Lietuvai ta 
prasme, kad žmonių ir valstybės 
nuskurdinimas sukuria labai 
pavojingas visuomenės nuotai
kas. Žmogus galvoja, kaip pa
valgyti, ir nėra suinteresuotas 
valstybės nepriklausomybe.

1990 m. mums pasisekė mobi
lizuoti žmones pilietiniam pasi
priešinimui ginti valstybę, šian
dien, galiu pasakyti, mobilizaci
ja nepavyktų. Nepavyktų, nes 
valstybės idėja, vieningos tautos 
idėja yra bankrutavusi. Reikia 
labai daug pastangų ją atstaty
ti.

Valstybės politikos vystymo 
kryptys

Dabar reikia pakalbėti apie 
šešias mūsų valstybės politikos 
vystymo kryptis, išryškinti pro
blemas ir pažiūrėti, kaip jas 
būtų galima spręsti. Pagrindi
nės jų, mano požiūriu, yra ke
turios: valstybės saugumo ir gy
nybos politika, ekonominė poli
tika, mokslo ir kultūros politi
ka ir nusikalstamumo proble
ma.

Valstybės saugumo ir gy
nybos politikos plano šiuo

metu nėra, ir nežinoma, kas iš 
vis yra valstybės saugumas. Vi
si šaukia, kad rusas yra grėsmė, 
kad rusas yra baisus. Kuriama 
labai pavojinga iliuzija, — kad 
mes atsidursime NATO globoje 
ir kad NATO mus apgins. Tai 
patogu kiekvienam politikui: jei 
mus apgins, tai kodėl aš turiu 
stengtis.

Nuo mano išėjimo iš vyriausy
bės, nėra priimto nė vieno įsta
tymo, kuris reglamentuotų ka
riuomenės kūrimą ir gynybos 
politiką. Kariuomenės ir gyny
bos struktūrų kūrimas yra pa
liktas be bazinių įstatymų.

Noriu užsiminti dar vieną 
svarbų klausimą, kurį pava
dinkime grėsmės klausimu. 
Šaukiama, kad visas pavojus 
ateina iš Rusijos, bet santykiai 
su Rusija ignoruojami. Net ir čia 
išgirdau tokią potekstę, esą aš 
pernelyg daug akcentuoju san
tykių su Rusija reikalą. Taip, aš 
esu už labai intensyvius santy
kius su Rusija. Turėdamas san
tykius, tu gali daryti įtakos. 
Pripažįstu, kad Rusija yra tur
būt pasaulinė grėsmė Nr. 1. 
Sprendžiant šią problemą, mes 
turime suvokti savo vietą. Iš 
tikro turime suprasti, kad esa
me reikalingi pasauliui tiek, 
kiek sugebėsime atlikti tam 
tikrą misiją. Manau, kad Lie
tuvos misija yra įtampų tarp 
Rytų ir Vakarų mažinimo misi
ja. Jei mes sukursime mechaniz
mą tokiai misijai atlikti, būsime 
reikalingi Europai, pasauliui, 
Jungtinėms Valstijoms.

Ekonominės politikos pla
no Lietuvoje taip pat nėra. Pa
saulio bankas ir Tarptautinis 
valiutos fondas primėtą lauki
nio liberalizmo politiką. Ta po
litika baigia pasmaugti gamin
toją.

Lietuvai reikia visų pirma 
ginti savo gamintojo interesus. 
Lietuvoje, kurie moka mokes
čius, bankrutuoja. Kurie mokes
čių nemoka, išsilaiko. Mokesčių 
nemokėjimas yra toleruojamas. 
Padarę „biznelį”, skuba pasi
traukti iš Lietuvos. Iš Lietuvos 
išplaukia kapitalas. Šmulkiųjų 
ir vidutinių verslininkų gali
mybės mažos. Lietuvos ekono
minė politika, mano požiūriu, 
turėtų būti orientuota į vidutino 
verslininko poreikius. Turime 
būti suinteresuoti visą verslo 
procesą suintensyvinti, kad gau
tume tam tikrus pelnus.

Su ekonomine politika rįšasi 
socialinių klausimų sprendi
mas. Valstybė, neturinti nor
malių rinkos santykių, turi 
neįtikėtinai didelę savo biu
džeto dalį skirti socialiniams 
reikalams. Išsivysčiusios šalys 
turi išvystytus mechanizmus ir, 
gaudamos didelius pelnus, atlei
džia daug organizacijų nuo mo
kesčių, taip lengvina socialinių 
klausimų sprendimą. Lietuvoje 
to nėra. Kol mes nesutvarkysi
me rinkos ekonomikos, vardan 
valstybės saugumo labai ribo
čiau socialines programas. Ži
nau, kad tai nepopuliaru, bet 
šiandien reikia ginti valstybę.

Dar yra vienas įdomus požiū
ris. Visas mūsų dėmesys nu
kreiptas į Vakarų rinką. Iki šiol 
buvo ignoruojama sėkminga ga
limybė Rytuose. Manau, kad tai 
yra klaida. Jei mes turėtume 
gerai organizuotą valstybinę po
litiką ir gerus specialistus, pa
tyrusius šiose sąlygose, suorga
nizuotą transportą atvežti į 
Lietuvą žaliavas ir išvežti 
neblogesnę už Vakarų produk
ciją, galėtume sėkmingai iš
spręsti daugelį ūkio problemų. 
Vėl kartoju, tam reikalinga 
valstybinė politika.

Mokslo ir kultūros politika 
yra tampriai susijusi su anks
čiau aptarta didžiule problema
— valstybinės strategijos ir 
valstybinio modelio nebuvimu. 
Šiandien niekūs negali pasaky
ti, kiek ir kokių specialistų 
Lietuvai reikia. Lietuvoje visi 
šaukia, kad eisime į Europos 
erdvę. Bet tą erdvė uždeda 
nemažai apribojimų: tam tikros 
pramonės vystymą, tam tikras 
žemės ūkio kryptis. Jei turė
tume planą, iš anksto galėtume 
matyti, kokios sritys bus vys
tomos, kiek ir kokių reikės spe
cialistų. Ar bazuosime į lengvą
ją pramonę, ar vystysime naftos 
pramonę — nuo to priklauso, 
kiek ir kokiai sričiai ruošime 
specialistų. Valstybės stipen
dijos skirstoihoš studentams tų 
sričių, kurios turi perspektyvą.

Nusikalstamumo ir mafijos 
problema rišasi su saugumo ir 
gynybos problema. Šiandien 
Lietuvoje nėra didelio skirtumo 
tarp nusikaltėlių grupuočių ir 
su nusikaltųrnais kovojančių 
grupuočių — policijos. Nusikal
tėlių pelnu jię- dalijasi. Kalėji
muose šiuo metų Lietuvoje sėdi 
15,000 jaun^ žmonių. Jų am
žiaus vidurkiu 32 metai. Kalėji
mus saugo irgi jauni vaikinai, 
dažnai iš to paties kaimo. Atlikę 
bausmę ir išėję iš kalėjimų, 
nežino kur dėtis. Jie neturi dar
bo ir daugelis vėl daro nusikal
timus. Valstybė neturi plano, 
kaip nusikalstamumo problemą 
spręsti.

Kita problemos pusė — orga
nizuotas nusikalstamumas. Jūs 
girdite žodį „nįafija”. Čia yra du 
problemos aspektai. Lietuvoje 
nusikaltėliai paperka politikus, 
spaudą, įsibrauna į valstybės 
ekonomines sirktūras ir siekia 
savo interesų, Antra, yra pap
rasti vagišiai, kuriuos spauda 
pavadina mafįozais. „Mafiozas” 
tam tikruose! jaunimo sluoks
niuose yra gero tono reikalas. 
Jie jaučiasi savotiškai įvertinti 
ir pradeda jungtis į didesnes 
vagių bei plėšikų gaujas.

Mūsų aptartos keturios vals
tybės politikos vystymo sritys 
integraliai rišasi dar su dviem
— užsienio politika ir valstybės 
administravimu.

Valstybės užsienio politi
kos viena didžiausių klaidų, aš 
manyčiau, yra „vamzdinis ma
tymas”. Dešinieji mato tik Va
karus, LDDP, deja, žiūri irgi tik 
į Vakarus. LDDP nėra partija. 
Tai labiau partija draugų, per tą

laiką sukaupusi didelį turtą, 
kurį saugu pasidėti Vakaruose. 
Lietuvoje yra susiformavusi 
kryptis: arba į Vakarus, arba 
kai kurių politikų į Rytus. Taip 
mes negalime pasiekti to, kas, 
mano manymu, Lietuvos užsie
nio politikai yra reikalingiau
sia, būtent — tam tikrų įtakų ir 
politinio aktyvumo balanso.

Aš nenustebinsiu pasakęs, 
kad mes turėjome sutartis su 
švedais. Tai nebuvo šiaip sau 
kunigaikščių Radvilų pasirašy
tas popierėlis, bet išreikštas 
strateginis mąstymas, kad 
pavojinga Lenkijos įtaka būtų 
neutralizuota. Kitaip saknt, 
Lietuva per amžius siekė neu- 
talizuoti mums neigiamas įta
kas, bendradarbiaudama su 
draugiškais kaimynais. Mes 
galime mažinti politinį akty
vumą ten, kur konfrontacija 
sumažėjusi didinti — kur padi
dėjusi.

Iš antros pusės, norėčiau, kad 
Lietuvoje būtų diskutuojamas 
greitos integracijos į Europą 
klausimas. Atrodo, kad tai būtų 
sėkmingas kelias spręsti pro
blemas. Įėjimas į Europos 
struktūras gali užtikrinti mūsų 
saugumą. Bet koks to įėjimo 
procesas? Kai mes sakome, kad 
norime patekti po NATO skė
čiu. Vakarai sako, kad Lietuva 
pirma turi tapti Europos Sąjun
gos nare. Norint tapti Europos 
Sąjungos nare, reikia prisi
taikyti prie Pasaulio banko, 
Tarptautihio valiutos fondo bei 
muitų ir tarifų sutarties reika- 
lavimų/Taip ir neaišku, kada 
galėsime patekti į Europos Są
jungą, ir dar neaiškiau, kada į 
NATO,'’

Pradedame šokti pagal kitos 
dūdelėj melodiją.

Paliko dar paliesti valstybės 
administravimo klausimas. Lie
tuvoje turime šiandien stipriai 
centralizuotą valstybės aparatą. 
Šita centralizacija tarnauja 
vienam tikslui, — kad tas, kuris 
yra valdžioje, galėtų iš vienos 
vietos paimti ir į kitą padėti.

Ką reikia daryti?
Reikia sukurti valstybės ad

ministravimo konceptą ir vyk
dyti decentralizaciją pagal 
parengtą planą. Bet dabartiniai 
politikai tuo nesuinteresuoti. 
Bijomasi prarasti galias regu
liuoti valstybės valdyme pagal 
savo norus.

Aplamai į dabartinių Lietuvos 
problemų sprendimą matau vie
ną kelią: nedelsiant sukurti 
daugumai priimtiną strateginį 
valstybės atkūrimo planą ir 
suformuluoti aiškų, visiems 
suprantamą tikslą, dėl kurio 
patriotinė visuomenė norėtų 
gyventi, ryžtųsi kovoti ir net 
gyvybę paaukoti.

* * *
Audriaus Butkevičiaus, pir

mojo atsikūrusios Lietuvos 
Krašto apsaugos ministro, žodis, 
tartas LFB politinėse studijose 
Los Angeles, CA, 1996 m. sausio 
28 d. _______________

• 1571 gegužės 15 d. totorių 
kariuomenė sudegino Maskvą.

Penktasis metų laikas
Įprasta prisiminti, kad metai 

padalinti į keturias dalis —- 
pavasarį, vasarą, rudenį ir 
žiemą. Tačiau lietuvių visuo
menės, gyvenančios toli nuo 
savo kilmės krašto, metuose yra 
dar vienas laikotarpis — veiklos 
sezonas. Jis tęsiasi kone visus 
metus su neilga vasaros per
trauka, o šiemet, bent spren
džiant iš skelbiamų renginių 
gausos, tas veiklos laikotarpis 
atrodo labai intensyvus. Ir ne 
vien Čikagoje bei apylinkėse, 
bet kiekvienoje didesnėje mūsų 
tautiečių susitelkimo gyvenvie
tėje. Galima spėlioti priežastis, 
kurios paskatino mūsiškius su
krusti, bet gal čia yra ir tam 
tikra reakcija prieš jau ilgoką 
laiką — kone nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
1990 m. — girdimus pesimistiš
kus atsidūsėjimus, kad esame 
pavargę, mūsų gretos išretėju- 
sios ir aplamai neverta kibti į 
bet kokią veiklą, vis tiek esame 
pasmerkti išnykti...

Kaip gera matyti, kad tos juo
dos pranašystės dar negreit 
išsipildys. O galbūt, jeigu 
padėsime bent kiek daugiau pa
stangų, visiškai bus galima 
„vilką nuo durų nuvyti... Tą liu
dija ir sustiprėjęs judrumas. Jis, 
be abejo, būtų dar akivaiz
desnis, jeigu labiau atsispindėtų 
spaudos puslapiuose. Kažkaip 
dar vis esame įsitikinę, kad 
parašyti korespondenciją reikia 
ypatingų sugebėjimų ar pasi
ruošimo. Idealių situacijų gyve
nime retai pasitaiko, tai reikia 
ieškoti joms pakaitalų ir 
susikurti naujus „idealus”, kai 
senųjų atsargos baigiasi. Visi 
žinome, kad mūsų uoliuosius 
žurnalistus gerokai išskabė 
laikas, bet turime pratinti į jų 
vietą naujus. Jau ne kartą ir ne 
du pastebėjome, kad pradeda 
rašyti nauji, tikrai talentingi 
žmonės — o juos turime vertinti 
ir skatinti. Kiekvienas gali ko
respondenciją parašyti — čia 
daug pastangų nereikia, tik 
pasiryžimo. Net ir klaidų never
ta baidytis — tam turime redak
torius. Bet kurio įvykio apra
šymas, išspausdintas mūsų 
periodikoje, paskatina ir kitus 
kažką ruošti, veikti, o paskui 
parašyti, nuotraukų atsiųsti. 
Visa tai palaiko mūsų lietu
višką gyvybę.

Tačiau vietinių renginių, nors 
jie ir labai įdomūs ir sėkmingi, 
nebeužtenka. Mūsų priklau
symas lietuviškai visuomenei 
įpareigoja bent retkarčiais išeiti 
už savo siauro telkinio ribų ir 
jungtis su kitais lietuviais, 
gyvenančiais toliau, juo labiau, 
kai gyvenimo bei darbo sąlygos 
mus išsklaidė po visą didžiulį 
Šiaurės Amerikos žemyną. 
Ypač vietovėse, kur yra mažiau 
lietuvių, sunku neprarasti savo 
tapatybės gausioje kitataučių 
visuomenėje. Tuomet pasijun

Danutė Bindokienė

tame lyg maža, trapi salelė, iš 
visų pusių supama (tiesa, drau
giškų) pavojingų srovių. Tik ret
karčiais, įsijungus į gausesnį 
savųjų būrį, atsigauname.

Šiemet mums suteikiamos dvi 
progos pasistiprinti dvasiniu 
lietuvišku penu. Būtų tiesiog 
nusikaltimas tuo nepasinau
doti. Pirmasis didysis renginys 
vyks netrukus — balandžio 
20-21 d. Tai K. V. Banaičio opera 
„Jūratė ir Kastytis”, statoma 
šeštadienį ir sekmadienį, skir
ta ne vien Čikagai ar aplinki
niams jos priemiesčiams, bet vi
siems lietuviams iš arti ir toli. 
Juk šiuo metu jau nėra tokio 
nuotolio, kuris nenugalimas 
prie trupučio gerų norų. Šios 
operos nematysime nei Nevv 
Yorke, nei Houstone, nei Čika
gos Lyric rūmuose. Gaila, kad 
jos uždanga pakils kuklioje ir 
tokiam pastatymui nepri
taikytoje mokyklos auditorijoje, 
bet tai nesumenkina pačios 
operos — juk auksas, kaip teigia 
mūsų patarlė, ir pelenuose žvil
ga! Jau girdėjome, kad iš kai 
kurių miestų mūsų tautiečiai 
net autobusais keliones orga
nizuoja. Tai pagyrimo vertas 
reiškinys — ir kelionė bus 
įdomi, ir jos tikslas suteiks at
gaivą. Jūros gelmių deivės ir že
mės sūnaus tragiškos meilės is
torija, be abejo, labai pataikytų 
ir mūsų jaunesniųjų širdin, nes 
daugelis iš lituanistinės mokyk
los tebeprisimena lyriškąją 
Maironio baladę „Jūratė ir Kas
tytis”. Nepraleiskime progos pa
rodyti operą savo jaunimui.

Kitas didingas renginys, bū
tinai matytinas visiems lietu
viams — Dešimtoji tautinių šokių 
šventė, įvyksianti liepos mėne
sio pradžioje. Jos apimtis dar 
platesnė, nes įjungia ne vien 
JAV ir Kanadą, bet visą lietu
viškąją išeiviją. Rodos, taip 
seniai jau matėme tūkstantines 
minias, susibūrusias po vienu 
stogu, galėjome gėrėtis ir tos 
lietuvių gausybės artumu, ir 
renginio programa. Tai geriau
si vaistai prieš nutautimo, iš
nykimo, neveiklumo bacilas, 
kuriomis mus nuolat tyko ap
krėsti aplinka. Iš tautinių šokių 
šventės pasisemtoji energija il
gai lydės visus dalyvavusius — 
ir programos atlikėjus, ir jais 
besigėrinčią publiką, ir ren
gėjus, kurie, be abejo, patiria ir 
dar patirs daug sunkumų, rū
pesčių, atliks daug kone neįma
nomų darbų, kad šventė būtų 
sėkminga.

Nėra jokio pasiteisinimo 
tiems, kurie liks tautinių šokių 
šventei abejingi. Joje privalo 
dalyvauti kiekvienas lietuvis, o 
ypač visi tie, kurie nuolat pasu 
žymi pesimistiškomis nuotai
komis apie mūsų lietuviškosios 
visuomenės ateitį svetimuose 
kraštuose.

ĮKAITAI
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

1
Aprūdijęs raktas nenoriai sukaliojasi užrakte, su

girgžda, kol Audronė pagaliau atidaro duris. Viduje tam
su, drėgnas voratinklis vyniojasi apie jos išbalusį veidą, 
o ežero bangų ošimas beveik visiškai užslopina vieškelio 
judėjimo triukšmą, bet toji nejauki tyla ir jos neveikia 
raminančiai. Audronė pasienyje sugraibo elektros 
jungtuką, uždega šviesą ir apsidairo savo buto šeimi
ninkės vasaros namelyje, kuriuo ji jai pakartotinai siūlė 
pasinaudoti, pati bent kelis metus jame nebuvusi. Bet 
ir Audronė jame tik pirmą kartą atsidūrė, netikėtų gyve
nimo audrų atblokšta. Nei pati šeimininkė, nei niekas 
kitas apie jos atvykimą į šitą apleistą paežerės namelį 
nežino. Kad kas nors netikėtai jos neužtiktų, ji ir savo 
automobilį paslėpė tarp pakrantėje augančių krūmų. 
Audronė troško pailsėti ir į praėjusių dienų sukrečian
čius įvykius pažvelgti iš perspektyvos, kiek ramiau ir 
be baimės.

Pasidėjusi rankinuką ir pintinėlę su drabužiais ir 
maistu ant palangės suoliuko, ji pradėjo tvarkyti apleis
tą namuką, apšluostė palangėse kabančius voratinklius, 
nubraukė dulkes nuo kėdžių ir staliuko, virtuvėje šaltu 
vandeniu nuskalavo ilgai nenaudotą dubenį ir savo kuk

lią maisto atsargą sudėjo į tuščią, bet veikiantį šaldy
tuvą. Nors ji jaučiasi patenkinta, slapta ištrūkusi iš ją 
supančio košmaro, bet nervinė įtampa tebėra taip aštri, 
kad jos mintyse vyrauja chaosas ir skaudžiai, ilgesingai 
sustoja ties Arūnu. Klaiki nežinia ir rūpestis jo likimu, 
lyg kalavijas, dursto jos širdį, dirgina jausmus. Iš ran
kinuko ji išima kelis paskutinius Arūno laiškus, bet jų 
neskaito, tik glaudžia prie lūpų, nes juos jau moka min
tinai. Audronei rodosi, kad ji tarsi girdi jo mielą balsą: 
„Monika, tu ir aš esame neišskiriami. Kur ašį bebūčiau, 
tu visada savo širdy žinosi, ar aš gyvas, ar ne, o mūsų 
meilė mudu visada lydės bet kuriame pasaulio krašte...”

Audronė jį tebemato pilkšvai melsva lakūno uni
forma stovintį prie didžiulio kariško lėktuvnešio, jaučia 
jo rankas ant savo pečių, prisimena jo paskutiniuosius 
atsisveikinimo žodžius: „Tu būsi tobula lakūno žmona, 
Audrone, nes nepripažįsti graudžių, bereikalingai ner
vus dirginančių atsisveikinimų. Myliu tave dar ir todėl, 
kad esi drąsi, stipri ir ištverminga. Neliūdėk, nesirūpink 
— aš grįšiu, ir tada jau niekas mudviejų nebeišskirs”... 
Ar tai pranašingi žodžiai, ar tik atsisveikinimo sen
timentas? Audronė sekė akiratyje dingstantį, metalinį 
paukštį, kuriuo į tolimus rytus išskrido Arūnas.

Jiedu susipažino, kai ji buvo ką tik baigusi universi
tetą, o Arūnas, atlikdamas karo prievolę, tapo lakūnu, 
svajodamas civiliniame gyvenime tapti komercinių 
lėktuvų pilotu. Jiedu planavo susituokti, t ačiau abu susi

tarė laukti, nes jam dar buvo likę vieneri metai karinės 
tarnybos. Deja, tie vieneri metai ištyso į nežinios amži
nybę, nes jo paskyrimas į ką tik prasidėjusį Vietnamo 
karo frontą buvo skaudi ir sukrečianti staigmena. Retų 
pasimatymų metu jiedu stengėsi nuslėpti savo kartų 
nusivylimą, nenorėdami paskutinių gražių momentų 
drumzti liūdesio šešėliais, tik svajojo apie jo karinės tar
nybos pabaigą ir tolimesnius gyvenimo planus ir net apie 
slaptą pabėgimą į Švediją ar Kanadą. Tačiau įgimtas 
pareigos jausmas to neleido padaryti, o taip pat ir baimė, 
kad, karui pasibaigus, jo, kaip dezertyro, gyvenimas bus 
sužalotas.

Jam išskridus, Audronė ilgai negalėdavo užmigti 
naktimis, bandydama įsivaizduoti jam gresiančius pa
vojus Vietnamo džiunglių teritorijoje. Tik darbovietėje 
ji rasdavo užsimiršimą, nes jos darbas reikalavo visiško 
dėmesio ir koncentracijos. Nepaisant to, kad jos 

aeronautikos inžinierės diplomas iš pradžių jos bendra
darbių nebuvo rimtai vertinamas, jie pagaliau buvo pri
versti pripažinti tą faktą, kad Audronė, vienintelė mo
teris, dirbanti prie slaptų naujų ginklų tyrinėjimų, ne 
tik prilygo savo kolegoms, bet savo idėjomis atkreipė 
tyrimų centro viršininkų dėmesį. Netrukus ji buvo pa
aukštinta pareigose su žymiai didesniu atlyginimu ir, 
kas svarbiausia, buvo perkelta į specialią slaptų tyri
nėjimų laboratoriją, kurioje buvo konstruojami nauji 
kariški bombonešiai, raketos ir tobulinami radarai. Jai

iš pradžių buvo sunku apsiprasti su ypatingomis apsau
gos priemonėmis, drabužių ir rankinukų kratomis 
įeinant ir išeinant iš laboratorijos patalpų. Jai nebuvo 
malonūs federalinės valdžios agentų apklausinėjimai su 
tikslu jai suteikti teisę dirbti prie slaptų tyrinėjimų. Ją 
labiau apklausinėjo negu kitus jos kolegas, nes ji buvo 
Amerikoje gimusi, iš lietuvių tėvų, tai tardytojai sten
gėsi ištirti, ar kuris nors jos šeimos narys palaiko ryšius 
su sovietine respublika, jos pavergta tėvyne Lietuva, 
ieškodami slaptų ryšių su Sovietų Sąjunga. Įsitikinę, kad 
jos tėveliai buvo politiniai pabėgėliai nuo komunizmo 
siaubo ir kad pati Audronė yra labai nusistačiusi prieš 
komunizmą ir prieš Sovietų Sąjungą, kurios brutalaus 
persekiojimo aukomis tapo jos močiutė ir mylimas dėdė, 
palaidoti Sibire, ją praleido kaip visiškai patikimą.

Darbas laboratorijoje buvo labai įdomus, reika
laujantis iniciatyvos, sumanumo, žinojimo ir išradin
gumo, tai ji greitai apsiprato ir su apsaugos prie
monėmis, jas traktuodama kaip kasdieninio gyvenimo 
apraišką. Laboratorijos viršininkas buvo pagyvenęs rusų 
kilmės Amerikos pilietis inžinierius Nikita Kovalskis, 
daugelio diplomų ir premijų savininkas, kurio šalta ir 
beveik,šiurkšti asmenybė sunkiai derinosi su jo aukš
tai vertinamo mokslininko reputacija, kartais jį net ti- 
tuolant technikos genijumi. Buvo žinoma, kad jis yra 
užpatentavęs net šešis išradimus, kurių vienas jau buvo 
pritaikytas Vietnamo kare. (gus daugiau)
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LIETUVIŲ FONDO 
NUTARIMAI

Lietuvių fondo 33-sis metinis 
narių suvažiavimas, įvykęs 

! 1996 m. kovo 30 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, Illi
nois valstijoje, išklausęs Lie
tuvių fondo tarybos, patikėtinių 
tarybos, valdybos, kontrolės 
komisijos ir kitų komisijų bei 

»įgaliotinių pranešimus ir suva
žiavimo dalyvių pasisakymus
.priėmė šiuos nutarimus:

1. Suvažiavimas dėkoja Lietu
vių fondo nariams už nuolatines 
aukas, didinant pagrindinį ka
pitalą, testamentų sudaryto
jams už palikimus Lietuvių fon
dui, spaudai ir radijui už infor
macijas visuomenei. Jų dėka 
Lietuvių fondo pagrindinis ka
pitalas peraugo aštuonių mili
jonų dolerių sumą. Suvažiavi-

" mas džiaugiasi 1995 metais 
gautais rekordiniais 907,873 
dolerių įnašais ir dėkoja Lietu
vių fondo vadovybei, ypač tary
bos ir valdybos pirmininkams

. Marijai Remienei, ir Stasiui 
L Barui bei jų talkininkams už 

pastangas pasiekti ir perviršyti
aštuonis milijonus dolerių.

2. Suvažiavimas pritaria, re
mia ir kviečia visus lietuvius 
padėti Lietuvių fondo tarybai ir 
valdybai greitu laiku pasiekti 
dešimties milijonų dolerių pa
grindinį kapitalą, kad galėtų 
dar daugiau remti lituanistinį 
švietimą, kultūrą, jaunimą, 
aukštąjį mokslą ir kitus svar-

; bius išeivijos bei Lietuvos rei- 
; kalus.
Z 3. Suvažiavimas pasisako, kad 
- šiais metais LF pelno skirstymo 
« komisija ypatingą dėmesį kreip- 
; tų į išeivijos lituanistinį švie- 
Z timą, mokyklines priemones, 

knygas, mokytojų studijas ir
i pačių mokyklų paramą.

4. Suvažiavimas taip pat pasi-
; sako, kad šiais metais LF pelno 
Z skirstymo komisijos reikšminga 
Z pinigų dalis būtų paskirta lie- 
« tuvių spaudai, radijui ir kitoms 
; informacijos įstaigoms, nes jos 
; buvo ir yra pagrindiniai visos 
Z lietuviškos veiklos palaikytojai.

5. Suvažiavimas pritaria lie
tuviško švietimo paramai Vilni-

; jos-Šalčininkų rajone Lietuvoje, 
Z o taip pat ir kituose kraštuose 
Z už Lietuvos ribų, kur įsisteigė 
Z naujos Lietuvių Bendruomenės 

ir kurioms labai reikalinga mū- 
; sų parama. Ypač didesnė para- 
Z ma reikalinga ne tik rytinėje 
Z Lietuvos dalyje, bet ir Seinų 
Z krašte, ir Mažosios Lietuvos 

Karaliaučiaus srityje.
; 6. Suvažiavimas pritaria Bal-
Z tų studijų programos steigimui 
Z Washingtono universitete Seat- 
° tie, Washington, nes tai yra 
■ visus baltiečius jungiantis 
; mokslo centras Amerikoje, ir 
Z prašo Lietuvių fondo pelno 
' skirstymo komisiją tos katedros 

steigimui skirti pakankamai 
lėšų.
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TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į 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 .- kavą tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mėsos 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

7. Suvažiavimas dar kartą 
prašo visus lietuvius sudaryti 
testamentus, atidaryti bankuo
se „trust” sąskaitas, ar kito
kiais būdais dalį ar visą savo 
turtą palikti Lietuvių fondui, 
kad jų įnašai bei palikimai ir 
toliau remtų išeivijos ir Lie
tuvos švietimą, kultūrą ir jau
nimą.

8. Suvažiavimas pakartotinai 
prašo, kad visos lietuvių šeimos 
kviestų arba patys naujais Lie
tuvių fondo nariais įrašytų savo 
vaikus, vaikaičius, giminaičius 
ir Lietuvių fondo stipendijas

DRAMATIŠKAS
VADOVYBĖS

PASIKEITIMAS
Tai dar nereiškia, kad įvyko 

kažkas panašaus į Lietuvos ban
kų krizę ar A. Šleževičiaus iš 
pareigų išprašymą. Dėl šių 
įvykių nereikia rūpintis, kad 
sunkiai sutelkti milijonai būtų 
lengvabūdiškai iššvaistyti. Bet 
dalyvavusieji kovo 30 d. įvyku
siame fondo suvažiavime buvo 
labai nustebinti tuo, kas įvyko.

Pradžioje, kol vyko registra
cija, dalyviai gurkšnojo kavą, 
sveikinosi su iš toliau atvyku
siais ir šnekučiavosi. Netrukus 
buvo visi paprašyti užimti 
vietas, prasidėjo suvažiavimo 
atidarymas, kurį atliko Marija 
Remienė, LF tarybos pirminin
kė. Pradžioje viskas vyko sena 
ir nusistovėjusia tvarka. Invo- 
kacija, mirusiųjų narių pager
bimas; prezidiumo ir sekretoria
to sudarymas, sveikinimai; pro
tokolo skaitymas, įvairių komi
sijų sudarymas if t.t. Po to fon
do pranešimai: tarybos, valdy
bos, finansų komisijos ir kiti, 
kurie visi gražiai surašyti — net 
malonu klausytis. Pagaliau atė
jo ir rinkimai, kurie buvo įrašyti
12-tuoju numeriu eilės tvarka.

Ant lentos pradėjo rašyti kan
didatų pavardes: visos šešios pa
vardės — jau buvusių tarybos 
narių. Demokratijos dėlei, vie
nas buvo pasiūlytas iš salės. Di
džiausias nustebimas įvyko, 
kuomet buvo pranešti rinkimų 
rezultatai. Praeityje per kiek
vieną suvažiavimą vis buvo juo
kaujama, kad fonde vyksta 
„perpetuum mobile”: iš pirmos 
eilės į garbės prezidiumą, iš 
prezidiumo vėl į pirmą eilę. Ar
ba iš valdybos į tarybą. Žodžiu, 
amžinas judėjimas vis tų pačių 
žmonių tarpe. Bet šiemet ėmė ir 
viskas pasikeitė. Renkant šešis 
tarybos narius ir suskaičiavus 
balsus Marija Remienė, fondo 
tarybos pirm., nebebuvo perink- 
ta. Pasigirdo šalia sėdinčiųjų 
nustebimas. Po to, po salę be
vaikštant ir su žmonėmis besi
kalbant, teko išgirsti įvairių

gavusius studentus, tuo užtik
rinant amžiną jaunystę Lietu
vių fondo ateičiai.

9. Suvažiavimas kviečia visus 
lietuvius ir organizacijas Lie
tuvių fondo nariais įrašyti 
Lietuvos partizanus, Sibiro 
tremtinius, politinius kalinius 
ir visus tuos, kurie už Lietuvą 
visokiais būdais dirbo, kovojo, 
aukojosi. Tai būtų tam tikras jų 
įamžinimas ir pagerbimas, kurį 
mes galime atlikti išeivijoje. O 
jų vardu sudėtos mūsų piniginės 
aukos tarnaus ateities lietuvių 
kartoms.

Nutarimų komisija:
Antanas Juodvalkis, 
Vytautas Kamantas,

Algirdas Ostis, 
dr. Antanas Razma, 

dr. Jonas Valaitis

išsireiškimų ir epitetų: „nesusi
pratimas”, „kiaulystė”, „afera” 
ir net „mafija”. Visų kitų išsi
reiškimų nebandysiu aiškinti, 
bet galiu užtikrinti, kad yra rei
kalingi pakeitimai.

Todėl būtinai yra keistina LF 
gaunamų balsų įgaliojimo tvar
ka ir balsavimo slaptumas. Joks 
LF tarybos narys negali turėti 
galimybės, balsavimams pasi
baigus ir balsus suskaičiavus, 
gauti balsavimo lapus ir tikrin
ti, kas už ką balsavo. Praėjusių 
metų suvažiavime tos paslapties 
nebuvo išlaikyta, todėl šiame 
suvažiavime galbūt ir buvo su
organizuotas atsiskaitymas. 
Lietuvių fondas, jeigu nori 
išlaikyti žmonių pasitikėjimą, 
tai pats turi apsivalyti, kad 
panašūs atvejai nepasikartotų. 
Jeigu ir ateityje tai kartosis, tai 
LF suvažiavimai nustos savo 
prasmės. Fondo įstatų paragra
fas Nr. 16 skamba taip: „Meti
nis narių suvažiavimas yra vy
riausias LF organas”. Taip 
skamba teoretiškai, bet praktiš
kai visai to nėra! Neskaitant LF 
Tarybos narių, nepaisant to, 
kiek suvažiavime narių 
dalyvaus — jų balsai apytikriai 
tesudarys tik 10-12 LF 
suvažiavimo balsų.

Kuomet 3-4 LF tarybos nariai 
turi vyraujantį suvažiavimo bal
sų skaičių, tai kur čia yra tas — 
„Suvažiavimas yra vyriausias 
organas?” Iš suvažiavimo 
grįžau gerokai sukrėstas. Kuo
met pradėjau apie visą tai gal
voti, prisiminė jau labai seniai 
skaityta knyga, Gogolio „Miru
sios sielos”, kurių pagrindinis 
veikėjas Čičikovas supirkinėjo 
mirusius mužikus. Turėdamas 
400-500 mužikų vardus ir jų 
popierius — jau bandė stambų 
dvarininką vaidinti. Šio 
suvažiavimo atgarsiai, kuomet 
pati veikliausia ir darbščiausia 
tarybos narė ir dargi pirminin
kė, faktiškai buvo pašalinta, 
greitai nebus užmiršti. Nereikės 
nei spaudos, kad ta žinia plačiai 
pasklistų. Tik, žinoma, kuomet 
žinia eina iš lūpų į lūpas, tuo
met viskas vis blogiau ir blogiau 
atrodo.

Norint, kad panašūs įvykiai 
ateityje nepasikartotų, reikia 
kai kurių pakeitimų, kad balsai 
nesusikauptų keliose rankose. 
Juk valdžia ir galia net geriau
sius žmones sugundo. Kad to bū
tų išvengta, ateityje, prieš 
rengiant suvažiavimus, reikėtų, 
kad kontrolės komisija daly
vautų ar peržiūrėtų, kaip ir 
kam yra užrašomi palikimų bal
sai. LF, prieš suvažiamą siųsda
mas korteles, nurodo fondo bal
sų skaičių ir taip pat pažymi, 
kad „įgaliojimai negali būti per
rašomi”. Tad tuo pačiu negalė
tų būti ir padalinami į daugelį 
dalių. Pagal Lietuvių fondo 
įstatų paragrafą Nr. 17: „Tačiau 
LF narys negali turėti daugiau 
savo ir kitų įgaliojimų, kaip 5% 
visų LF registruotų balsų 
skaičiaus, kuris buvo LF apy- 
skaitinių metų gale”. Jeigu tei-

Humanitarinių mokslų, Socialinių mokslų ir Menų fakultetų pastatas 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Nuotr Edmundo

KAUNO UNIVERSITETAMS
STAMBUS JAV LIETUVIO 
K. SAVICKIO PALIKIMAS

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 312-585-6100 Pager 312-308-0307
Fax. 312-585-3997

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Lietuvių poetas Justinas Mar
cinkevičius yra pasakęs, kad 
mūsų yra tik tiek, įtiek lieka po 
mūsų, pirmiausia žmonių at
mintyje. Šie žodžiai prisiminė, 
mąstant apie JAV lietuvio Kon
stantino Savickio asmenybę. 
Mažai kas Kaunę beprisimena 
šį intelektualą. ' Paskutiniais 
metais Čikagoje gyvenęs mūsų 
tautietis mintimis tikriausiai 
dažnai grįždavo į Lietuvą, pa
galvodavo apie gimtinę. Todėl
K. Savickis priešmirtiniame tes
tamente nemažą savo santaupų 
dalį paskyrė dviem Kauno aukš
tosioms mokykloms. Tai iš 1922 
m. įkurto Lietuvos universiteto 
ištakų išaugusiems Vytauto Di
džiojo ir Kauno Technologijos 
universitetams..

Maloni žinia Kauno akademi
nę bendruomenę bei miesto or
ganizacijas pasiekę iš už Atlan
to. Stambi pinigų suma iš K. 
Savickio palikimo 168,789.03 
doleriai skirti Techonologijos 
universitetui; 168,789.02 dole
riai atitenka Vytauto Didžiojo 
universitetui; 16,000 dolerių 
sulauks Aklųjų ų silpnaregių

singai užsirašiau fondo balsų 
skaičių, tai didžiausias balsų 
skaičius vienam asmeniui tega
lėtų būti 1,324.

Čia ir būtų revizijos komisijos 
pareiga suvažiavimo registraci
jos lapuose patikrinti, kiek 
balsų buvo užrašyta. Šiame su
važiavime nei vienas narys 
nebuvo užregistruotas su tokiu 
balsų skaičiumi. Iš to galima 
manyti, kad, turėdamas didesnį 
balsų skaičių, juos suskaldė į ke
letą dalių ir savo artimiesiems 
padalino. Kad būtų nesusiprati
mų ir apsiskandalinimų išveng
ta (nes visuomenė šių rinkimų 
rezultatus laiko skandalu), atei
tyje į suvažiavimo registraciją 
turėtų būti kviečiami asmenys, 
kurie nėra artimai su fondo ad
ministracija susiję. Balsų skai
čiavimo komisiją reikėtų suda
ryti: vienas skirtas fondo, vienas 
kontrolės komisijos narys ir vie
nas išrinktas suvažiavimo.

Registraciją reikėtų uždaryti 
10 vai., nes turėtų registracijai 
pusantros valandos užtekti. Re
gistraciją uždarius, tuojau pra
vesti rinkimus, kad užtektų 
laiko balsus suskaičiuoti ir 
surašyti aktą, kurį pasirašytų 
visi komisijos nariai. Balsavimo 
duomenis paskelbus, jeigu su
važiavime nekiltų abejonių, tai 
balsavimo lapeliai suvažiavimo 
akivaizdoje sunaikinami. Vi
sada taip turėtų būti, jeigu no
rima skelbtis, kad fondas tvar
kosi demokratiškai ir vyksta 
slapti balsavimai.

Juozas Žygas

sąjunga. Testamente nurodyta 
po 1,000 dolerių skirti dviem 
Kauno bažnyčioms — Arkika
tedrai ir Vytauto šventovei.

Žinant sunkią dabarties Lie
tuvos aukštųjų mokyklų būklę, 
malonu, jog dosnesni išeivijos 
lietuviai dalį pajamų skiria 
studentams. Didelės padėkos 
nusipelno KTU Garbės dakta
rai: JAV Columbia universiteto 
profesorius Rimas Vaičaitis ir 
vašingtonietis dr. Stasys Bač- 
kaitis. Jie ne tik paskyrė var
dines stipendijas, bet ir skatina 
kitus užjūrio lietuvius bei 
amerikiečius remti KTU stu
dentiją. Brandžiausias akademi
nis jaunimas dalyvauja konkur
se, siekiant ne tik šių mecenatų 
bei ir kitų JAV lietuvių intelek
tų vardinių stipendijų. Tai Vito 
A. Yuciaus, prof. Dorothy M. 
McKenna (Bernardo Minkus 
vardu), Alekso Vasiliausko, 
Bruno Snarskio, Jono Šūvio 
Suvėizdo (ją tvarko K. Klybas), 
K.P. Devenio, Gladžio Dewet, 
John F. Mcčloskey, Jono Ba- 
čanško, Antano Dundzilos, Ro
mos Česonienės, Danguolės ir 
Stasio Surentų, Marijos Bačkai- 
tienės, Freeze Foundation (per 
ponią Vidą Klemas), Jono Pabe
dinsko ir prieškarinės Lietuvos 
Vytauto Didžiojo universiteto 
technikos fakulteto profesoriaus 
Juozo Vėbros, kurią paskyrė jo 
dukra bei sūnus Evaldas Vėbra. 
Nuo 1992 m. geriausiems KTU 
studentams, magistrams ir dok
torantams remti užsienio mece
natai įsteigė 14 vienkartinių 
vardinių stipendijų. Jas konkur
so tvarka skirsto JAV lietuvių 
stipendijų komitetas. Šiame 
Kauno universitete paramą nuo 
50 iki 250 JAV dolerių gavo 30 
premijuotųjų. Akivaizdu, jog K. 
Savickio palikimas yra ryškiai 
žymus pėdsakas technologijos 
universiteto istorijoje. Kaip ši 
dovana bus naudojama?

KTU senatas šiuo reikalu jau 
tarėsi. Pasiūlymų yra nemažai. 
Tikriausiai bus įsteigtos vardi
nės stipendijos bakalaurams, 
magistrantams bei doktoran
tams. Galvojama apie šio mece
nato vardo įamžinimą, vienam 
labai svarbiam ir viso univer
siteto reikmės tenkinančiam ob
jektui. Tam įkurta komisija, 
kurios darbe dalyvaus velionio 
giminės. Be to, ypatingiems 
moksliniams tyrimams finan
suoti norima įsteigti kasmetinį 
šio tautiečio grantą.

Be abejonės, čikagiętis K. 
Savickis išliks Kauno Technolo
guos universiteto bendruomenė
je ypatingoje pagarboje ir gilio
je atmintyje.

Dr. Vilius Misevičius 
Kauno Technologijos 
universiteto docentas

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE REAL ESTATE

REALMART II, Ine. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT

PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių (kainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

linuomojamas 4 kamb. butas
Bridgeport, 816 W. 33 Place; 1 bl. 
į vakarus nuo Halsted; $350. 
Skambinti Stasiui: 312-927-7540.

AUTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOUS 
3208</> West 95th Street 

Tel. (708) 424-8684 
(312) 581-8654

IEŠKO DARBO

Moteris Ii Lietuvos leiko dar
bo. Gali slaugyti ligonius, prižiūrėti 
senus žmones, vaikus.

Tel. 718-235-0405.

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

iUS. Savinas Bonds 
Make Great Giftš.

„HumĄeeo**
A pUpDc servlfe of.tht} r\Fwspaper

. Į LAISVĘ FONDAS 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti

Leidiniai
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ

JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs (LF 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 Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž..................................  $6.00

Antanas Paškus — ASMENYBĖ IR RELIGIJA. $6.00
Antanas Paškus — SĄŽINĖ...................’??. $6.00
Antanas Paškus — ŽMOGAUS MEILĖS 1995 $6.00
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po

$15.00. Visi (5) tomai............................... $50
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS

I t. Sibiro tremties atsiminimai................ $10.0e
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS

II t. Sibiro tremties atsiminimai.............. $8.00

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

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PREZ. VIDMANTAS RAPSYS)

SIUNTINIAI BE MUITO Į LIETUVĄ
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS

UŽ $38.00 PER 14 DIENU;
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS

PAIMSIME NEMOKAMAI;
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS;

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1 -800-SPARN Al 1 -8 J0-772-7624
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EXPRESS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CHICAGO, IL 60652

TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR GRANO RAPIDS

AMBER GROUP 
482 THOMAS DRIVE 

BENSENVILLE, IL 60106

r i



LAIŠKAI
KAS VALDYS LIETUVIŲ 

FONDĄ?

Teko dalyvauti Lietuvių fon
do narių suvažiavime, įvyku
siame kovo 30 d. Pasaulio lietu
vių centro patalpose. Suvažia
vime dalyvavo per 100 asmenų, 
su daugiau kaip 7,300 balsų. 
Tarybos pirmininkei Marytei 
Remienei pirmininkaujant, 
numatyta suvažiavimo darbo
tvarke buvo gerai ir greitai 
atlikta.

Pagal įstatus, kas metai turi 
būti perrenkami 6 Tarybos ir 3 
kontrolės nariai. Šalia buvusių 
narių buvo pasiūlytas 1 asmuo 
Tarybai ir 1 asmuo kontrolės 
komisijai. Suskaičiavus balsus, 
pasirodė, kad M. Remienė ne
buvo perrinkta. Daugeliui 
suvažiavimo dalyvių kilo 
klausimas, ar čia neveikė koks 
nors balsuotojų blokas, turįs 
daug balsų ir norįs perimti 
Lietuvių fondo dominavimą?

Tikėtina, kad LF Tarybos 
pirmininke ar pirmininku bus 
išrinkti asmenys, pasiryžę 
nepaklusti atskirų asmenų 
įtakai ir dirbs pagal nustatytas 
gaires.

Naujajai LF Tarybai reikėtų 
taip pat atkreipti dėmesį, kad 
fondo suvažiavimai, kas antri 
metai, būtų daromi Jaunimo 
centre, nes teko patirti, kad 
daugelis asmenų to pageidavo.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

KEISTA STAIGMENA

Daugeliui Lietuvių fondo na
rių tapo visiškai nesuprantami 
ir nelaukti paskutiniai įvykiai 
Lietuvių fondo narių suvažia
vime Lemonte, šių metų kovo 30 

įds,"kai viena populiariausių ir 
energingų moterų JAV visuo
menės veikėjų, būtent, fondo 
Tarybos pirmininkė Marija 
Remienė, daugiau kaip 20 metų 
pasišventusiai dirbusi jame, 
staiga nelauktai tapo taip dras
tiškai atstumta.

O gal tai nauji laiko ženklai 
ir „stebuklai” Lietuvių fondo is
torijoj? Kas galėtų visa tai 
paaiškinti?

Povilas Vaičekauskas
Chicago, IL

AR MES PASIMETĘ?

Tuoj po Lietuvių fondo su
važiavimo jau rytojaus dieną 
visa Čikaga ūžė, kaip avily; 
Marija Remienė, būdama tary
bos pirmininke, narių suvažia
vime nebuvo perrinkta į tarybą. 
Kas įvyko? „Vyrai nori, kad mo
terys sekretoriautų, bet ne va
dovautų!” teigė viena veikėja. 
Kitas gi žymus pareigūnas, 
dalyvavęs suvažiavime, nuošir
džiai sielojosi: „Mes visiškai 
pasimetę! Dar gruodžio mėn. 
susirinkę fondininkai pagyrė 
Marijos Remienės puikų darbą, 
ją nominavo tarybos pirmi
ninkės pareigoms, o dabar 
suvažiavime tie patys smeigė 
peilį į nugarą!”

Nuo Kalifornijos iki Floridos 
nuvilnijo nusistebėjimo ir 
pasipiktinimo banga. Jei yra 
idealių visuomenės veikėjų, tai

Audrius Butkevičius (kairėje), skaitęs paskaitą LFB politinėse studijose, Los 
Angeles, CA, sausio 28 d. ir Linas Kojelis — svarstybų moderatorius.

valdyba. Iš k. — vicepirm. Vytautas Kasniūnas, pirm. Vytautas 
vicepirm. dr. Gediminas Balukas, ižd. — Juozas Noreika.

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio

Beveriy Shores Lietuvių klubo 
Peseckas, sekr. Rūta Arbienė,

jie įsikūniję M. Remienės asme
ny. Ji spindi tolerancija, 
diplomatiškumu, draugiškumu, 
malonumu, krikščionišku dos
numu, kiekvieno žmogaus aukš
tinimu, o ne žeminimu. Nepa- 
kenčianti veidmainystės, am
bicijų, toji šilta asmenybė, visų 
mylima ir gerbiama, praminta 
„Maryte”, visados mokėdavo 
net ir atstumtuosius patraukti 
ir įvesti į pozityvų veikimo 
kelią. Keletas organizacijų mė
gino ją nominuoti „Metų mo
ters” žymeniui, bet ji, apie tai 
išgirdusi, kratėsi, kaip maro.

Lietuvių fondas pajus didelį 
nuostolį, nustojęs vienos pačių 
darbščiausių veikėjų, pasižy
minčios ne tik mokėjimu vado
vauti, bet svarbiausia, sugeban
čios suorganizuoti, suburti. Tai 
pilna talentų, gerų norų ir 
darbų asmenybė. Lietuvių fon
das nemokėjo įvertinti savo 
rankose turėtos brangenybės. O 
prestižas yra labai svarbu gyve
nime. Ne vien pinigai kara
liauja.

O dabar, mielieji ponai, ne- 
drįskime kritikuoti lietuvius 
Lietuvoje. Pirmiausia, apsitvar
kykime savo namuose. Lietuvių 
fondui linkėtina atgauti šaltą, 
protingai teisingą galvoseną, 
užspausti pavydo gyslele, numa
rinti šovinistiškas ambicijas ir 
išmokti įvertinti taurios moters 
pasiaukojantį visuomeninį 
darbą tėvynės labui ir tautos 
gerovei. Susipraskite!

Stasė Semėnienė 
Chicago, IL

LIETUVIŲ FONDŲ ATEITIS

Dr. Edmundas Ringus parašė 
„Draugui” laišką, pavadintą 
„Dėmesio Lietuvių fondui”. Min
tys jo teisingos, kad LF vado
vybė yra skatinama atkreipti 
daugiau dėmesio į vaikų padėtį 
Lietuvoje, jų išmokslinimą, kaip 
tai daro išeivijoje.

Lietuvos jaunimas yra mūsų 
ateitis, todėl visi turėtume jį 
remti ne tik išmokslinti, bet ir 
pagelbėti tų nelaimingų vaikų 
sveikatai.

Lietuvių fondas ir Tautos fon
das turi mūsų išeivijos lietuvių 
suaukoto kapitalo per 10 
milijonų dolerių. Fondai turi 
savo įstatymus ir taisykles, kad

negali naudoti pagrindinio kapi
talo, tik paskirstyti įgytus pro
centus lietuvių reikalams.

Prašytojų yra daug, o įgytų 
procentų nepakanka. Yra žmo
nių, kurie niekados nebus pa
tenkinti, nepaisant, kaip tie 
pinigai bus paskirstyti.

Mano manymu, pinigų skirs
tymo komisijos visus prašytojus 
turėtų grupuoti pagal reikalo 
svarbumą ir būtinumą. Pvz., 
Vakarų Amerikos vienintelis 
lietuvių radijas turi kiekvieną 
šeštadienį lietuviams skirtas ra
dijo laidas, po vieną valandą. 
Pusė angliškai ir kita pusė lie
tuviškai. Radijo stočiai reikia 
mokėti 200 dolerių už vieną 
valandą. (Neskaitant daug kitų 
išlaidų, programų laidas paruoš
ti ir jas vykdyti.)

Radijo klausytojų aukų ir 2-3 
komercinių skelbimų nepakan
ka padengti išlaidas. Anglų 
kalba laidas veda čia gimę jau
nuoliai. Jie aukoja savo laiką ir 
dažnai turi sumokėti savais 
pinigais, nes aukų neužtenka.

Abejotina, ar ilgai tokia padė
tis galėtų tęstis. Todėl jeigu 
paskaitome lietuvių spaudoje, 
kad fondų Skirstymo komisija 
paskiria lietuviškam laikraš
čiui, išeinančiam per metus 9 
kartus, 1,000 dol., tuo tarpu 
vienos valandos savaitiniam 
lietuvių radijui skiriama me
tams tik 300 dolerių.

Čia nėra priekaištas LF, tik 
klausimas, prašantis paaiš
kinimo. Ar neatėjo laikas pra
dėti galvoti ir fondo visuo
tiniame susirinkime pakeisti 
taisykles, kad merdėjantis išei
vijos lietuvių gyvenimas būtų 
pratęstas?

Būtų gaila, kad, išnykus Ame
rikoje lietuvių kultūriniam 
gyvenimui per anksti, tie visi 10 
milijonų dolerių būtų atiduoti 
Lietuvai per greitai. Sąmo
ningai galvojant, atėjus laikui, 
Lietuva tuos fondus vieną dieną 
tikrai gaus. Tačiau mes neturė
tume pagreitinti ir išeivijos 
merdėjimą.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

KUO NUSIKALTO „KASA”?

Nežinia, kokiu tikslu Antanas 
Paužuolis panūdo „lietuvių vi
suomenę painformuoti” apie 
kredito unijos „Kasos” žlugimą, 
kai Jono Lenktaičio straipsnyje 
gan aišku, jog kalba eina tiktai 
apie Vytauto Vebeliūno apkal
tinimą, teismą ir bausmę.

Visiem nemalonu, kad „Ka
sa” turėjo užsidaryti dėl V. Ve
beliūno sauvaliavimo bei savo 
pozicijos išnaudojimo „Lito” ar 
savo paties naudai. Taip pat fak
tas, kad nemažai lietuvių, susi
gundę Vebeliūno „gražbylyste”, 
investavo į jo vadovaujamą 
„Lito” bendrovę ir šiandien dėl 
to graužia nagus, Uždarius 
„Kasą”, niekas nenukentėjo. 
Visiem taupytojam buvo grą
žinti pinigai ir nei cento nebuvo

prarasta, nebent buvo pasi
skolinta investavimui į „Litą” 
ir skola negrąžinta.

Per dešimtį gyvavimo metų 
„Kasa” paaukojo daugiau kaip 
$200,000 (įpleriū lietuviškų 
mokyklų, kultūrinių organi
zacijų, spaudos bei visuome
ninės veiklos paramai ir taupy
tojams mokėjo didesnius nuo
šimčius, negu kiti bankai. Kam 
dėl to šiandien vieniems kitus 
juodinti? Vienu laiku užsidarė 
šimtai, jeigu ne tūkstančiai, 
daug didesnių Amerikos bankų, 
bet lietuvis .būtinai turi savam 
įspirti ir ąpkaltinti .juodos 
dėmės, didžiulės skriaudos ir ne
garbės” išniėtinėjimais. Ar ne 
laikas vieps kitam parodyti 
mažiau pagiežos ir daugiau tole
rantiško supratimo?

Algirdas Šilbajoris, 
buv. „Kasos” direktorius

Ormond Beach, FL

AR KOVO 11-O JI LIETUVOS► Ti-< 
3TYIVALSTYBINGUMO 

ATKŪRIMO DIENA?

Lietuva, kentėjusi 50-ies metų 
okupaciją, {^žeminimą ir prie
vartą, 1990'metų kovo 11-ąją 
paskelbė valstybingumo atsta
tymą. Šios (Hęnos laukė šimtai 
tūkstančių Lietuvos gyventojų, 
dar daugiaiFjos ir nesulaukė — 
žuvusieji rėžistencijos kovose, 
nužudyti ar Aukankinti enkave
distų, mirę smurtine tremtinio 
ar politinio kalinio mirtimi, 
išėję Anapifin išeivijoje. Ši da
ta apvainikavo visus mūsų sie
kius ir darbus, pradėtus Lietu
vos Laisvės kovotojų ir užbaig
tus Sąjūdžio.

Atėjus Atgimimui, džiaugė
mės kiekviėnu žodžiu apie lais
vą Lietuvą, džiaugėmės kiekvie
nu Sąjūdžio laikraštuku, mi
nėjimu ar renginiu. Tūkstančiais 
plūdome į mitingus, tūkstančius 
mūsų širdžių sujungė Baltijos 
Kelias, tūkstančiai mūsų rėmė 
Sąjūdžio kandidatus rinkimuo
se į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą. Ir štai Kovo 11-toji. 
Pagaliau nusimetėm okupacinį 
jungą, sovietinius įstatymus, 
konstituciją, vėliavą, herbą... 
Prie Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų rinkosi minios žmonių, 
kad palaikytų ir padėkoti prof. 
V. Landsbergiui ir Sąjūdžio 
deputatams už išreikštą tautos 
valią. Daugumai ši diena sąmo
nėje išliks iki mirties.

A.tA.
VERUTEI ŠKLERIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų mielam drau
gui, velionės broliui dr. VACIUI ir VIDAI TUMA- 
SONIAMS, seseriai JANINAI LIEPONIENEI ir jų 
artimiesiems.

Roma ir Danielius Degėsiai 
Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Aldona ir Gedas Griniai 
Janina ir Rimas Vienužiai

Tai buvo didi tėvynės ir tau
tos šventė, vainikuojanti okupa
cijos padarytą skriaudą. Tačiau 
aš niekaip nesuvokiu, kodėl ši 
valstybės šventė tapo nebe ta 
švente, kokios tikisi visi tie, 
kurie bent menką savo triūso 
dalelę įnešė į bendrą Pergalės 
aukurą. Nejaugi dabartiniai ša
lies vadovai, kurie šios dienos 
dėka vadovauja valstybei, Sei
mui, vyriausybei ir valsty
binėms institucijoms, atsižvelgę 
į šios dienos svarbą Lietuvai, 
negalėjo paskelbti kovo 11-ąją 
nedarbo diena, kad kiekvienas 
savyje, šeimos ar artimųjų rate 
galėtų pasidžiaugti, pagalvoti 
apie valstybės ir tautos siekius, 
nevaržant darbo saitams daly
vauti organizuojamuose rengi
niuose. Galbūt tokią šventinę 
dieną mes galėtume bent kiek 
užmiršti šių dienų problemas ir 
gyvenimo siunčiamus išbandy
mus.

Sovietmečiu mums dirbtinai 
buvo primetamos „raudonosios” 
šventės, kad žmonės galėtų 
„pasidžiaugti” ir pailsėti, o so
vietiniai vadovai galėtų pa
sauliui su pasididžiavimu pa
reikšti — tarybinė liaudis pažy
mi savo šventę. Ir tai nebuvo 
svarbu, kokia tai šventė, svar
bu — liaudis švenčia.

Jeigu užmiršime valstybės 
reikšmės šventes ir nemokė-i 
sime jų švęsti, jas sumenkin
sime bei neturėsime ką palikti 
savo vaikams ir anūkams, dėl 
kurių šviesios ateities kovojo 
partizanai, laisvės kovotojai, 
disidentai, šių dienų valstybės 
gynėjai,dėl ko nenuilstamai dir
bo lietuviai išeivijoje. Juk 
keliaisrėnginiais, organizuotais 
didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose neišlaikysime šios dienos 
iškilmingumo ir svarbos.

Šventė turi gyventi kiekvie
name mūsų.

Stasys Ignatavičius 
LŠS vado pavaduotojas

MAŽINA PRIEŠTARAVIMUS

Algimanto Gečio laiško 
(„Drauge”, II.5) mintys tiesina 
svarstymų suvargintą kreivę. 
PLB valdybos nutarimas IX 
PLB seimą rengti Lietuvoje vi
sais požiūriais išlaiko gyvy
bingą liniją. Seimo delegatai 
yra pajėgūs atstovauti juos iš
rinkusiems bet kurioje vietoje. 
Verta pasitikėti delegatais, ypač 
jų rinkėjais. Jų nuomonės neper
dirbs nei bolševikai, Lietuvoje 
praradę pasitikėjimą. Delegatai 
nepakeis nei tautiečių nuo
monės tėvynėje. Darbas bus 
vienai, tai pačiai Lietuvai, nes 
ji yra vispusiška mūsų jungtis.

Antanas Valiuškis
Barrington, RI

REDAKCIJA DAR KARTĄ 
PRIMENA

„Draugo” laiškų skyriuje su
teikiame progą savo skaityto
jams pareikšti nuomonę įvai
riais, juos dominančiais klausi
mais, ypač tai, kas spausdinama 
mūsų dienraštyje. Kaip jau ke
letą kartų anksčiau esame pa
stebėję, laiškuose pareikštos 
mintys nebūtinai sutampa su 
„Draugo” redakcijos nuomone.

Danutė Bindokienė
Vyr. dienraščio „Draugo” 

redaktorė
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A.tA.
ANTANAS JARAS

Gyveno Kenosha, WI. Mirė 1996 m. balandžio 2 d. 6 vai. 
ryto, sulaukęs 88 metų. Amerikoje išgyveno 46 m.

Gimė Lietuvoje, Šiaulių mieste.
Nuliūdę liko: broliai Bronius ir Alfonsas, Broniaus duktė 

Aurelija, žentas Vytautas Paukšteliai su šeima; anksčiau 
mirusio brolio Adolfo dukros Rūta ir Janina Jaraitės ir kiti 
giminės čia ir Lietuvoje.

Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą, buvo atnašautos 
balandžio 4 d. 11 vai. Šv. Petro bažnyčioje, Kenosha.

Pagal velionio pageidavimą, kūnas buvo sudegintas. Ur
na su pelenais bus nuvežta į Lietuvą ir palaidota Šiaulių 
kapinėse.

A.tA.
PETRAS PADVAS

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. balandžio 6 d., sulaukęs 83 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Emma Mierau, sūnus George Tar-

būnas, marti Donna; duktė Anne Marie, žentas John Braam; 
anūkai: Kristine, Richard Tarbūnai, Jennifer Braam; sesuo 
Anelė Mackevičienė, dukterėčia Danguolė Balta su šeima ir 
kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Zarasų klubui, Me- 
džiotojų-meškeriotojų draugijai, Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijai ir buvo viceprezidentas Tauragės 
klubo.

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, balandžio 8 d. ir 
antradienį, balandžio 9 d. nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laido
jimo namuose, 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440.

A.tA.
MARCELEI RUDAITIENEI

mirus, jos sūnui TEODORUI ir marčiai RITONEI bei
’ dukroms GENEI KULIKAUSKIENEI ir RAMINTAI
MARCHERTIENEI bei jų šeimoms reiškia giliausią 
užuojautą

J. Antanaitienė 
E. L. Andrijauskai 
J. Gružas 
J. J. Kučinskai 
M. K. Linkai 
V. Tauras 
J. J. Žebrauskai

Mielam Bičiuliui '
A.tA.

ČESLOVUI ANUŽIUI

mirus, jo žmoną ELENĄ ANUŽIENE, dukteris 
AUŠRĄ KLIMIENE ir GAILE DĖDINIENE, sūnus 
SAULIŲ bei ANDRIŲ su šeimomis, seserį GAB
RIELE CHVEDUKIENE ir brolį IGNĄ su šeimomis 
skausmo valandoje užjaučiame.

Henrikas ir Alicija Soliai 
Algis ir Dalia Augūnai

Juno, Jupiter, Florida

Per vėlu taupyti, kai viskas' 
išeikvota. Seneka

Brangiai Sesutei
A.tA.

VERONIKAI ŠKLERIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Jos brolį dr. VACĮ 
TUMASONĮ, sesutę JANINĄ LIEPONIENE ir jų 
šeimas.

Aldona ir Elegijus Kaminskai 
Vida ir Vytenis Šilai 
Algė ir Adolfas Šležai

—1 ' ■' ——

A.tA.
PETRUI NOREIKAI

iškeliavus Amžinybėn, žmonai ZELMAI, sūnui PAU
LIUI, dukrai RITAI STONČIENEI, žentui PIJUI bei 
sesutėms Lietuvoje, BRIGITAI TUTINIENEI ir CELI
NAI STUNDŽIENEI, bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Vilniaus Krašto lietuvių 
sąjungos centro valdyba

i V tr
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
DARBINGAS SUSIRINKIMAS

„Draugo” redakcija prašo
visas organizacijas ir pavienius 
asmenis įvairius pranešimus, 
žinutes ir renginių registraciją 
pranešti raštu, pasirašytų už 
pranešimą ar renginį atsakingo 
asmens, pageidaujamas ir adre
sas bei telefono numeris. 
Telefoniniai pranešimai nebus 
priimami, tai padės išvengti 
įvairių nesusipratimų ir pa
tikslinimų. Šie patarnavimai 
yra teikiami nemokamai, todėl 
prašome kooperavimo. Rengi
nių kalendorius yra spausdi
namas kiekvieno mėnesio pra
džioje, naujų renginių registra
ciją prašoma pateikti pasku
tiniąją mėnesio savaitę. At
šaukus ir pakeitus renginių da
tą, prašoma taip pat pranešti.

Dr. Juozo Girniaus prisimi
nimo popietė, įvyksianti At
velykio sekmadienį, balandžio 
14 d., prasidės šv. Mišiomis Jau
nimo centro Jėzuitų koplyčioje. 
Jas aukos ir pamokslą pasakys 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. Po 
Mišių salėje bus akademinė ir 
meninė programos dalis. Pa
skaitą apie dr. Juozą Girnių 
skaitys istorijos daktarė Aldona 
Vasiliauskienė iš Vilniaus. 
Popietę rengia ateitininkai ir 
Lietuvių fronto bičiuliai.

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia visuomenę dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus aukojamos šešta
dienį, balandžio 13 d., 9:30 vai. 
r., motiniškojo namo koplyčioje, 
2601 W. Marųuette Rd.

PLC renginių komitetas
visus kviečia atvykti į „Velykų 
stalo” vaišes, ruošiamas Pašau 
lio lietuvių centre, Lemonte, 
balandžio 14 d., 12 vai. Pasku
bėkite užsisakyti vietas ir 
palengvinti rengėjų darbą (vie
tas galima rezervuoti iki ketvir
tadienio, balandžio 11 d.). Rezer
vacijas priima Aldona Pale- 
kienė, 708-448-7436 ir Nijolė 
Stelmokienė 708-257-6846.

„Nerijos” jūrų skaučių tun
to sueiga vyks šį šeštadienį, 
balandžio 13 d., PLC Lemonte. 
Sueigos pradžia 2 vai. p.p. Visos 
sesės prašomos dalyvauti. Suei
goje laukiami ir sesių tėveliai.

x Dr. Valdas Adamkus ir 
dr. Aleksandras Štromas kal
bės „Atviro žodžio forume” 
penktadienį, balandžio 12 d. 
7:30 v.v. Bočių menėje, Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. 
Įėjimas nuo apatinės mašinų 
pastatymo aikštelės. Į politinį 
svarstymą „Quo vadis, Lietu
va?” visus kviečia „Saulutė”, 
Lietuvos vaikų globos būrelis.

(sk)
x Genė ir Petras Juodikiai, 

Chicago, IL paskyrė $200 auką 
„Lietuvos Kaimo” vaikams. 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)
x Melrose Parko ir apylin

kės Lietuvių klubas paskyrė 
$50 JAV LB Socialinių Reikalų 
Tarybos darbams. Dėkojame! 
Socialinių Reikalų taryba.

(sk)
x E. Gailevičiūtė, Chicago, 

atsiuntė $100 našlaičių globai. 
Našlaičių vardu aukotojai dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Ieškau savo artimų gimi
nių: Jurgio Antanavičiaus, 
gyv. Boston, MA ir Prano 
Čeko, gyv. Chicagoje. Abu iš
vykę iš Lietuvos prieš 1940 m. 
Kilę iš Telšių apskr. Atsiliep
kite, rašykite: Teodora Greiš- 
kienė, Klaipėda, Taikos 
prosp. 121—29 b, Lithuania.

(sk)

Velykų ryto Prisikėlimo pa
maldos Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
buvo tikrai įspūdingos. Jų pri
siminimas ilgai neišdils iš at
minties — jautėmės beveik kaip 
senais laikais Lietuvoje. Šv. 
Mišias koncelebravo parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
su kunigais Vito Mikolaičiu, 
Pranu Kelpšų ir buvusiu klebo
nu — emeritus kun. Antanu Za
karausku. Puikiai giedojo 
parapijos choras, solistai, 
vadovaujant muz. Antano Lino, 
vargonais grojant muz. Ričardui 
Šokui; paįvairinant fleitistei
Rimai Polikaitytei. Mišiose 

dalyvavo sausakimšai pripildy
ta bažnyčia tikinčiųjų, net iš 
tolimesnių vietovių, o taip pat 
gausu buvo ir neseniai iš tė
vynės atvykusių.

JAV ambasadorius Lietu
vai James Swihart atvyksta į 
Čikagą ir LB krašto valdyba 
rengia susitikimą su Čikagos 
lietuvių visuomene gegužės 4 d. 
Tą vakarą įvyks iškilmingas 
banketas Balzeko kultūros 
muziejaus „Gintaro” salėje. 
Auka 100 dol. asmeniui. Bilie
tus į banketą galima įsigyti 
„Seklyčioje”, tel. 312-476-2655.

LKV sąjungos „Ramovė” 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas vyks balandžio 14 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centre. Valdyba kviečia visus 
skyriaus narius susirinkime 
dalyvauti.

Aktorė Audrė Budrytė skai
tys dr. Juozo Girniaus raštų bei 
minčių lietuvių tautos egzisten
ciniais klausimais ištraukos šį 
sekmadienį, balandžio 14 d., 
Jaunimo centre rengiamoje dr. 
Juozo Girniaus prisiminimo po
pietėje. Akademinė dalis vyks 
tuoj po pamaldų JC salėje, o 
pamaldos — Jėzuitų koplyčioje; 
jų pradžia 3 vai. p.p.

Audrė Budrytė

x TRANSPAK praneša:
„Kuršių marių Lietuvos dalyje 
per metus vidutiniškai sugau
nama 2,0001 žuvies. Jeigu Visi 
Šventi su lapu, tai šventas Jur
gis su ledu (t.y. pavasaris bus 
vėlyvas)”. Pingai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Pernai vienas Lietuvos gyven
tojas per metus vaistams išlei
do apie 92 litus, o visoje šalyje 
kasmet išleidžiama apie 300 
min litų”. Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Velykų Šeštadienio pa

maldos su šv. Mišių auka ba
landžio 13 d., šeštadienį, 4 v. 
p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Židinys.

(sk)

LB Lemonto apylinkės meti
nis narių susirinkimas buvo 
kovo 24 d., sekmadienį Pasaulio 
lietuvių centre, dalyvaujant 
daugiau kaip šimtui asmenų. 
Susirinkimui pirmininkavo 
vald. pirm. Gediminas Kazėnas, 
sekretoriavo Stasys Džiugas.

Po trumpo pirmininko įvado 
buvo paprašyta pagerbti miru
siuosius narius minutės atsi
stojimu. Darbotvarkė priimta be 
pakeitimų. PLB valdybos pirm. 
1995 m. metinio narių susi
rinkimo protokolas buvo iš
spausdintas ir išdalintas. Dėl jo 
teksto klausimų nebuvo.

Valdybos pirm. G. Kazėno 
veiklos metiniame pranešime 
turėta 10 protokoluotų posėdžių. 
Buvo suruoštas Birželio įvykių 
minėjimas, gegužinė ir rudens 
balius, kurie finansiškai nebuvo 
pelningi. Pajamos padidėjo par
davus loterijos bilietus. Keturių 
valdybos narių — St. Džiugo, 
Liūdo Kirkaus, Zenono 
Mereckio ir Alekso Karaliūno, 
2 metų kadencija baigėsi. Į jų 
vietas turi būti išrenkami nau
ji nariai arba tie patys perren
kami, jiems sutikus. Iš revizijos 
komisijos pasitraukė Dalia 
Dundzilienė. Jos kadencijai 
užbaigti reikia išrinkti kitą 
asmenį. Kad rinkimai neužsi- 
tęstų, buvo pasiūlyta juos pra
vesti pusiau slaptu balsavimu.

LIETUVIŠKAS FILMAS 
„SEKLYČIOJE”

Muzikui Faustui Stroliai 
išėjus į pensiją ir išvykus užtar
nautoms atostogoms, renginių 
vadovė, Elena Sirutienė, pro
gramai atlikti pakvietė Ar
vydą Reneckį. A. Reneckis yra 
paruošęs laidą apie lietuvių 
gyvenimą Lietuvoje ir išeivijoje. 
Ją matysime balandžio 20 d. — 
šeštadienį, 23 kanalu. A. 
Reneckiui negalint dalyvauti, 
laidą pristatė Regina Jau- 
tokaitė. Joje matėme Vilniaus 
įžymybes, Televizijos ir radijo 
bokšto gynybą 1991 m. sausio 
13 d. ir pasiruošimą Parlamento 
rūmų gynybai. Buvome nukelti 
į Kauno radijo stotį, kur žmonės 
buvo pasiruošę gintis, jeigu 
būtų iškilęs pavojus.

Matėme Pennsylvania lietu
vių gyvenimo vaizdus. Balzeko 
muziejaus pranešėja nušvietė 
emigrantų gyvenimą, prade
dant 17 amžiaus pradžia. Dides
nis lietuvių skaičius į Ameriką 
pradėjo atvykti nuo 1870 m. ir 
jungėsi į draugijas.

Matėme vaizdus iš Čikagos 
miesto centro įžymybių, Lie
tuvos Vyčių papuoštą eglutę 
Mokslo ir pramonės muziejuje. 
Eglutės puošimui ir programų 
atlikimui vadovauja Zapolis, 
talkinant Lietuvos Vyčių šokė
jams ir darbščioms narėms.

Buvo taip pat parodytas fil
mas vaikams „Geltonų plytų 
kelias”.

Elena Sirutienė džiaugėsi, 
kad lankytojai užpildė „Sekly
čią”, tuo parodydami, kad domi
si paruoštomis programomis, ir 
kvietė pasilikti.

A. Paužuolis

ALTO VALDYBOS 
POSĖDIS

Atidarant ALTo valdybos šių 
metų kovo 16 dienos posėdį, 
buvo pareikšta užuojauta Čika
gos ALTo skyriaus pirmininkei 
Matildai Marcinkienei dėl jos 
sesutės mirties, pasiųsti linkė
jimai ALTo veikėjai Antaninai 
Repšienei ir ALTo vicepirminin
kui dr. Vytautui Dargiui greitai 
pasveikti ir vėl jungtis į veiklą.

Nominacijos komisijai pra
šant, ALTo valdybos narių pasi
skirstymas pareigomis ir dar
bais 1996-1997 metų kadencijai 
atidėtas kitam posėdžiui, kuris 
vyks šių metų balandžio 13 d.

Aptarti finansiniai, biudžeto 
ir JBANCO veiklos reikalai.

Posėdyje iš 17 dalyvavo 16 
valdybos narių.

Mandatų komisiją sudarė Vy
tautas Čepėnas, Petras Buchas 
ir Kęstutis Ječius. Į valdybą su
tiko kandidatuoti dr. Ferdi
nandas Kaunas, Kazys Laukai
tis, Algis Urbutis ir Stasys Džiu
gas. Daugiau neatsiradus kan
didatų, proklamacijos būdu visi 
buvo išrinkti. Į revizijos komi
sijos laisvą vietą buvo išrinktas 
Liudas Kirkus. Į JAV LB vidu
rio vakarų apygardos suvažia
vimą, kuris bus pavasarį, buvo 
pasiūlytas tas pats, kurie daly
vavo 1995 m. suvažiavime atsto
vų sąrašas: dr. Leonidas Ragas, 
Rūta Sušinskienė, dr. Antanas 
Razma, Stasys Jokubauskas, 
Petras Brizgys, Bronius Juode
lis, Kazys Laukaitis ir Stepas 
Lukauskas.

Ižd. Aleksas Karaliūnas per
skaitė metinę pajamų ir išlaidų 
apyskaitą. Vasario 16 d. aukų 
gauta 5,545 dol. 1995/96 m. ka
dencijos pradžioje kasoje buvo 
2,817.68 dol. Pajamų viso gauta 
15,149.,66 dol. Viso sudarė — 
17,967.34 dol. Išmokėjus įvai
rias veiklos išlaidas atsiskai
tymus pagal statutą su JAV LB 
krašto valdyba, apygarda ir 
pagal aukotojų pageidavimus, 
sudaro 12,671.34 dol., plius dar 
buvo paskirta 2,050 dol. suma 
veiklos paramai šioms instituci
joms: Maironio lituanistinei 
mokyklai, Punsko, Seinų mo
kykloms „Eglutės” 5 prenu
meratos, „Pasaulio lietuviui”, 
Meno muziejui „Dailė”, sporto 
klubui „Lituanica”, Lietuvių 
operai, vaikų laikraštėliui 
„Kregždutė”, Montessori „Žibu
rėlis”, dienraščiui „Draugas”, 
„Dirva”) radijui „Margutis”, 
Šluto radijui, Palaimintojo J. 
Matulaičio misijai, „Dainavai” 
Pasaulio lietuvių centrui ir Si
biro tremtinių grįžimui.

Šiuo metu kasbje yra 3,246.18 
dol. Revizijos kontrolės aktą 
perskaitė valdybos narė Nerin
ga Ambrozaitytė. Akte pabrė
žiama, kad Lemonto apylinkės 
valdybos kasos knygos yra labai 
tvarkingai ir pavyzdingai ve
damos ižd. Alekšo Karaliūno ir 
revizijos komisija siūlo susi
rinkimui apyskaitą priimti, o 
iždininkui už tokį išskirtiną 
darbą padėkoti: Susirinkimo 
dalyviai nuoširdžiu plojimu iš
reiškė pritarimą:

Po to buvo pakviestas tarti 
žodį Bronius Nainys, PLB val
dybos pirmininkas, kuris pa
sveikino susirinkusius, išreiškė 
pasitenkinimą Pasaulio lietuvių 
centru, kuriame telpa skait
linga Maironio lituanistinė mo
kykla, Montessori mokyklėlė 
„Žiburėlis”, Lietuvių fondas, 
„Pasaulio lietuvis” redakcija, 
meno muziejus „Dailė” ir kitos 
organizacijos. Tik visų pastan
gomis ir aukomis šis centras 
išsilaiko.

PLB valdyba leidžia „Pasau
lio lietuvį”, kuris keliauja į 29 
kraštus, tik jo dėka palaikomas 
ryšys su kitų kraštų lietuvių or
ganizuota veikla, kuriame atsi
spindi jų darbai ir gyvenimo 
realybė. Ne visi pajėgia užsipre
numeruoti šį žurnalą, todėl kai 
kur jis siunčiamas veltui. Tokių 
yra nemažas skaičius. Buvo lai
kas PL turėjo apie 4,000 prenu
meratorių, o dabar jų liko 1,800. 
Jei prenumeratorių nepadau
gės, žurnalas gali sustoti ėjęs. B. 
Nainys kvietė visus, kurie ne
skaito, užsiprenumeruoti ir pa
remti aukomis.

Socialinio reikalų skyriaus 
steigimo reikalu Lemonte kilo 
gyvos diskusijos. Daugiausiai 
reiškėsi dr. Makštutis, išreikš
damas nepasitenkinimą Lemon
to valdybos delsimu. Kai buvo 
paaiškintos kliūtys ir dr. Makš
tutis pakviestas į to darbo planų 
komisiją, jis kategoriškai 
atsisakė padėti ir tuo reikalu 
baigėsi diskusijos.

Paskutiniame žodyje pirm. 
Kazėnas padėkojo dalyviams už 
skaitlingą dalyvavimą, kantry
bę, už dosnias Vasario 16-osios 
aukas. Nuoširdžią padėką pa-

Dideli ir maži džiaugėsi, turėdami progą susitikti visiems žinomą poetą Bernardą Brazdžionj-Vyte 
Nemunėli, kai jis kovo 10 d. lankėsi Čikagoje. Čia svečias Jaunimo, centre po sėkmingos, 
„Saulutės” ruoštos popietės, o kartu su juo (iš kairės): Jūratė Dovilienė, Dana Mikužienė, Rasa 
Dovilaitė, Tomas Mikužis, Lina Dovilaitė, Daina Valaitytė, poetas, Rasa Sutkutė, Ada Valaitytė, 
Austė Vygantienė, Jonas Butauskas, Renata Butauskienė, Vilius Butauskas, Vakarė Valaitienė 
ir Saulius Valaitis. Nuotr. Jono Tamulaičio

LAUKIAME PAVASARIO
Lietuvos Partizanų globos fon

do komiteto pirmininkas P. Vai
čekauskas gavo priešvelykinį 
laišką iš Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdžio valdybos pirmininko 
Jono Čeponio, rašytą 
1996.III.21, kuriame jis dėkoja 
ir kartu sveikina šv. Velykų 
proga JAV užsienio lietuvius ir 
kitus žmones, parėmusius 
Lietuvos partizanus per LPGF 
komitetą. Štai to laiško 
pasisakymai, galbūt bus įdomūs 
„Draugo” skaitytojams, o taip 
pat ir aukojusiems Lietuvos 
Partizanų globos fondui.

„Sveikinimai visiems iš Lie
tuvos, kur jau jaučiamas pa
vasaris, nors sniego dar didelės 
pusnys. Dienomis saulutė tirp
do, bet naktimis būna dar že
miau — 10 laipsnių Celsijaus, 
arba 14 laipsnių Farenheito. 
Laukiame potvynių. Jie reika
lingi, kad nuplautų, nuneštų 
visas susirinkusias sąšlavas. 
Laukiame ir ruošiamės potvy
niams žmonių dvasioje ir struk
tūros, kad su šiukšlėmis ne
nuneštų ir gerų dalykų, kad 
šiukšlės nesustabdytų to galin
go sriauto...

Šiuo metu daug dirbama ir 
ruošiamasi naujo Seimo rinki
mams, nuo ko priklausys mūsų 
ateitis. Nuotaikos įvairios, bet 
abejingumas pamažu dingsta, o 
gal tai veikia tik pavasariškas 
dvelkimas po šaltos žiemos?! Aš 
žiūriu gana optimistiškai, nes 
baisiau jau nebegali būti ką 
teko patirti praeityje, kada 
buvome visų užmiršti, atstumti, 
išduoti, kaip dabar su Čečėnija. 
Atrodo, kad šiuo metu, mes 
esame lyg tai pasaulio tautų 
bendrijoje, žinomi kaip Laisvės 
trokštanti tauta. Aišku, jums 
visi tie reikalai iš toliau dar ge
riau matomi, daugiau ir plačiau 
nušviečiama informacijose apie 
padėtį.

Šiaip laikomės gerai, nors 
vienas po kito iš mūsų palieka 
šią ašarų pakalnę, o kai kurie 
tankiau atsiduria ligoninėse. 
Kadangi mūsų ekonomika iš
dalinta ‘saviesiems’ (LDDP), tai 
jau ir vaistai, ir gydymas 
reikalauja pinigų, todėl sergan
tiems sunkėja gyvenimas.

Už viską dėkojame jums vi
siems: už rūpestį, už jūsų pasi
šventimą. Kada įteikiame tas 
dovanas, tai kai kurie net apsi
ašaroja, kad vis tik Lietuvos 
partizanus kažkas prisimena, 
neužmiršta jų nors gilioje senat
vėje.

Sveikinimai visiems su Kris
taus Prisikėlimo švente — šv. 
Velykomis. Tikime, kad ir mes 
čia prisikelsime!” p v

reiškė buvusiems valdybos na
riams už darbą, bendradarbia
vimą, ypatingai — buv. ižd. A. 
Karaliūnui už įdėtą daug valan
dų darbą.

St. Džiugas

IŠ ARTI IR TOLI

LANKYMASIS 
BALTUOSIUOSE 

RŪMUOSE IR VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

ALTo atstovas Washington, 
DC., dr. Jonas Genys kovo 29 d. 
dalyvavo Baltųjų rūmų prane
šime apie finansinę pagalbą 
užsieniui. Be kitų pranešėjų 
kalbėjo Saugumo tarybos virši
ninkas Anthony Lake.

1996 m. balandžio 1 d. Centro 
ir Rytų Amerikos Europiečių 
koalicijos (CEEC) atstovai ALTo 
reikalais vyksta į valstybės 
departamentą, kviečiant rusų 
reikalams pareigūno Strobe 
Talbott. Delegacijoje dalyvaus 
ALTo atstovas dr. Jonas Genys. 

PASITRAUKĖ IŠ PAREIGŲ

Prof. Vytautas Bieliauskas, 
pernai rudenį priėmęs Lietuvos 
Respublikos prezidento kvie
timą dirbti patarėju specialioms 
programoms, iš tų pareigų pasi
traukė nuo š.m. balandžio 1 d. 
Dabar jis yra grįžęs prie savo 
mokslinio darbo Xavier uni
versitete. Dr. V. Bieliauskas yra 
JAV LB vykdomasis vicepirmi
ninkas.

PASVEIKINTAS DR. 
STASYS A. BAČKIS

ALTas pasveikino dabar gyve
nantį Vilniuje diplomatijos 
veteraną dr. Stasį A. Bačkį jo 90 
metų amžiaus sukakties proga. 
Jis visuomet bendradarbiavo ir 
domėjosi mūsų veikla, ypač da-

Alida Vitaitė vaidins dvi 
roles bežodiniame vaidinime 
„The Stink of Destiny”, kurio 
didelę dalį ji pati sukūrė. Vai
dinimą stato „Level 6” teatro 
grupė Zebrą Crossing teatre, 
4223 Lincoln Avenue. Jis vyks 
nuo balandžio 4 iki 27 d., ketvir
tadienio, penktadienio ir šešta
dienio vakarais. Pradžia 8 vai. 
Vitaitė, kuri „Level 6” vado
vauja „managing director” 
pareigose, su šia teatro grupe 
pernai gastroliavo Edinburgo 
teatro festivalyje Škotijoje: Ji 
yra prof. dr. Jono Račkausko, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro pirmininko, padėjėja „Il
linois Council on Training” 
veikloje.

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
balandžio 16 d., 7:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Viešnia kalbėtoja bus 
sės. kazimierietė Marilyn Kuz
mickus, Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos generalė vy
resnioji. Ji kalbės apie vienuoli
jas Lietuvoje. Visi kuopos nariai 
ir svečiai nuoširdžiai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo bus kuklios vaišės.

bar Karaliaučiaus srities 
reikalu.

Dr. Stasio A. Bačkio 90 metų 
amžiaus sukakties proga Lietu
voje išleista Aldonos Vasiliaus
kienės knyga „Stasio A. Bačkio 
gyvenimo ir veiklos bruožai”. 
Leidėjas — Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademija dr. prel. Juo
zo Prunskio lėšomis.

KOMPIUTERIO 50-METIS 
MENO PARODOJE

Esame apsipratę su dažnu 
kartojimu, kad gyvename ato
minės energijos bei elektronikos 
amžiuje. Atominė energija buvo 
išbandyta 1945 m. liepos 16 d. 
Los Alamos, JAV, o rugpjūčio 6 
d. ji jau krito kaip baisusis gink
las ant Hirošimos, užmušdamas 
80,000 ir sužeisdama 100,000 
žmonių. Sukeltas pasaulinis 
siaubas nesustabdė atominės 
bombos produkcijos, bet atomo 
skaldymas buvo įjungtas ir į 
žmonijos gerovės tarnybą — 
šiluminę energiją, mediciną ir 
kt.

Jungtinės Amerikos Valstijos, 
davusios pasauliui atominę 
bombą, 1946 m. vasario 14 d. 
pademonstravo žmonijai ir 
elektronikos stebuklą, kai 
Pennsylvanijos universiteto 
mokslininkų ir inžinierių grupė 
(team) More School of Electronic 
Engineering rūmuose viešumai 
parodė pirmąjį kompiuterį. Tai 
buvo tikras „pabaisa” — 80 pė
dų ilgio, sveriantis 30 tonų. 
Taigi jis pradėjo, paprastai ta
riant, revoliuciją visos žmonijos 
reikalų tvarkyme.

Šiandien kompiuteris, tvirtai 
įžengęs į mokslo pasaulį, švie
time tarnauja net pradžiamoks
liams vaikučiams, į studijų sis
temą įjungdamas ir studentus 
už universiteto sienų. Pennsyl
vanijos universitetas skelbia, 
kad kompiuterio 50-mečio su
kaktis paįvairinama parodomis 
akademiniais renginiais.

Kompiuteris yra įsipilietinęs 
ir meno pasaulyje, pradėjus 
dailininkams reikštis vadina
mąja kompiuterine grafika. 
Philadelphia jau nuo seno gar
si meno pasaulyje savo iškiliais 
muziejais, galerijomis. Čia ran
dasi ir JAV pirmoji meno aka
demija. Kompiuterio 50-mečiui 
pažymėti š.m. vasario 2 dieną 
„Silicon” galerijoje atidaryta 
kompiuterio grafikos dailininkų 
paroda, kuri tęsėsi iki kovo 29 
dienos. Iš šimtų dailininkų, 
norėjusių patekti su savo kū
riniais į šią parodą, pateko tik 
15, o jų tarpe ir Marija Ban
guolė Raugaitė, po savo kūryba 
pasirašanti Mara Wave. Reikė
tų paminėti, kad ši dailininkė 
savo „Master” laipsniui iš 
kompiuterio grafikos temai 
pasirinko „Bloody Sunday” — 
Lietuvos tragiškąjį sausio
13-osios sekmadienį.

B. Butkelis
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