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ETPA sesijoje Rusijos atstovas 
kaltina Lietuvą 

Strasbūras, sausio 28 d. 
(BNS) — Antradienį Europos 
tarybos parlamentinėje asam
blėjoje Rusijos atstovas pa
reiškė, kad Lietuvoje esama 
politinių kalinių. 

Rusijos parlamentaras Ser-
gej Glotov minėjo Rusijos pi
lietį Valerijų Ivanovą, kuris 
„už kažkokią knygą" jau me
tus neva laikomas karceryje, 
taip pat teisiamą Rusijos pi
lietį Stanislavą Mickevičių, 
kuris serga širdies liga ir ku
riam Maskvoje gali būti pada
ryta nemokama operacija, bei 
„sunkiai sergantį" buvusį 
LKP-SSKP veikėją 70 metų 
Mykolą Burokevičių. 

Rusijos atstovas pareiškimą 
padarė, išklausęs Europos Ta
rybos ministrų komiteto atsto
vo atsakymą į savo paklau
simą dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Latvijoje ir Esti
joje. 

Europos Tarybos (ET) mi
nistrų komiteto atstovas, Vo
kietijos užsienio reikalų val
stybės ministras Werner 
Hoyer paaiškino, kad ET įgy
vendina daug pagalbos Balti
jos šalims programų — teisi

ninkams, te isėjams, žurna
listams, va ld in inkams, pade
dama tau t inėms mažumoms 
mokytis kalbų ir integruotis į 
visuomene. Yra ir specialių 
programų nepiliečių integravi-
muisi remti, sakė W. Hoyer. 

„Baltijos šalys labai stengia
si atitikti visus Europos reika
lavimus, nes nori tapt i Euro
pos Sąjungos narėmis" , pažy
mėjo jis. 

Po S. Glotov pareiškimo W. 
Hoyer nieko negalėjo pasaky
ti, bet pažadėjo padarysiąs 
viską, kad a t saky tų į šiuos 
„individualius" k laus imus . 

ET padeda spręs t i nepiliečių 
problemas. įgyvendinti pilie
tybės įs ta tymus. J i padeda 
rengti objektyvius kalbos bei 
gyvenamos šalies istorijos mo
kėjimo egzaminus. 

ET pareigūnai pagal Šiaurės 
ir Baltijos šalių kalėjimų pro
jektą padeda Latvijos parei
gūnams reformuoti kalėjimų 
sistemą. Šįmet Lietuvoje ren
giama konferencija, kurioje 
bus svarstoma Europos kon
vencija dėl kankin imų uždrau
dimo. 

Nuot r . : viš kai rės) Sausio 27 dieną Lietuvos Tautinio olirr.:.:nio komiteto (LTOK) prezidentas Ar turas Povi
l i ūnas , Akcines bendrovės (AB) „Vilniaus pergale" technikos direktorius Algirdas Juodkaz i s ir LTOK atsakinga
sis s e k r e t o r i u s Pe t r a s S t a t u t ą pas i rašė trejų metų bendradarbiavimo sutartį , pagal kurią, konditerijos gaminių 
AB „Vi ln iaus pergalė" tapo oficialia LTOK remeja. 'Eltai 

Lenkijoje išleista knyga apie 
tautinius pokyčius Lietuvoje 

tiek geog: ufiniu 

Lenkai sunerimę dėl padėt ies 
Vilnijoje 

Varšuva, sausio 27 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis patikino Lenkijos Seimo 
pirmininką Maciej Plazynski, 
jog nėra ir negali būti jokio 
draudimo lenkams Lietuvoje 
kalbėti jų gimtąja kalba. 

Parlamentų vadovų susiti
kime pirmadienį kalbėtasi 
apie pastaruoju metu Lenkijos 
spaudoje paplitusią lenkų kal
bos vartojimo Lietuvoje temą. 
Jie taip pat aptarė Lenkijos ir 
Lietuvos seimų narių asam
blėjos II sesijos darbą, valsty
bių bendradarbiavimo išplė
timą iki savivaldybių lyg

mens. 
Padėtimi Vilnijoje domėjosi 

ir Lenkijos Valstybės vicesek-
retorius premjero raštinėje 
Marek Jerzy Nowakowski. V. 
Landsbergis ir jį patikino, kad 
„niekas nebando draus t i kal
bėti lenkiškai, o kokia nors pa
taisa padės suder in t i įstaty
mus". 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
domėjosi Lenkijoje veikiančiu 
lošimo n a m ų legalizavimo 
įstatymu. 

Pirmadienį V. Landsbergis 
taip pat susi t iko su Lenki
jos kultūros minis t re Joanna 
Wnuk-Nazarowa. 

Varšuva , sausio 25 d. 
(BNS) — Žinomas lenkų 
mokslininkas profesorius Piotr 
Eberhardt išleido knygą „Tau
tiniai pokyčiai Lietuvoje". Kny
gą išspaudino leidykla „Przeg-
ląd Wschodni". 

300 puslapių veikalas supa
žindina su tautinės situacijos 
formavimusi lietuvių isto
rinėse žemėse, lietuvių tauti
niu atgimimu. Nors knyga 
skir ta lenkų skaitytojui, ta
čiau ji turėtų sudominti lietu
vių mokslininkus bei lenkų 
kalbą mokantį eilinį žmogų-

Knygos autorius atkreipia 
dėmesį į tai, kad „demo
grafiniai ir tautiniai procesai 
Lietuvos teritorijoje pasižy-

tonniu, tiek geog: atimu as
pektu''. 

Lenkų mokslininKas. veng
damas būti subjektyvus, sten
giasi pateikti įvairių istorikų 
prielaidas ir teorijas, ypač 
apie Lietuvoje gyvenančias 
tautines mažumas. Supranta
ma, kad pagrindinį dėmesį jis 
skiria Lietuvos lenkams. Vie
nas skyrius ir skirtas Lietuvos 
lenkų bei Lenkijos lietuvių 
padėčiai tiek tarpukario, tiek 
pokario laikotarpiu. 

Pats neduodamas tikslaus 
atsakymo, iš kur lenkai Lietu
voje atsirado, P. Eberhardt pa
teikia įvairių istorikų prielai
das: nuo tvirtinimo, kad 
lietuviai atsivarė kelis šimtus 

mėjo savitais bruožais tiek is- tūkstančių lenkų belaisviu, iki 

P. Kūris — Europos žmogaus 
teisių teismo teisėjas 

Studentai galės tapti 
karininkais 

t rukmės sto-Vilnius, sausio 27 d. (BNS) 
— Krašto apsaugos vicemi
nistras Edmundas Simanaitis 
susitiks su Vilniaus Gedimino 
technikos (VGTU) ir Kauno 
technologijos universitetų (KTU' 
rektoriais ir prorektoriais dėl 
karinio parengimo dėstymo. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį E. Simanaitis sakė. 
kad jau parengtas projektas, 
pagal kurį studentai galės 
įgyti atsargos karininko arba 
puskarininkio laipsnį. 

Karinio parengimo studijos 
būtų studentų laisvai pasiren
kamas dalykas. Mokymas 
truktų 400-600 valandų per 3 
studijų metus, vasarą po teori
nio kurso bus rengiamos 

dviejų savaičių 
vykios. 

„Tai ne nauja", sakė E. Si
manaitis, pr idūręs , kad kari
nis parengimas dėstomas 
VGTU aviacijos specialybės 
studentams. 

Karinio parengimo progra
moje s tuden tams numatyta 
aiškinti takt ikos bendruosius 
dalykus, karo topografiją, 
krašto apsaugos s ta tu tus ir 
kita. 

Viceministras E. Simanait is 
tikisi, kad ta ip bus išspręsta 
atsargos kar in inkų t rūkumo 
problema. Daba r atsargos ka
rininkų yra apie 1,000, o 
reikėtų apie 4-6,000. 

S t r a s b ū r a s , sausio 28 d. 
(BNSj. Aukščiausiojo teismo 
pirmininkas Pranas Kūris tre
čiadienį išrinktas teisėju iš 
Lietuvos į reformuotą Europos 
žmogaus teisių teismą. 

P. Kūris, kuris yra Europos 
žmogaus teisių teismo narys 
nuo 1994 metų, per slaptą bal
savimą gavo daugiausiai balsų 
iš trijų Lietuvos kandidatų. 

J reformuotą Europos žmo
gaus teisių teismą, be P. Kū
rio, iš Lietuvos dar kandidata
vo Europos žmogaus teisių ko
misijos narys, buvęs ambasa
dos Paryžiuje patarėjas Egidi
jus Bieliūnas ir Lietuvos Ape
liacinio teismo pirmininkas 
Vytas Milius. 

Reformuojant Europos žmo
gaus teismą, jis sujungiamas 
su iki šiol buvusia atskira in

stitucija — Europos žmogaus 
teisių komisija, kuri atliko 
tam tikro „filtro" funkciją, 
prieš patenkant bylai dėl 
žmogaus teisių pažeidimo į 
Europos teismą. 

Reformuotas teismas pradės 
dirbti šiemet lapkritį. 

Priešingai nei ligšiolinis 
teismas, kuris renkasi posė
džiauti maždaug savaitei per 
mėnesį, naujoji institucija 
dirbs nuolat. 

Tai reiškia, kad P. Kuriui, 
iki šiol suderinusiam pareigas 
Lietuvos Aukščiausiame ir 
Europos žmogaus teisių teis
muose, teks atsistatydinti iš 
Aukščiausiojo tei.-mo vadovų. 

P. Kūris šią savaitę kaip tik 
dalyvauja teismo posėdžiuose 
Strasbūre. 

Nedarbas Lietuvoje didesnis, 
nei skelbiama 

Sausio 28 dieną krašto apšautos vi,-»Tiiim-tra» Krlmumla- S imana i t i s 
(dešinėje' ir Tarptautiniu ry-iu depar tamento d in -k iu r ius Andr iu s Krivas 
Kra*to apsaugos ministerijoje - i in-uo- -| , .IIH!O< konlerenc i ia i Eltai 

Vilnius , sausio 26 d. 
f Elta) — Atlikęs darbo jėgos 
tyrimą pagal Europos 
Sąjungos reikalavimus. Statis
tikos departamentas teigia, 
kad bedarbių skaičius Lietu
voje yra didesnis, nei skelbia 
darbo birža. 

Šis darbo jėgos tyrimas vy
ko pernai rugsėjo mėnesį. I 
anketos klausimus atsakė 
7,500 žmonių. Rezultatus tai
kan t visų Lietuvos gyventojų 
atžvilgiu, pasirodė, kad darbo 
biržoje pernai rugsėjo mėnesį 
registruotų bedarbių buvo 2.6 
karto mažiau nei tyrimo duo
menimis. Pagal Europos Są

jungos metodika, nedarbo ly
gis buvo 14.1 proc, pagal dar
bo biržos — 5.6 pr»c. 

Pagal Statistikos departa
mento tyrimą pernai rugsėjo 
mėnesį 53 proc. bedarbių buvo 
vyrai. J darbo biržas kreipiasi 
daugiau moterų 54 proc.). 

Lietuvoje ypač aukštas jau
nimo nedarbo lygis: 16-17 
metų amžiaus grupėje jis sie
kia 53 proc., o -8-19 metų 
grupėje — 37.1 prot Žemiau
sias — 55-59 metu amžiaus 
gyventojų — 9.4 proc. Mieste 
nedarbo lygis buvo 15.4 proc.. 
kaime — 10.8 proc. 

teiginio, jog Lietuvos ir Lenki
jos unijos laikais lietuvių 
šlėkta pati savo noru poioniza-
vosi. Pateikiamos lenku istori
ko J . Jakubovvski studijos, 
kur jis tvirtina, kad dar XVI 
amžiuje lietuviški buvo Trakų, 
Vilniaus, Lydos valsčiai, va
karinė Ašmenos, didesnioji 
Švenčionių valsčių dalis. 

Autorius išsamiai aptaria 
tiek lietuvių nutautėjimo, tiek 
tautinio atgimimo procesus, 
daug dėmesio skiria Vilnijoje 
vykusiems tautiniams poky
čiams. 

Nemažai vietos knygoje ski
riama pokario Lietuvos gyve
nimui, sudėtingiems lietuvių 
ir lenkų santykiams. 

Knyga turi 13 skyrių, biblio
grafijos ir geografinių pavadi
nimų rodykles bei žemėlapių 
rinkinį. Didelis jos privalumas 
— surinkti statistiniai duo
menys. Siekdamas išsamaus 
vaizdo, profesorius P. Eber
hardt pasinaudojo statisti
niais ir tekstiniais šaltiniais 
lenkų, lietuvių, rusų. baltaru
sių ir vokiečių kalbomis. Iš
analizuoti visi statistiniai gy
ventojų surašymai, atlikti da
bartinės Lietuvos teritorijoje. 
Labai išsamiai aptarti pirmojo 
gyventojų surašymo 1897 me
tais rezultatai. 

„Tautinės permainos Lietu
voje" — ketvirtoji Piotr Eber
hardt knyga, skirta kaimy
ninėms valstybėms. Prieš tai 
panašios jo monografijos supa
žindino su tautinėmis per
mainomis Ukrainoje, Baltaru
sijoje, Latvijoje ir Estijoje. 

* Vyr i ausybė paske lbė , ku
rie 798 ežerai, 294 tvenkiniai 
ir 649 upės negali būti privati
zuojami. Sąrašas paskelbtas 
„Valstybės žiniose". 

Vyriausybė baiminasi, kad 
privačia nuosavybe netaptų 
vandens telkiniai, kurie yra 
naudojami visuomenės poil
siui, ar juose yra sukaupti 
didžiausi valstybės žuvų 
ištekliai. 

Pasak Žuvų išteklių depar
tamento direktoriaus Jono 
Pašukonio. pastaruoju metu 
piliečiai panoro privatizuoti 
apie 15,600 ha ploto vandens 
telkinių. 

Galimybė susigrąžinti didelį 
plotą vandens telkinių atsira
do, priėmus naująjį nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį įstatymą. Juo remian
tis, piliečiai gali susigrąžinti 
iki 150 ha vandens te'k' i .,. 

Anksčiau galiojęs įstatymas 
leido privačia nuosavybe pa
versti tik iki 5 ha ploto van
dens telkinių. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP. Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Beijing Kinija pirmadienį sušvelnino savo sąlygas derybo
se su Taivvanu. pareikšdama, kad. politinių derybų pradžioje 
sa:a neprivalo pripažinti centrinės valdžios. ..Mes nemanome 
kad žvalgomosiose derybose Taivvanui būtina pirmiausia pripa
žinti centrinę Kinijos Liaudies Respublikos vadovybę", spaudos 
konferencijoje sakė vyriausiasis Kinijos derybininkas su Tai
vvanu Tang Shubei. Tačiau Beijing nepakeitė savo reikalavimo, 
kad Taivvanas pripažintų ..tik vienos Kinijos" principą, o save 
laikytų jos dalimi. Taivvano pareigūnai pirmadienį sakė. jog jie 
pasiruošę atnaujinti derybas su žemynu, jei nebus reikalauja
ma išankstiniu sąlygų. 

Briuselis. Kalbėdamas apie D. Britanijos planus pirminin
kavimo ES laikotarpiui. D.Britanijos užsienio reikalų sekreto
rius Robin Cook savo kolegoms iš Europos Sąjungos valstybių 
pareiškė, kad derybos dėl narystės ES su šešiomis toliausiai 
pažengusiomis kandidatėmis — Lenkija. Vengrija. Čekija. Slo
vėnija. Estija ir Kipru — prasidės kovo 31 d. Briuselyje. Ta
čiau. Cook teigimu, ES išplėtimo procesas prasidės kovo 12 d. 
Londone, kur įvyks Europos Konferencija. Joje dalyvaus ES 
valstybių ir 11 kandidačių vyriausybių vadovai. 

Vašingtonas. Paragintas šalininkų Kongrese, JAV prezi
dentas Bill Clinton svarsto pasiūlymą padidinti minimalų dar
bo užmokestį, pirmadienį pranešė jo atstovas spaudai Mike 
McCurry. 1997 m. rugsėjo i d. minimalus uždarbis buvo padi
dintas iki 5.15 dolerio už valandą. Respublikonai Kongrese 
greičiausiai prieštaraus bet kokiam darbo užmokesčio didini
mui. Teigdami, kad ši priemone sumažins darbo vietų skaičių, 
jie nepritarė ir ankstesniam jo padidinimui. Senatorius Ed-
waru Kennedy pasiūlė minimalų valandinį darbo užmokestį 
per ateinančius 5 metus padidinti iki 7.25 dolerio. 

Kairas. Britanijos premjeras Tony Blair kol kas neatmeta 
karinių priemonių prieš Bagdadą galimybės, jei Irako prezi
dentas Saddam Hussein nepakeis savo nuomonės dėl Jungti
nių Tautų ginkluotės tikrintojų darbo, antradienį praneša ara
bų laikraščiai. T. Blair apkaltino S. Hussein sukėlus pastarąją 
krizę, kai Bagdado vadovybe užkirto kelią tikrintojams apžiū
rėti aštuonis „prezidento objektus'', taip pat ir jo rezidenciją. 

Tokyo. Japonijos finansų ministras Hiroshi Mitsuzuka ant
radienį pranešė atsistatydinsiąs dėl kyšininkavimo skandalo, į 
kurį įsivėlė jo ministerijos tikrintojai. Finansų ministro likimu 
buvo suabejota po pastarosiomis dienomis surengtų tikrinimų 
šios ministerijos įstaigose bei bankuose, kurie įtariami ministe
rijos pareigūnų papirkinėjimu, siekiant sužinoti tikrinimų 
tvarkaraštį. Pasak Reuters, šis skandalas pakirto vyriausybės 
viltis greitai priimti labai reikalingą papildomo biudžeto įstaty
mą. 

Kairas. Palestinos prezidentas Yasser Arafat ir Egipto pre
zidentas Hosni Mubarak antradienį aptarė galimybes surengti 
arabų valstybių viršūnių susitikimą, kuriame aptartų sustojusį 
Vidurio Rytų taikos procesą. 

Vašingtonas. Konservatyvių bei liberalių JAV organizacijų 
koalicija vertino NATO plėtimą, kaip ..milžinišką klaidą", ir 
paskelbė didelę kampaniją, kurios metu sieks atskleisti šio plė
timosi keliamus pavojus. Naujai įsteigta Koalicija prieš NATO 
plėtimąsi pareiškė, kad Rytų Europos valstybių priėmimas į 
sąjungą prieštarauja gyvybiniams Amerikos strateginiams, 
oolitiniams bei finansiniams tikslams. 

Maskva. Rusijos nepriklausomo socialinių ir tautinių pro
blemų instituto tyrimo duomenys rodo. kad Rusijos gyventojai 
pačiomis „priešiškiausiomis" Rusijos atžvilgiu valstybėmis 
vadina JAV (20 proc), Japoniją (9 proc.i. Baltijos valstybes 
'7 proc). 

Baltarusijos prezidentas 
bijo likti nepakviestas į 

Valdo Adamkaus inauguravimą 
Maskva-Vi ln ius , sausio 14 

d. 'BNS) — Baltarusijai labai 
aktualu. kad prezidentas 
Aleksandr Lukašenko gautų 
kvietimą Į naujojo Lietuvos 
prezidento inauguravimą. tre
čiadieni pranešė Maskvos 
laikraštis ...N'ovyje Izvestija". 

Laikraščio žiniomis. Balta
rusijos valdžia nepaprastai 
stengiasi, kad jos prezidentas 
būtu pakviestas. 

Pasak šaltiniu naujojo Lie
tuvos prezidentu Valdo Adam
kaus aplinkoje, inauguracijos 
svečių sąrašas dar nesudari
nėjamas. 

Maskvos laikraštis pažymi, 
kad dėl šiurkščių žmogaus tei
sių pažeidimų A. Lukašenko 
nekviečia nė viena valstybe, 
išskyrus Rusiją ir Jugoslaviją. 

Be to, Baltarusijos vadovy
bė atvirai simpatizavo Artūrui 
Paulauskui, kuriam A. Luka
šenko nedviprasmiškai reiškė 
savo simpatijas ir net buvo su
sitikęs su juo praėjusią vasarą 
Lietuvos ir Baltarusijos pasie
nyje. 

Oficialusis Minskas nesu
gebėjo nuslėpti savo nusivyli
mo rinkimų Lietuvoje rezulta
tais. Tai rodo vyriausybes 
spaudoje paskelbti rinkimų re
zultatų komentarai: ..Lietu
voje dar neišsisklaide 'patrio
tinis tvaikas' ". ..Adamkus da
rė savo žygdarbius miškuose 
bei viensėdžiuose, šaudyda
mas į sovietinius saugumo ka
rininkus", rašo Rusijos dien
raštis. 

Tuo tarpu Baltarusijos opo
zicija atvirai pritarė rinkimų 
Lietuvoje rezultatams, pažymi 
laikraštis. Moralinio pasiten
kinimo opozicijai suteikė ir 
Kremliaus, kuris, laikraščio 
nuomone, atvirai rėme A. Pau
lauską, nesėkme. 

KALENDORIUS 
Saus io 29 d.: Sulpicijus. 

Valerijus. Girkantas. Pran
ciškus. 

Saus io 30 d Martyna, 
Jacintą. Ipolitas. Nikodemas. 
Banguole. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. sausio 29 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tosios minėjimas 
Detroite vyks sekmadienį, va
sario 8 dieną. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas dr. 
Jonas Račkauskas. Meninę 
programą atliks Virgos Šimai-
tytės vadovaujama kapela 
„Malūnėlis". Minėjimą rengia 
Detroito Lietuvių Organizaci
jų centras ir Lietuvos Vyčių 
„Pagalba Lietuvai" padalinys. 

Prieš minėjimą dalyviai ga
lės pasivaišinti užkandžiais ir 
kavute. 

OAKLAND APSKRITIES 
LINCOLN POKYLIS 

109-tasis metinis Oakland 
apskrities Lincoln pokylis 
vyks š.m. vasario 27 d. Sam 
Marino Club patalpose, Troy, 
Michigan. Kalbės gubernato
rius John Engler ir senatorius 
Spencer Abraham. Pakvieti
mus galima gauti pas Vytą 
Petrulį, tel. 313-953-9182. " 

KUN. ALFONSO BABONO 
KUNIGYSTĖS ŠVENTĖ 
Šv. Antano parapijos kleb. 

kun. Alfonsas Babonas nese
niai šventė 35 metų savo kuni
gystės šventę. Šv. Antano pa
rapijiečiai rengia kun. Alfon
sui Babonui pagerbimą-šventę 
sekmadienį, vasario 15 d., 
12:15 v. p.p. parapijos salėje. 
Bilietus galima įsigyti sekma
dieniais po šv. Mišių arba 
skambinant Reginai Juškai-
tei-Švobienei, tel. 248-547-
2859 ir Mykolui Abariui, tel. 
313-462-2458. Prašome'įsigyti 
bilietus iki vasario 8 d., nes 
būtina žinoti dalyvių skaičių. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
gerbti kun. Alfonsą Baboną jo 
35 metų tarnyboje Dievui. Iš 
anksto dėkojame. 

A A RIMGAUDO ŠVOBOS 
MIRTIES PRISIMINIMAS 
Šeštadienį, sausio 17 d., Šv. 

Antano bažnyčioje, 30 d. mir
ties prisiminimui šv. Mišios 
buvo aukojamos už a.a. Rim
gaudo Jono Švobos vėlę. Susi
rinko arti šimto draugų, pa
žįstamų ir bendradarbių prisi
minti ir pasimelsti už a.a. 
Rimgaudą. Kleb. kun. Alfon
sas Babonas aukojo šv. Mišias 
ir pasakė jaudinantį pamoks
lą. Skaitinius skaitė Švobų 
šeimos ilgametis dra-igas ir 
kaimynas Ar.tanas Osteika. 

Po Mišių dalyviai susirinko 
parapijos salėje priešpiečiams. 
Maldą prieš valgį sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. Aukos 
buvo renkamos a.a. Rimgaudo 
prisiminimui. Buvo suaukota 
515 dol. Ši auka bus naudoja
ma Rimgaudo Švobos stipen

dijos fondui per BALFo orga
nizaciją Lietuvoje ar lietuvių 
kilmes studentams JAV-se, 
studijuojantiems kompiuterių 
muksią. 

Dėkojama visiems drau
gams, pažįstamiems ir bend
radarbiams, dalyvavusiems 
šv. Mišiose ir priešpiečiuose, 
ypač Vaciui Slušniui ir Juozui 
Suopiui už gėrimų tvarkymą. 
Ačiū visiems už maldas, 
gražius ir švelnius paguodos 
žodžius. Nuoširdi padėka vi
siems prisidėjusiems auka 
steigimui stipendijos fondo 
Rimgaudo atminimui. 

Regina Juškaitė-Švobicnė 

DAYTONA BEACH, FL 

NAUJŲJŲ METU 
PIETUS 

Lietuvių klubo valdyba jau 
nebe pirmą kartą suruošia 
Naujųjų metų pietus; jie vy
ksta sausio 1 dieną. 

Šių metų pietūs vyko Svveet-
water restorane. Dalyvavo 
arti 50 šio telkinio lietuvių, jų 
tarpe garbės svečiai Colum-
bus, Ohio universiteto profe
sorius emeritas Rimvydas Šil
bajoris ir jo žmona Milda. 

Klubo valdybos pirmininkas 
Jonas Daugėla, pasveikinęs 
dalyvius su Naujais metais, 
palinkėjo visiems sveikatos ir 
sėkmės, prisiminė šio telkinio 
našią veiklą, organizacijų tar
pusavio gražų sugyvenimą, 
suminėjo darbus, praturtinu
sius gyvenimą 1997 metais. 

Pristatė garbės svečią prof. 
dr. Rimvydą Šilbajorį, kuris 
atliko akademiškai paruoštą 
pranešimą apie Lietuvos 
aukštąsias mokyklas ir stu
dentus. 

Prieš šešetą metų į pensiją 
išėjęs Rimvydas Šilbajoris ak
tyviai dalyvauja Amerikos 
akademiniame gyvenime ir 
padeda Lietuvos mokslo insti
tucijoms. Iki šiol 3 atvejais 
dėstė literatūros kursus Kau-
ne-Vytauto Didžiojo universi
tete ir Vilniaus pedagogi
niame institute. 

šį rudenį daktaras Rimvy
das Šilbajoris pakviestas pro
fesoriauti aukščiausioje Lietu
vos mokslo institucijoje-Vil-
niaus universitete. 

Vėliau Rimvydas Šilbajoris 
vyks į Rusų rašytojo-klasiko 
Levo Tolstojaus 150 metų gi
mimo akademinį minėjimą 
Jasnaja Poiiana, Tolstojaus 
gimtinėje. Turint omenyje, 
kad rusų literatūros milžinas 
Tolstojus buvo ir yra na
grinėjamas daugelio moksli
ninkų, lietuvio profesoriaus 

pakvietimas į šį minėjimą yra 
reikšmingas akademinis pri
pažinimas. Literatūros vei
kalų įvertinimus profesorius 
Rimvydas Šilbajoris yra pa
rašęs lietuvių, rusų. latvių 
kalbomis ir skaitęs paskaitas 

Lietuvos Respubl ikos Užsienio reikalų minis t ras Algirdas Sauda rgas ir LR ambasadorius JAV Stasys Sakalaus
kas š.m. saus io 10 d. apsilankę Detroito Žiburio lit. mokykloje. II eil. pirmasis iš kai res stovi mokytojas Artūras 
S tepusa i t i s , o I eil .mokiniai. Aras Butkūnas , Danius Giedrai t is , Daividas Alksninis, Paulius J a n k u s , Vytas Kas
pu t i s R e n a t a s Tukys ir Matas Anužis. 

baltiečių literatūros akademi
jose įvairiose šalyse. 1992 m. 
Latvių Mokslo akademijos 
buvo pagerbtas garbės dakta
ro laipsniu. Prof. Rimvydas 
Šilbajoris gerai kalba rusiškai, 
latviškai, angliškai, prancū
ziškai, lenkiškai ir vokiškai. 
Buvo labai įdomu susipažinti 
su šiuo garbinguoju lietuviu 
mokslininku ir išklausyti jo 
pranešimo. 

LB I-ansing. MI. apvlinkes pirm Saulius Anužis (dešinėje) su prez. Jim-
my C a r t e r Užsienio politikos patarėju Zbignievv- Brzezinski, susitikę 
Vašingtone, Baltuosiuose romuose, š.m. vasario 16 d JAV-Baltijos charti
jos pas i rašymo proga 

Prof. dr . Rimvydas Šilbajoris kalba 
Daytona Beach l ietuviams š. m. 
sausio 1 d. 

Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris 
vaizdžiai papasakojo darbo są
lygas, nuotaikas, kolegų profe
sorių atsinešimą ir požiūrį į 
atvykstančius Lietuvon sve
čius — mokslininkus. Tie po
žiūriai dažnai nebūna sve
čiams palankūs. Studentija 
puiki, esama daug gabių, ge
bančių įsisavinti ir vakarie
tiškus mokslo metodus. Stu
dentų dauguma noriai mokosi, 
siekia naujų metodų. Gyveni
mas vargingas, tačiau turime 
vis daugiau vilčių geresnei 
ateičiai. Studentai ypač noriai 
mokosi anglų kalbos. Mokslo 
įstaigos jau aprūpintos moder
nia įranga, kompiuteriais. 

Profesoriaus pranešimas bu
vo išklausytas su dideliu dė
mesiu ir jam už tai dalyviai 
nuoširdžiai padėkojo. 

Naujųjų metų pietūs praėjo 
malonia pabendravimo nuotai
ka. 

Jurgis Janušaitis 

BROCKTON, MA. 

RUOŠIAMĖS MINĖTI 
VASARIO 16 

Brocktono lietuviškų orga
nizacijų atstovai, sukviesti Lie
tuvių Bendruomenės Brockto
no apylinkės pirmininko Sta
sio Eivos, nustatė Vasario 16 
minėjimui tokią tvarką: 

Vasario 12 d. 10 vai. ryto or
ganizacijų atstovai apsilankys 
pas miesto merą, kuris pasi
rašys proklamaciją skel
biančią Vasario 16 Lietuvos 
šventę Brocktono mieste. 

Sekmadienį, vasario 15 d. 
10:30 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios Šv. Kazimiero bažny
čioje už Lietuvos laisvės ko
votojus: organizacijos dalyvau

ja su vėliavomis. Po šv. Mišių 
prie Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo padedamas 
vainikas ir vykstama prie 
miesto rotušės pakelti Lietu
vos vėliavą, kuri iškilmingai 
ten plevėsuos visą savaitę, 
skelbdama Brocktono gyvento
jams, kad Lietuva gyva. 

Pagrindinė minėjimo dalis 
vasario 15 d. 3 vai. p.p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Kalbės poetė, rašytoja, filo
sofijos daktarė Mirga Girniu-
vienė, kuri šalia savo pagrin
dinio darbo, kaip A.T. & T. 
bendrovės moderatorė, randa 
laiko dirbti Bostone lituanis
tinėje mokykloje. Meninėje da
lyje išgirsime garsųjį Bostono 
vyrų sekstetą (šiuo metu kvar
tetą), kuris su koncertais yra 
apvažinėjęs Ameriką nuo At
lanto iki Ramiojo vandenyno. 
Kompozitoriaus Juliaus Gai
delio įkurtam sekstetui dabar 
vadovauja Daiva Navickienė. 

Į minėjimą kviečiami Brock
tono miesto ir Massachusetts 
valstijos atstovai. 

Rengiantis Vasario 16 mi
nėjimui aktyviai ir solidariai 
pasireiškė: Šv. Kazimiero pa
rapija. Lietuvių Bendruo
menė, Šaulių sąjunga, BAL-
Fas, Lietuvos Vyčiai, Lietuvių 
katalikių moterų sąjunga ir 
Montello Lietuvių tautinis 
klubas. 

Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai su
sirinkti paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
80-tąją sukaktį ir aštuonerių 
metų sukaktį nuo Nepriklau
somybės atstatymo 1990 me
tais kovo 11 dieną. 

Stasys Eiva 
LB valdybos pirmininkas 

CAPE COD, MA 

CAPE COD LIETUVIU 
TALKA LIETUVAI 

Maždaug prieš penkerius 
metus Cape Cod pasirodė 
viešnia iš Lietuvos Alė Gai
dytė, kuri pradžioje atrodė vie
na iš daugelio tautiečių, atvy
kusi Amerikon lankyti savo 
giminių ar draugų. Vėliau 
pasirodė kad yra kitaip. Štai 
ištrauka iš apylinkės laik
raštuko „Žinios" (Nr. 15-93) 
... „Dr. Mindaugas Pautienis, 
turįs Hyannis mieste savo or-
todontologijos kliniką... atsi
lankęs dabartinėje Lietuvoje 
ir susipažinęs su tenykščia ap
verktina dantų sveikatos pa
dėtimi, paruošė planą kaip su
rasti modernių prietaisų, in
strumentų Lietuvai bei kaip 
mokyti Lietuvos dantistus to
mis priemonėmis naudotis..." 
Dalis jo plano buvo atsikviesti 
Kauno medicinos akademijos 
profesorę dr. Alę Gaidytę į 
Cape Cod. Čia jis savo lėšomis 
viešnią išlaikė porą mėnesių 
bei savo klinikoje supažindino 
ją su naujausiomis gydymo 

priemonėmis. Iš savo pusės 
LB apylinkės valdyba sutiko 
apmokėti dr. Gaidytės kelionę 
Amerikon. 

Jauna, energinga moksli
ninkė Gaidytė atidžiai stebėjo 
visas jos profesijos naujoves, o 
grįžusi tėvynėn skubėjo savo 
nauju patyrimu Amerikoje pa
sidalinti su kolegomis ir stu
dentais. Pagal pirmuosius 
laiškus iš Kauno, jos atvežtos 
naujos idėjos susilaukė kai 
kurių kliūčių. 

O štai dabar, po penkerių 
metų, dr. Pautienis gavo iš 
Gaidytės laišką, kuriame ji 
pateikia lyg darbų penkmečio 
apžvalgą. Pagal ją, Kauno 
Medicinos akademijos stoma
tologijos fakultetas 1997 metų 
rudenį persiorganizavo. Nu
tarta ortodontiją atskirti nuo 
ortopedinės stomatologijos ir 
įsteigti atskirą skyrių. Tai pir
mas kartas Lietuvoje, kai stei
giama savarankiška ortodonti-
jos disciplina — atskira spe
ciali klinika. Jos vadovas yra 
doc. Antanas Šidlauskas, jau
nosios kartos mokslininkas. 
Gaidytė anksčiau su juo dir
bo pas prof. J. Žekonį. Klini
kos kolektyvas — gana jaunas 
amžiumi. Pernai klinika per
sikėlė į atskiras specialiai 
įrengtas patalpas. Gaidytės 
teigimu, tai esanti viena mo
derniausių šiuo metu veikian
ti stomatologijos fakulteto kli
nikų. 

Pernai rugsėjo 5 dieną ati
darant Kaune šią kliniką, tarp 
kitų svečių dalyvavo Lietuvos 
Seimo pirmininko prof. Vytau
to Landsbergio žmona G. 
Ručyte-Landsbergienė, kuri 
oficialiai atidarė šią kliniką, 
perkirpdama simbolinę juostą. 
Pagal Gaidytę, Kauno orto-
dontinė klinika taip pat yra 
viena geriausių, moderniausių 
Baltijos valstybėse. 

Prof. Alė Gaidytė savo laiške 
dr. Mindaugui Pautieniui dalį ; 
to laimėjimo priskiria jam, nes 
pas jį gavo pagrindines nau
jausias tos profesijos žinias, 
apmokymą. Grįžusi iš Cape 
Cod Kaunan, kaip ji rašo, per 
tuos penkerius metus ji jau 
spėjo išmokyti šešis jaunus 
daktarus kaip naudoti moder
nias gydymo priemones. Pagal 
ją, per tą penkmetį Lietuvoje 
stomatologijos srityje daug 
kas pasikeitė gerojon pusėn. 
Dabar lietuviai gydytojai gali 
išvykti užsienin specializuotis, 
dalyvauti aukšto lygio semi
naruose arba įsigyti reika
lingų mokslo priemonių ir 
veikalų. 

Baigdama savo laišką, prof. 
dr. Alė Gaidytė viltingai žvel
gia į ateitį ir teigia, kad jos 
išvyka Amerikon padėjo grū
dą, kuris davė labai gerą der
lių. 

Cape Cod apylinkės valdyba 
džiaugiasi ir didžiuojasi, kad 
jos narių pastangos prisidėti 
prie Lietuvos gerovės pageri-
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nimo, žmonių sveikatingumo 
stiprinimo davė gražių vaisių. 
Neabejotinai, padėka ir pagar
ba taip pat priklauso ir profe
sorei dr. Alei Gaidytei. 

Alfonsas Petrutis 

VASARIO 16-JI 
PRTLADELPrDA, PA 

Philadelphijos apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos ruošiamas Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas 
įvyks vasario 15-tos dienos 
sekmadienį. Šventė prasidės 
iškilmingomis Mišiomis 10:30 
vai. r. Šv. Andriejaus bažny
čioje ir bus tęsiama Lietuvių 
namuose (2715 E. Allegheny 
Ave.) 2 vai. po pietų. Minėjime 
dalyvaus miesto meras Ed 
Rendel, angliškai kalbą pasa
kys Paul Globė, „Laisvosios 
Europos" radijo Vašingtono 
biuro direktorius; lietuviškai 
žodį tars Asta Banionytė, JAV 
LB Vašingtono įstaigos vedė
ja. Meninėje programoje pasi
rodys Vinco Krėvės lituanisti
nės mokyklos vaikučiai, tauti
nių šokių grupė „Žilvinas" ir 
Šv. Andriejaus parapijos cho
ras. Po minėjimo bus vaišės. 

VASARIO 16-JI 
CLEVELANDE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 80-ji šventė bus 
švenčiama vasario 14-15 die
nomis šia tvarka: šeštadienį, 
vasario 14 d., 6:30 vai. vak. 
pokylis Dievo Motinos parapi
jos salėje. Kalbės Clevelando 
dienraščio „The Plain Dealer" 
Washingtono biuro viršinin
kas Thomas Brazaitis. Tikime, 
kad dalyvaus ir Ohio guber
natorius George Voinovich, 
kandidatuojąs į JAV senatą, 
vieton senatoriaus John 

. Glenn. Meninę programą at
liks „Grandinėlės" šokėjai ir 
kiti jaunimo sambūriai. Poky
liui stalai užsakomi pas Vik
torą Šilėną, tel. 531-8207 ar 
Algį Pautienių, tel. 383-8225. 

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - A K I U L IGOS 

3900 W.9S St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6022 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7700 
UH.LhtlHblKlS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)5964065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Hlckory Hllls, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. SuKe 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

Dovvners Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

\V.ishmpton. L)C. Lietuvių Bendruomenes apylinkes p i rm. Algis Lukas ir 
prelegente dr. Dainora Pociute-Abukevičiene M Mažvydo ..Katekizmo" 
sukakties minėjime Lietuvos ambasadoje 19ft7 1 1 16 <l 
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TAUTOJE ĮSITVIRTINO 
DEMOKRATIJA 

JONAS DAUGĖLA 
Kadaise didysis anglų de

mokratas W. Churchill yra pa
sakęs, kad demokratija yra 
pati prasčiausia valstybinio 
gyvenimo santvarka, išskyrus 
visas kitas. O istorinė gyveni
mo patir t is regimais pavyz
džiais rodo, jog tautos turi bū
ti pakankamai subrendusios, 
kad galėtų sėkmingai gyventi 
demokratinėje santvarkoje. 

Antrasis pasaulinis karas 
užbaigė pasaulyje kolonialinę 
gadynę. Kolonijos išsilaisvino 
iš didžiųjų globos. Afrikos gen
tys (tautos sąvoka ten dar ir 
šiandien nėra tiksliai supran
tama) sukūrė ištisą tinklą ne
priklausomų, neva demokrati
nių valstybių. Tačiau vos tik 
anglų, belgų ir prancūzų gu
bernatoriai su savo svetimša
lių legionais spėjo pasitraukti, 
tuojau visame Afrikos žemyne 
įsiliepsnojo ginkluotos tarpu
savio kovos. Demokratiškais 
rinkimais išrinkti naujieji va
dovai nei kiek nesirūpino savo 
žmonių kasdieninio gyvenimo 
gerove ir socialine globa. Jie 
tik pirko ginklus ir kūrė ka
rinius dalinius. Milijonai šių 
kraštų žmonių dar ir šiandien 
kenčia badą bei skurdą. Šian
dien jie jau ilgisi kolonialinio 
gyvenimo dienų. 

Istorinė lietuvių tauta šiame 
šimtmetyje net kelis kartus 
visam pasauliui yra įrodžiusi, 
kad j i yra tikrai priaugusi, su
brendusi ir dvasiškai pakan
kamai stipri tvarkyti savo val
stybę demokratijos pagrin
dais. Tad Vakarų pasaulis ge
rokai nustebo, kad trumpu lai
ku naujam gyvenimui atgimu
si tauta spėjo nusivilti demok
ratija ir laisvais demokratiš
kais rinkimais, valstybinio gy
venimo vairus patikėjo komu
nistinėms jėgoms. Tačiau neil
gai truko, kol tauta persisoti
no LDDP-jos diktatūra ir vėl 
laisvais rinkimais Seimo dau
gumą patikėjo demokratinei 
Tėvynės s-gai. O taip pat buvo 
išrinktos ir demokratinės vie
tos savivaldybės. Pagaliau 
paskutinieji prezidento rinki
mai apsivainikavo visišku de
mokratijos laimėjimu. Tuo pa
čiu tautos politiniame gyve
nime įsitvirtino demokratija. 
Tauta dar kartą įrodė, kad tik 
ji pati yra atsakinga už savo 
gyvenimo pažangą ir ateitį. 

Šiuose prezidento rinkimuo
se mūsų tautos masės parodė 
daug didesnį dėmesį politikai 
ir politiniam gyvenimui. Pas
kutiniuose Seimo ir savivaldy
bių rinkimuose dalyvavo vos 
50% visų turinčių teisę balsuo
ti piliečių. O naujam preziden
tui išrinkti, nepaisant didžių
jų švenčių laikotarpio ir šaltų 
orų, į rinkimų būstines savo 

politinę valią pareikšti atėjo 
jau beveik 74% piliečių. Be 
kitko tai liudija, kad mūsų 
rinkėjai daug daugiau domisi 
rinkimais, kai reikia pasisaky
ti už atskirą asmenį, bet ne už 
partijos sąrašą ar partiją. 
Ypač šių rinkimų patirtį rei
kėtų prisiminti, ruošiantis bū
simiems savivaldybių rinki
mams. Rinkėjai visada yra 
daugiau linkę savo vietos rei
kalų tvarkymą patikėti apy
linkėje gerai žinomiems ir pa
žįstamiems asmenims, nei 
partijų vadovybių parinktiems 
partiečiams. 

Pats prezidento rinkiminis 
įkarštis šį kartą praėjo palygi
namai ramiai ir kultūringai. 
Nebuvo pastebėta didesnių 
susidūrimų ar maišaties. Kan
didatai imtinai džentelmeniš
kai laikėsi vienas kito atžvil
giu. Nebuvo asmeniškų įžeidi
nėjimų ir užgauliojimų. Buvo 
aptariamos tik jų rinkiminės 
programos ir ryškinami tų 
programų skirtumai. Tiesa, 
pradžioje prieš kai kuriuos 
kandidatus buvo pradėti 
šmeižtai ir provokacijos. Ta
čiau jos rinkėjų minioje nera
do didelio atgarsio, tad savai
me greitai ir nurimo. Taip pat 
rinkimų dieną nebuvo dides
nės maišaties ar rinkiminės 
tvarkos pažeidimų. 

Per penkis komunistinės 
vergijos dešimtmečius mūsų 
tautai tikrai buvo iki gyvo 
kaulo įkyrėjusi vienpartinė 
valdymo tvarka. Tad nenuos
tabu, kad, atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę ir tuo pačiu 
visas pilietines teises, lietu
viai tuojau pradėjo burtis į 
partijas bei politines organiza
cijas. Partijos dygo lyg grybai 
po lietaus, todėl ir kiekvienuo
se rinkimuose dalyvavo net 
kelios dešimtys partijų bei ats
kirų asmenų. Bet ši partijų 
maišatis irgi labai daug prisi
dėjo, kad plačiosios tautos ma
sės pradėjo visai nebesidomė
ti politika, bodėtis politiniu 
gyvenimu. 

Nors prezidento rinkimų są
raše ir buvo įrašytos septynios 
pavardės, tačiau rinkimuose 
varžėsi tik trys kandidatai. Ir 
tai buvo dar vienas demokra
tinės santvarkos laimėjimas. 
Šis laimėjimas patikina mūsų 
politinės santvarkos pastovu
mą ir tuo pačiu paskatina mū
sų tautiečius daugiau domėtis 
valstybės politiniu gyvenimu, 
jame dalyvauti. 

Paskutiniu metu Lietuvoje, 
kuri dažnai laikoma demokra
tijos pavyzdžiu, rinkimuose 
vis didesnį vaidmenį pradeda 
vaidinti pinigai. Daugelis pra
deda tikėti, kad aukštųjų poli
tinių vietų laimėjimus lemia 

Danutė Bindokienė 

Išrinktasis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus viename iš gausių praėjusios savaites susitikimų 
su Čikagos ir apylinkių lietuviais. Iš kaires: JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė. prez. Adamkus ir 
LR gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. Nuotr. Jono Kuprio 

ne rinkėjų balsai, bet tik pi
niginiai ištekliai. Tad ne vie
nas prasitaria, kad aukštosios 
valdžios pareigos yra tiesiog 
perkamos. Ir dar blogiau, kad 
tos kainos su kiekvienais rin
kimais vis didėja... 

Ir šie paskutinieji preziden
to rinkimai Lietuvoje kandida
tams palyginamai kaštavo 
daug pinigų. Tačiau vis dėlto 
pinigai lemiamo vaidmens ne
vaidino. V. Landsbergis rinki
mams išleido dvigubai dau
giau nei V. Adamkus. Tačiau 
jis gavo perpus mažiau balsų. 
O antrajame rate netenka 
abejoti, kad Paulauskas nau
dojosi didesniais pinigų ištek
liais, bet vis dėlto pralaimėjo 
rinkimus. 

Nepaisant, kuris mūsų už 
kurį kandidatą balsavo, visi 
turime sutikti, kad, nors ir la
bai maža balsų persvara, buvo 
išrinkta, neabejotinai šioms 
aukštoms pareigoms t inkanti , 
patraukli asmenybė. Adam
kaus patyrimui bei jo įgim
tiems politiko gabumams var
gu gali prilygti kuris kitas šių 
dienų mūsų politikas. Taip 
pat netektų užmiršti ir jo kū
rybinio užsidegimo, parodyto 
lietuviškoje visuomeninėje 
veikloje. O, be to, dar jo asme
nybę puošia nepalaužiamas ti
kėjimas demokratijos idealais 
ir meilė savajai tautai . 

Skaudus ir neužtarnautas 
buvo mūsų tėvynės gynėjo ir 
savosios tautos sūnaus V. 
Landsbergio pralaimėjimas. 
Jo vadovaujama Tėvynės s-ga, 
tiek paskutiniuose savivaldy
bių, tiek Seimo rinkimuose ga
vo apie 400,000 balsų. O prezi
dento rinkimuose už Tėvynės 
s-gos kandidatą Landsbergį 
balsavo tik maždaug 280,000. 
Tuo jis yra praradęs net ir 
savo partijos narių bei rėmėjų 

pasitikėjimą. Nėra reikalo da
bar mums ieškoti tikrųjų šio 
pralaimėjimo priežasčių. Jų 
galima būtų surasti labai 
daug ir kiekviena galėtų būti 
skirtingai aiškinama. Tačiau 
tiek Landsbergis, tiek ir Tė
vynės s-gos vadovybė iš šio 
pralaimėjimo turėtų padaryti 
atitinkamas išvadas, ir jas rei
kėtų padaryti kiek galima 
greičiau. Juk netruks daug 
laiko, iki rinkėjai vėl turės eiti 
į rinkimines būstines ir iš
rinkti naujas savivaldybes bei 
Seimą. 

LEISTA TEIKTI 
PASKOLAS VALIUTA 

Lietuvos banko valdyba pa
sidavė politikų ir bankininkų 
spaudimui ir nusprendė leisti 
komerciniams bankams be ap
ribojimų tt-ikti paskolas užsie
nio valiuta. 

Anksčiau Lietuvos bankas 
tikino, jog toks leidimas gali 
pakenkti lito pastovumui, li
tas prarastų pinigų rinkoje 
sunkiai įgytas pozicijas. Spe
cialistai taip pat baiminasi, 
jog Lietuvos bankas praras 
dalį galimybių reguliuoti rin
kos procesą. 

Kaip rašo J-ietuvos rytas", 
komercinių bankų vadovai tei
gė, jog draudimas išduoti pa
skolas valiuta trukdo ilgalai
kio kreditavimo plėtojimui. 
nes bankai, bijodami galimo 
kurso pasikeitimo, nesiryžta 
skolinti ilgesniam laikui. Ban
kų atstovai tikina, jog. pakei
tus paskolų išdavimo tvarką, 
bus galima sėkmingiau įgy
vendinti būsto ar ilgalaikių in
vesticijų programas. Be to, 
paskolos užs.enio valiuta iš
duodamos su mažesnėmis 
palūkanomi.- Bankai neslepia 

Tauta klausosi ir 
kritikuoja 

turintys nemažai laisvų lėšų, 
kurias galėtų panaudoti ūkio 
kreditavimui, tačiau baimina
si galimų lito kurso pokyčių. 

Lietuvos banko Politikos de
partamento direktorius Gita-
nas Nausėda sakė negalįs 
tvirtinti, kad tokį sprendimą 
priėmė ramia širdimi, tačiau 
Lietuvos bankas nenori tapti 
progreso stabdžiu, tuo labiau, 
kad oponentai buvo labai vie
ningi. Kartu pareigūnas teigė, 
kad Bankas labai gerai apgal
vojo, ką darys, jeigu pokyčiai 
pinigų rinkoje bus pavojingi. 

Pasak Komercinių bankų 
sąjungos prezidento Eduardo 
Vilkelio, iki šiol bankas, sko
lindamas litais, prisiimdavo 
dvigubą riziką — skolinimo ir 
galimo kurso pasikeitimo. 
Skolinant valiuta, kurso kiti
mo rizikos nebelieka, lieka tik 
skolinimo rizika. 

* Didžiaus ią Balt i jos val
s tybėse stiklo bendrovę „Pa
nevėžio stiklas" nuspręsta 
parduoti už nominalią kainą 
— 39.6 mln. litų. Stiklo fa
brike dirba 1,390 žmonių. 
Įmonė gamina lakštinį, grū
dintą, neperšaunamą stiklą, 
stiklo tarą, stiklo paketus, de
koratyvinę produkciją. Pernai 
fabrikas dirbo pelningai, šie
met pirmąjį pusmetį pelno 
negavo. 

* Rugsėjo mėnes į bran
giausi butai buvo Vilniaus 
centre ir senamiestyje. Trijų 
kambarių butas Vilniaus cen
tre kainavo nuo 108 tūkst. litų 
iki 240 tūkst. litų. Kauno cen
tre 3 kambarių butas kainavo 
52-68 tūkst. litų. o Klaipėdoje 
nuo 100 iki 120,000 litų. Nau
juose gyvenamuose rajonuose 
butai brangiausi irgi Vilniuje. 
3 kambarių butas kainavo nuo 
60 iki 100 tūkst. litų. 

Praėjusio antradienio va
kare, be abejo, daugiau ameri
kiečių sėdėjo prie televizijos, 
negu baigminių futbolo rung
tynių metu. Juos domino 
prez. Clinton pirmoji šių metų 
kalba į tautą. Užuominos apie 
jos turinį jau prieš kelias die
nas buvo diskutuojamos, 
todėl niekas nesitikėjo ypatin
gos staigmenos. Vienok žmo
nės laukė, kad prezidentas 
prasitartų apie šešėlį, kritusį 
ant Baltųjų rūmų ir galbūt 
visos Amerikos. 

Prezidento kalba buvo pozi
tyvi. J i s žvelgė ne tik į da
bartį, bet ir į valstybes ateitį 
pro rožių spalvos akinius, 
nors beklausant buvo sunku 
atsikratyti minties, kad tie 
akiniai nelabai švarūs. Tad ir 
susirinkusiųjų plojimai tar
pais skambėjo ne taip entuzi
astiškai, kaip paprastai , kai 
prezidentas savo kalboje į 
tautą pamini at l iktus svar
bius darbus ir ragina nedel
siant griebtis da r neatliktų. 

Vis dėlto nelogiška, kad 
skandalas Vašingtone išpūs
tas iki begalybės, ta rytum 
šiuo metu visi kiti valstybi
niai bei pasauliniai reikalai 
nustoję reikšmės. Pagal Ame
rikos Konstituciją, kiekvie
nas, apkalt intas laikomas ne
kaltu, kol jo kaltė be jokios 
abejonės neįrodyta. Ši teisė, 
atrodo, taikytina kiekvienam 
piliečiui, išskyrus valstybės 
prezidentą. Nepaisant , kiek 
stipriai ir dažnai j is s tengiasi 
pabrėžti savo nekal tumą, dau
gelio (ypač į skai tant žinia-
sklaidą) akyse Bill Clinton jau 
nuteistas ir pasmerk tas . Gali
ma tik įsivaizduoti, ka ip tie 
nuolatiniai kal t in imai ir už
uominos trukdo darbą Baltuo
siuose rūmuose ir į kokią 
nemalonią padėtį pas ta to pre
zidento bei visos valstybės 
prestižą užsienyje. 

Nors situacija toli gražu ne
juokinga, bet pasitaiko ir tie
siog komiškų momentų. Pvz., 
Irako diktatorius Saddam 
Hussein jau spėjo įtikinti savo 
tautą, kad Bill Clinton rengia
si bombarduoti Bagdadą, tuo 
tikėdamas nukreipt i dėmesį 
nuo asmeniškų „nuodėmių" ir 
sutvirtinti savo prezidentinę 
poziciją. Tokia tikrovė at
spindėtų šiuo metu Amerikos 
kino teatruose rodomą filmą 
apie prezidentą, kur is , no
rėdamas paslėpti savo sveti
mavimą ir laimėti balsuotojų 
palankumą, su savo štabo pa
galba „surežisavo karą", pasi
renkant valstybei t ikrai nepa
vojingą priešą (Albaniją). 
Vadinasi, ir agresija prieš 
Iraką būtų tik filmo siužeto 

perkėlimas į tikrovę... 
Tačiau, nepaisant visų as

meniškų painiavų, prezidento 
kalba į* tautą skambėjo labai 
pozityviai. Buvo paminėta, 
kad Bill Ciinton prezidentavi
mo, o ypač antrosios kadenci
jos, metu gyvenimas visose šio 
krašto srityse žymiai page
rėjo. Jeigu Senatas ir Kongre
sas kooperuos ir priims dė
mesin prazidento siūlymus, 
iki dvidešimtojo šimtmečio pa
baigos įsivyraus dar didesnė 
gerove. Pagrindiniai naujų 
įstatymų bei projektų siūly
mai buvo susieti su svar
biausiais gyventojų porei
kiais: socialinės draudos ap
sauga, švietimo reformos, pa
rama mokslui ir moksliniams 
tyrimams, kova su nusikalti
mais, oro ir aplinkos tarša, 
nepagydomomis ar sunkiai 
pagydomomis ligomis, lygios 
teisės visų rasių žmonėms, be
darbių problemos, miestų at
naujinimas ir apsauga nuo 
gaujų, narkotikų prekybos ir 
pan. Tarptautiniu mastu 
kablėta apie pavojingiausių 
ginklų sumažinimą ir ilgai
niui visišką sunaikinimą, 
tvirtus ta ikaus bendradarbia
vimo santykius su visomis pa
saulio valstybėmis, naujų 
narių iš buvusių Sovietų 
Sąjungos sferoje valstybių 
(šiuo atveju Lenkijos, Vengri
jos ir Čekų Respublikos) į 
NATO priėmimą, darbą aplin
kosaugos baruose, tarptau
tinės narkotikų prekybos su
stabdymą, Azijos valstybių fi-
nansmių krizių poveikį Ame
rikos ir viso pasaulio ekono
mikos pastovumui... 

Prezidento kalbą kelias die
nas analizuos ir komentuos 
abiejų partijų politikai, žino
vai ir eiliniai amerikiečiai. 
Apskritai Bill Clinton kalbos 
nuotaika buvo viltinga, o da
bartinis valstybės stovis kone 
visose srityse rodo pagerė
jimą. Daugumas gyventojų, 
nepaisant prezidento asme
niško gyvenimo dėmių, jo pre
zidentavimą vertina teigia
mai. Bill Clinton, pradėdamas 
antrąją savo kadenciją, iš
sitarė, kad norėtų būti istori
jos įrašytas į išskirtinųjų 
JAV prezidentų sąrašą. Pagal 
atl iktus iki šiol darbus tiek 
valstybiniu, tiek tarptautiniu 
mastu, galima sakyti, kad jo 
noras galbūt išsipildys. Ta
čiau dabar atsirado visiškai 
kita galimybė... Vargiai Bill 
Clinton pasidžiaugtų tapęs 
paskutiniu šio šimtmečio JAV 
prezidentu, priverstu pasi
t raukt i iš pareigų del per di
delio dėmesio „moteriškiems 
sijonams"... 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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(Tęsinys) 

Tad visi specialistai, kurie jaučiasi galį padėti, kvie
čiami talkon. Tik tikėjimas lietuviškos talkos galybe ir 
veržliu lietuvišku entuziazmu teikia drąsos pradėti šį 
darbą. 

Jei visuomenė pritars šiam sumanymui savo gau
siu prisidėjimu, mes galime ją užtikrinti, kad dėsim 
visas pastangas užbrėžtą tikslą pasiekti. Vienok di
delės atsakomybės vedini, mes turime pareikšti, kad 
šiuo atsišaukimu mes jokių garantijų nepasirašom. 

Blogiausiu atveju, jei dėl įvairių aplinkybių nepa
vyktų įsikurti Br. Hondūre, šią susikūrusią organiza
ciją bus lengva panaudoti kitur panašų židinį kuriant. 
(1959.2.10). 

Mažeikos atsišaukimo projektas 

Šį Paramsko atsišaukimo projektą perskaitę Ma
žeika, Saldukas ir Kačinskas pasakė, kad jis nėra tin
kamas paskelbti. Tuomet Mažeika parengė tokį savo 
projektą: 

„Vašingtono LBHB pareiškimas Britų Hondūro 
reikalu. 

Lietuvių įsikūrimui Br. Hondūre mintis yra pasie
kusi reikiamą subrendimo laipsnį. Lietuviškos mokyk
los, išlaikomos lietuviškos kultūros ir lietuvių kalbc:-
aplinkumoje, yra aukštas reikalas. Jo siekimui atsi
randa žmonių, kurie ryžtasi sotų ramumą iškeisti į ne
tikros ateities pionierinį naujo gyvenimo kūrimą. Pri
klauso palaikyti omeny ir tai, kad ne visur pasauly lie
tuviai yra įsikūrę pasiturinčiai ir saugiai, ir kad ne vi
siems kūrimasis Br. Hondurt yra suriš tas su didės 
niais gyvenimo sunkumais, negu dabar jie turi. Nie
kas negali tvirtinti, kad Br. Hondūre negalima sukurt; 
aukštą gyvenimo lygį, tačiau niekas nesiima užtikrinti 
pasisekimo. Visi, kurie ten kursis, darys tai savo rizi
ka, o pasisekimas priklausys nuo mūsų darbštumo, 
darnaus tarpusavio sugyvenimo, tolerancijos savo arti
mo pažiūroms, veržlumo, sugebėjimo sukurti veiks
mingus administracinius organus, ir išrinkti jiem-
žniones, sugebėjimais ir patyrimu atitinkančiais savo 
vietą. 

Brazilijos lietuvių visuomenininkai F. Čemarka ir 
J. Kaseliūnas praneša, kad ten yra pradinė grupė i-
21 žmogaus, norinti kurtis Br. Hondūre ir sudarant 
10 milijonų kruzeirų (100.000 dol.) kapitalo. Šeši Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkai yra pareiškę norą 
pasirašyti raštą Br. Hondūre gubernatoriui dėl derybų 
projekto kūrimosi reikalu. Šie keli pavyzdžiai teparod< 
rimtą susidomėjimą. 

Didelė pagarba prof. Pakštui, kuris atsisako pasi
duoti defetizmui. Jis yra padėjęs daug pastangų 
kūrimosi reikalui ištirti ir santyky su savo pajarnomi-

yra išleidęs daug pinigų, kad visuomenei pateiktų au
tentiškus duomenis. Tačiau tų duomenų nėra gana, ir 
vieno žmogaus pastangos yra tik akmuo mestas į 
ramų prūdą sukelti bangoms. Dideliam tikslui reikia 
didelių pastangų ir didelio skaičiaus žmonių. 

Vienintelis būdas lietuviškos bendruomenės Br. 
Hondūre sukūrimą iškelti reikiamoj plotmėj gali būti 
per atitinkamą organizaciją Lietuvių Britų Hondūro 
Būrelių pavidale. Jų pirmas tikslas yra populiarinti 
mintį. Palaipsniui atsiras sudėtingesnių uždavinių. 
Patyrusių ekonomistų pažiūra yra, kad kūrimasis 
galėtų būti sėkmingiausias, kuriant vieną ar kelias 
stambesnes pusiau komercines, pusiau kooperatines 
bendroves. Jei tai bus atrasta tikslingiausia, būrelių 
veikla tokių bendrovių sukūrimui galėtų būti lemia
ma. Priklausymas būreliui visai nereiškia įsipa
reigojimą į Br. Hondūrą, keltis. Tai reiškia pirmoj eilėj 
geros valios talką dideliam uždaviniui. 

Kad būtų veiklą koordinuojanti vieta, Vašingtono 
L.B.H. būrelis ėmėsi centrinio organo pareigų. Tos pa
reigos prisiimtos tik laikinai, kol bus atrasti galimu
mai artimiausiu laiku išrinkti centrinį organą su
važiavime ar kitu būdu. Tuo tarpu centrinio būrelio 
valdybą sudaro prof. K. Pakštas — pirm.. J. Vitėnas — 
vicepirm. ir reikalų vedėjas, A. P. Mažeika — sekr., L. 
Kačinskas — ižd. Organizaciniais reikalais prašoma 
kreiptis į J. Vitėną. 3865 Halley Terr. S.E., VVashing-
ton, D.C. Centrinis būrelis pradeda leisti biuletenį, ku
ris bus siuntinėjamas visiems suinteresuotiems. Bend
radarbiaujant Čikagos LBH būreliui, centrinis būrelis 

ruošia organizacijos įstatų projektą, kuris bus netru
kus paskelbtas. Centrinio būrelio nariai apsidėjo 
mokesčiu vieno dolerio mėnesiui padengti einamoms 
išlaidoms. Nutar ta rinktis posėdžiui nerečiau kaip 
kartą per mėnesį. Tokią tvarką yra pranešęs ir Či
kagos LBH būrelis. Tikimasi, kad visi būreliai pas 
save įves planingo darbo tvarką. 

Specialistų grupės nuvykimas į Br. Hondūrą su
rinkti išsamius duomenis yra vienas skubiausių rei
kalų. Tam reikia prekybininkų, agronomų, veterino-
rių. inžinierių, teisininkų, gydytojų, mokytojų, miš
kininkų, jūr ininkų ir kitų po vieną ar kelis iš kiekvie
nos specialybės. Tikimasi, kad atsiras kompetetingų 
asmenybių šiam dideliam darbui atlikti, ir kad bent 
dalis jų sutiks padengti visas ar iš dalies savo kelionės 
išlaidas. Tam specialistų būriui paskelbus savo iš
vadas būtų galutinai apsispręsta, kas toliau darytina 
ir kaip darytina. (1959.1.15) 

Viliamo ats išaukimo projektas 

Dr. Vladas Viliamas parengė tokį atsišaukimo pro
jektą: 

Lietuviško židinio įsteigimas toliau studijuojamas. 
Norima vispusiškai išsiaiškinti, ar Br. Hondūre galėtų 
daugiau kompaktiniu būdu įsikurti 5.000 lietuvių, ku
rie, turėdami patenkinamas gyvenimo sąlygas, galėtų 
sukurti saugų tautinį branduolį, kuriam negrėstų nu
tautėjimo pavojai, taip grasūs ir nuostolingi padrikai 
po visus kraštus išsibarsčiusiems lietuviams. (B.d.) 
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LMA TECHNIKOS MOKSLŲ 
SKYRIAUS PIRMININKAS 

Prae i tų metų gruodžio 
ga le įvyko Lietuvos mokslų 
akademijos (LMA) visuo
t in i s susir inkimas. J a m e 
naujuoju LMA technikos 
m o k s l ų skyriaus pirminin
k u (vietoje tragiškai žuvu
s io akademiko A. Žukaus
ko) patvirt intas KTU Sena
to pirmininkas, Mechani
k o s fakulteto profesorius 
R a m u t i s Bansevič ius . Tai 5 
monografijų, daugiau kaip 
300 i šradimų ir patentų au
tor ius , paskelbęs apie pus
treč io š imto mokslo darbų. 
J i s yra valstybės nusipel
n ę s išradėjas, apdovanotas 
d v i e m Lietuvos valstybi
n ė m i s premijomis. 

— Pirmiaus ia leiskite pa
sve ik int i J u s su š iuo svar
b iu įvert inimu! Apie J u s 
dažna i kalba kaip apie 
a k a d e m i k o Kazimiero Ra-
gu l sk io mokyklos atstovą. 
I r i s iminki te savo kūrybos 
i š takas . 

— 1961 metais baigęs KPI 
Mechanikos fakultetą, įsijun
giau į labai garsios vibrotech-
nikos mokslo kryptį. Vadovau
jan t akademikui K. Ra-
gulskiui. apgyniau technikos 
mokslų kandidato, vėliau ir 
daktaro (dabar habilituoto 
daktaro) disertacijas. Mano 
pagrindinė mokslinio darbo 
kryptis buvo didelio tikslumo 
mechanizmai, jų kontrolė ir 
diagnostika. Nemažai teko pa
dirbėti, kuriant pritaikomųjų 
daugiamačių sensorizuotų pa
varų teoriją. Karta su bendra
darbiais ir vienas tapau dau
giau kaip trijų šimtų išradimų 
autoriumi. Keletą metų teko 
būti „Vibrotechnikos" centro 
laboratorijos vedėju. 

— .Tuo.metu Jūsų sukurti 
pjezoelektriniai vibrovari-
kliai su daugel iu la i svumo 
la ipsnių SSRS Mokslų aka
demijos Mašinotyros insti
tu to taryboje buvo pri
pažint i nauja original ia 
kryptimi mašinų ir mecha
n izmų teorijoje. Berods , ja 
pasaulyje ypač sus idomėta 
dabar? 

— Taip, pjezomechanika. 
kuri apima mechanines siste
mas su kintama struktūra ir 
valdomais parametrais, pa
saulyje dabar įgavo pakilimą. 
Susiformavo nauja technikos 
mokslų kryptis — mechatroni-
ka. sujungianti mechaniką, 
elektroniką ir valdymą. Moks
lininkai daug tikisi iš pritai
komųjų technologinių procesų 
ir įrengimų, kurie gali keistis 
priklausomai nuo aplinkos ir 
kitų poveikių. 

KTU Gamybos sistemų kate
droje tobulinamos pjezoelek-
trines pavaros ir kuriami pri

taikomosios mechanikos me
chanizmai. Naujausi tyrimų 
rezultatai neseniai buvo pa
teikti parodoje EITC 97 — 
„Ateities informacinių techno
logijų paradas" Briuselyje. Tai 
roboto akis ir aktyvi atrama. 

Mumis pradeda domėtis ir 
japonai. Neseniai pasirašėme 
mokslinių tyrimų kontraktą 
su pasaulyje žinoma įmone 
Nicon Corporation. Bendrau
jame su naujų pavarų labora
torijos vedėju Tadao Takagi 
bei firmos naujų techninių 
sprendimų ekspertu Norio 
Shiotake. Tikslas — sukurti 
naujo tipo pjezoelektrinius 
mikrovariklius fototechnikai, 
skirtai vaizdų įrašymui skait
menine forma. 

— Jūsų vadovaujama 
special istų grupė dalyvau
ja net trijuose, Europos 
Sąjungos finansuojamuo
se, projektuose. Ką šiose 
tarptautinėse programose 
sprendžiate? 

— Kuriame pritaikomuosius 
daugelio laisvumo laipsnių 
pjezoelektrinius vykdomuo
sius mechanizmus ir sensorius 
kartu su Didžiosios Britanijos 
De Montforto universitetu 
Lester ir Birmingham firma 
Intelligent Manufacturing 
Systems. Vilniaus ..Precizi-
kos", Rumunijos ir Rusijos 
mokslininkais. Kitas mūsų 
tarptautinis projektas skirtas 
savidiagnozuojančių kompo-
zitų pritaikomajai gamybai. 
Čia be mūsų ir minėto Angli
jos universiteto, dirba Vokieti
jos, Rumunijos ir Rusijos spe
cialistai. Gavome finansavimą 
ir trečiam projektui, kurį vyk
dome kartu su žinomu ultra
garsinės technikos specialistu 
prof. R. Kaziu. Tai pusiau au
tonominiai komponentų trans
portavimo įrengimai su dirbti
nio intelekto elementais. Prie 
jo mokslinius tyrimus atlieka 
minėto Didžiosios Britanijos 
universiteto, KTU, Švedijos 
Volvo įmonės bei Maskvos 
Baumano technikos universi
teto jungtinė mokslininkų 
grupė. 

Glaudūs ryšiai mus sieja ir 
su Aalborgo universitetu (Da
nija). Jungtinė kauniečių ir 
danų mokslinė grupė užimta 
prie tarptautinio projekto .,Vib 
Weld". Jo tikslas — suvirintų 
konstrukcijų liekamųjų įtem
pimų pašalinimas. Danijoje 
statomi dideli laivai, kur yra 
daug suvirintų sujungimų, tad 
šioje srityje kokybės gerinimo 
klausimai gana svarbūs. Vie
nas mūsų pasiūlymų tam — 
taikyti daugiakomponentinius 
ultragarsinio dažnio virpesius. 
Be to. šioje valstybėje yra pa
saulyje žinoma firma ..Ferro-
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perrn". kuri gamina pjezoakty-
vias medžiagas. Aalborgo uni
versitetas mane buvo pakvie
tęs paskaitų ciklui apie pjezo
mechanika ir pjezovariklius, 
ten padėsime organizuoti nau
ją laboratoriją. 

— Jūs vadovaujate Tarp
tautinės mašinų ir mecha
nizmų federacijos (IF-
ToMM) Lietuvos valstybi
niam komitetui , i š r inktas 
Anglijos inžinierių m e c h a 
nikų d r aug i jo s (IMechE) 
nariu. Be to, esate L ie tuvos 
mokslo premijų komi te to 
narys. Ne v iener ius m e t u s 
buvote renkamas Maš inų 
gamybos ir Mechanikos fa
kultetų katedros vedėju . 
Labai daug pr i s idedate , 
ugdant jaunųjų m e c h a n i k ų 
kūrybiškumą. Papasako
kite apie ryškiaus ius savo 
auklėtinius. 

— Pirmiausia norėčiau pa
minėti jauną technikos moks
lų daktarą Antaną Daugėlą. 
Konkurse iškovojęs stažuotę 
Japonijoje Gifu universitete 
apgynė daktaro disertaciją. 
Tai bene pirmasis lietuvis, su
laukęs tokio įvertinimo Te
kančios saulės šalyje. Šiuo 
metu Japonijoje tobulinasi 
KTU doktorante I n - i Skie-
draitė. Tai gabi ir Kūrybiška 
jauna mokslininkė. Laimėjusi 
Japonijos vyriausybės Monbu-
cho stipendiją, ji pora metų ty
rimus atlieka minėtame Gifu 
universitetą. Neseniai Kaune 
viešėjo minėto universiteto 
profesorius Hirochi Fujii ir vi
liamės, kad į Japoniją išvyks 
dar pora kauniečių. Vienas po 
iš mano buvusių aspirantų — 
Linas Kliučininkas —jau tapo 
KTU katedros vedėju. 

— Papasakokite t rumpai 
apie Mokslų akademi jos 
skyrių, kuriam j u m s t e k s 
vadovau t i . 
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meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

G r į ž d a m i K o n a r s k i o ga t ve eai po pas imetymo sn iegu 
N'uotr Algimanto Žižiuno 

Šiais metais Vilniuje vyku
siame XVII Lietuvos Katal 'kų 
mokslo akademijos suvažiavi
me dr. Vytautas Dambrav;1 

skaitė paskaitą tema „Viešoji 
diplomatija", kurią leidykla 
„Du KA" išleido atskiru leidi
niu. Šis Dambravos darbas 
praėjusią vasarą buvo prista
tytas visuomenei Vilniuje ir 
Kaune ir visai neseniai aptar
tas Lietuvos užsienių reikatų 
ministerijoje. Savo darbą au
torius vadina „viešosios di
plomatijos elementoriumi", 
kuris „pasirodo dabar, kai Lie-

Technikos mokslų skyrius — 
vienas gausiausių Akademi
joje, vienijanti.- iškiliausius 
Respublikos technikos kryp
ties mokslo ir studijų institu
cijų atstovus. Paminėsiu tik 
kelis — tai pasaulinio lygio 
mokslininkai akademikai A. 
Čyras, A. Kudzys, J . Mockus, 
K. Ragulskis. L. Telksnys. J. 
Vilemas. Be jų skyriuje akty
viai dirba dar 11 narių kores
pondentų ir 13 narių ekspertų 
— kiekvienas jų yra tikras 
savo mokslo šakos ar proble
mos vadovas Lietuvoje. Įdomu 
tai. kad daugiau kaip pusė 
skyriaus narių — kauniečiai. 

— Kokie bus J ū s ų pirmie
ji s iekiai naujose LMA 
techn ikos skyriaus pirmi
n inko pareigose? 

— Dar esam gyvam akade
mikui A. Žukauskui buvo 
siūlyta vieną Mokslų akade
mijos sesijų pašvęsti technikos 
mokslų problemoms nagrinėti. 
Planuojame ta: padaryti 1998 
metais. Susikaupė nemaža 
problemų, susijusių su efekty
vesniu mokslinių tyrimų pa
naudojimu ūkyje. Labai nera
mina sumažėjęs visuomenės 10 
ypač spaudos! dėmesys moks
lui — o juk mokslas yra vie
na tautos kultūros sudėtinių 
dalių. Anksčiau ar vėliau tap
sime Europos Sąjungos na
riais — o juk ten moksliniai 
tyrimai visokeriopai skatina
mi — ne tik kaip duodantys 
didžiausią ekonominį efektą, 
bet ir kaip keliantys bendrą 
visuomenės kultūros lygį. 

— Dar norėtume sužinoti 
apie J ū s ų šeimą. 

Žmona Liuda dirba KTL" 
moksliniame gamybiniame 
centre „Pakavimo technika". 
J i yra Lietuvos Pakavimo 
sąjungos vykdančioji direk
tore. Sūnus Dalius yra baigės 
Kauno Medicinos akademiją, 
dabar stažuojasi Norvegijoje. 
Baigia kaupti medžiagą dokto-
rinei disertacijai ir kartu gili
nasi į šeimos gydytojo darbo 
esme. 

Kalbėjosi docentas 
Vilius Misevičius 

KTl" atstovas spaudai 

tuva sti. rina diplomatiją ir 
rūpinasi savo įvaizdžiu pasau
lyje. Viešoji diplomatija ir jos 
teikiamos galimybės, atve
riančios naujas perspektyvas 
ir leidžiančios efektyviau dar
buotis, įgyvendinant valstybės 
interesus, Lietuvai yra svar
bi". 

Lietuvos viešosios diplomati
jos pradininku turbūt reiktų 
laikyti DLK Gediminą, kuris 
savo laiškais popiežiui, vie
nuolijoms ir Hanzos miestams 
informavo Vakarų Europą 
apie religinę toleranciją Lietu
voje ir sąlygas Lietuvoje apsi
gyventi ir įsikurti iš svetur at
vykusiems amatininkams, 
pirkliams ir žemdirbiams. Po I 
pasaulinio karo viešoje diplo
matijoje sėkmingai reiškėsi 
Lietuvos diplomatas Oskaras 
Milašius, nors tada „viešosios 
diplomatijos" sąvoka dar ne
buvo gimusi. Iš dabartinių 
Lietuvos diplomatų, nors 
mokslus išėję sovietinėse mo
kyklose, matyti kylančių 
žvaigždžių (pavyzdžiui: Ko-
beckaitė, Sakalauskas), tačiau 
at ranka turėtų labiau remtis 
ne partine priklausomybe ar 
asmeniška bičiulyste, o talen
tu, charakteriu ir ištikimybe 
Lietuvai. Bet vargu kas visoje 
Lietuvos diplomatijos istori
joje talentu, teoretiniu pasi
ruošimu ir praktine patirtimi 
galėtų prilygti dabartiniam 
Lietuvos ambasadoriui Vene-
zueloje, kuris dvidešimt pen
kerius metus išdirbo JAV dip
lomatinėje tarnyboje. 

„Viešosios diplomatijos" pir
moje dalyje autorius, cituoda
mas daugelį šaltinių, aptaria 
viešosios diplomatijos sąvoką 
ir jos skirtumą nuo tradicinės 
diplomatijos. Iš šių aiškinimų 
galima suprasti, kad dabarti
niame globalinės informacijos 
amžiuje nebegalima pasiten
kinti valstybių santykiais vy
riausybių lygyje, bet tenka 
siekti ir plačiąsias visuome
nes. 

Didžiosios valstybės su gau
siais ambasadų štabais vieša
jai diplomatijai turi specialius 
atašė rango diplomatus, ma
žesnių valstybių ambasadoriai 
turi vesti kartu ir tradicinę ir 
viešąją diplomatiją. Studijos 
autorius taria, kad viešosios 
diplomatijos darbe geriausiai 
sekasi tiems diplomatams, 
„kurie turi tvirtus ryšius, iš
mano spaudos, radijo, televizi
jos reikalus ir sugeba tvarkyti 
įvairias švietimo, meno ir kul
tūros programas". 

Viešoji diplomatija susisie
kia su valstybine propaganda. 
Nepralenkiami propagandos 
meistrai buvo naciai ir komu
nistai. Amerikos viešosios di
plomatijos tikslą 1950 m. nu-
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sakė prezidentas Trumanas: 
„Privalome pasirodyti tokie, 
kokie iš tikrųjų esame". Tiesai 
apie save ir apie komunizmą 
pasaulyje skleisti JAV įsteigė 
daugiakalbes „Amerikos bal
so" transliacijas. 1951 m. va
sario 16 transliacijos pradėtos 
ir lietuvių kalba. „Amerikos 
balsas" buvo oficialioje Ameri
kos viešosios diplomatijos tar
nyboje, o dr. Vytautas Damb-
rava — vadovaujančiose parei
gose „Amerios balso" tarny
boje. Vėliau, iš Amerikos bal
so" perėjęs į formaliąją JAV 
diplomatinę tarnybą, V. Dam-
brava daug ir sėkmingai dar
bavosi Amerikos viešosios di
plomatijos srityje daugelyje 
pasaulio valstybių. Amerikos 
vyriausybės padėkos ir apdo
vanojimai už nuopelnus Ame
rikai Dambravai ateina dai ir 
šiandien. 

Panaudodamas savo patirtį 
tradicinėje ir viešojoje diplo
matijoje, studijos autorius pla

čiai pavaizduoja Amerikos ir 
kai kurių kitų valstybių dip
lomatinės veiklos tikslus ir 
metodus, ir padaro išvadą, 
kad „abi programos (tradici
nės ir viešosios diplomatijos; 
yra glaudžiai tarpusavyje su
sijusios, sąveikaujančios ir 
viena kitą papildančios bei pa
laikančios". 

Studijos pabaigoje autorius 
aptaria sritis (spaudą, televi
ziją, radiją, kiną, kultūros pro
gramas ir asmeniškus ryšius), 
kurios naudojamos viešajai di
plomatijai vykdyti. Daug kur 
konkrečias situacijas pavaiz
duoja asmenine patirtimi, ne
vengdamas sugestijų jaunai 
Lietuvos diplomatinei tarny
bai. 

Reikia pasveikinti „Viešo
sios diplomatijos" autorių už 
reikalingą pionierišką darbą 
ir gal apgailestauti, kad Lietu
vos vyriausybė dr. Vytauto 
Dambravos diplomatinio po
tencialo pilnai nepanaudoja. 

At i - i t i n inku namai žiema 

• 
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ATSISVEIKINTA SU BONIFACU 
„BENIUMI" DIRŽIUMI 

Bonifacas Diržius 

Lapkričio 17 d. iš Šv. Anta
no bažnyčios, po joje aukotų 
Mišių, Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse buvo palaidotas lap
kričio 14 d. miręs, Cicero lie
tuvių telkinyje gyvenęs, mūsų 
tautietis Bonifacas, daugumos 
vadintas BeniumL Diržius, šio 
šimtmečio pradžioje Čikagoje 
gimęs lietuvis. 

Jis buvo vienas pirmųjų 
Čikagos lietuvių aviacijos en
tuziastų, Stepono Dariaus 
įsteigto „Vyčio" aeroklubo na
rys. Kaip jis sakėsi, Darius jį 
kalbinęs kartu leistis per At
lantą. Bet po lėktuvo nelaimės 
1929 m. liepos mėnesį, kuo
met kartu su savo draugu N. 
Marozu, skridęs Diržius buvo 
sunkokai sužeistas, turėjęs 
nuo tos minties atsisakyti. 
Tas faktas niekur oficialiai ne
buvo dokumentuotas, tačiau 
pats B. Diržius apie tai savo 
draugams ir žmonai pasako
davo. 

Po lėktuvo nelaimės žlugo ir 
pats „Vyčio" aeroklubas, o 
lakūnas bei mokytojas S. Da
rius prarado nemažai pinigų, 
kuriuos buvo įdėjęs į lėktuvo 
pirkimą. B. Diržius ilgą laiką 
turėjo išbūti ligoninėje ir visą 
amžių negalėjo gerai vaikš
čioti. Nors teko atsisakyti 
lakūno karjeros, jis, baigęs 
mokyklą korespondenciniu 
būdu, gavo mechaniko dip
lomą. Per II pasaulinį karą 
kurį laiką dirbo „International 
Harvester" bendrovėje, o po to 
įsteigė savo fabrikėlį — 
„Diržius Machine Shop", kuris 
buvo netoli Roosvelt ir Lara-
mie gatvių kampo. Čia darba
vosi ir nemažai lietuvių, kurie 
su pabėgėlių grupėmis nuo 
1949 m. atvyko į Cicero. B. 
Diržius buvo vienas šv. Anta
no taupymo ir skolinimo ben
drovės steigėjų ir jos direkto
rių. Ši įstaiga, pakeitusi savo 

vardą į St. Anthony Bank, 
prieš mėnesį laiko uždarė savo 
duris patalpose netoliese Šv. 
Antano parapijos bažnyčios ir 
išsikėlė tolėliau į Vakarus. 

B. Diržius gimė 1907 m. 
lapkričio 3 d. Čikagoje Dievo 
Apvaizdos parapijos ribose, 
netoli 18-tos gatvės ir Halsted. 
Jo tėvai — Damijonas ir Mar
celė buvo atvykę iš Lietuvos, 
kaip sako, gyvenę netoli Prūsų 
žemės, nes mokėję šiek tiek 
vokiškai. 

Jaunasis Bonifacas su tėvais 
vėliau persikėlė į Cicero, kur 
jau rado kiek anksčiau čia at
vykusią būsimą žmoną Sofiją 
Dovidauskaitę, gimusią 1915 
m. Bridgeporte. Jiedu susi
tuokė 1936-siais ir susilaukė 
vienos dukros Robertos, kuri 
su savo neseniai mirusiu vyru 
užaugino net 9 vaikus. Jų jau
niausioji dabar prižiūri mo
čiutę. 

Jeigu Bonifacas Diržius lie
tuvių tarpe mažai reiškėsi 
(išskyrus jo veiklą dviejuose 
lietuvių aeroklubuose), tai jo 
žmona Sofija didelę savo gyve
nimo dalį dirbo lietuviškose 
organizacijose — daugiausia 
Amerikos Lietuvių R. Katali
kių moterų sąjungoje. Ji ilgo
kai buvo šios organizacijos Ci
cero kuopos valdybos narė, o 
taip pat kuri laiką ėjo parei
gas ir centro valdyboje. Ji ap
gailestauja, kad dabar, kuo
met labai susilpnėjo jos re
gėjimas, negali skaityti net 
„Draugo" ir neturi progos 
sužinoti apie lietuvišką veiklą. 
Kartu su savo vyru anksčiau 
yra finansiškai parėmusi Lie
tuvių Bendruomenę, BALFą 
bei kitas organizacijas. 

Šiandien Sofija gyvena vien 
tik prisiminimais apie save ir 
savo neseniai mirusį vyrą. 
Apie vyro, kaip garsėjusio 
lakūno, praeitį ji nedaug turi 
duomenų: sako, kad daugumą 
medžiagos atidavė Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejui. 
Ten, kaip ji sako, yra buvę ir 
S. Dariaus jo vyrui rašytų 
laiškų. 

Ji teigia, jog jos vyras saky
davęs, kad mirsiu sulaukęs 90 
metų amžiaus. Ši jo pra
našystė išsipildė: jis iš gyvųjų 
tarpo iškeliavo, kuomet iki 90-
jo gimtadienio buvo likusios 
nevisai dvi savaitės. Jo am
žiaus draugų nė Cicero, nė 
Čikagoje jau nebuvo likę. 
Tačiau Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse jis atsigulė amžinam 
poilsiui šalia tų, su kuriais šio 
šimtmečio pradžioje buvo pla
navęs užkariauti tada dar 
mažai žinomas erdves. 

Reikia pasakyti, kad velio
nis buvo ramaus, tylaus būdo 
žmogus ir niekada apie save 
daug nekalbėdavo. Tad į ka
pus nusinešė daug dalykų 
apie ką, be abejo, būtų įdomu 
žinoti mūsų istorikams. 

Edvardas Šulaitis 

AJL. STASĮ VANAGUNĄ 
ATSISVEIKINUS 

1997 m. gruodžio 6 d. pa
siekė liūdna žinia, kad staiga 
savo bute Amžinu miegu 
užmigo darbštusis BALFo 
veikėjas, Čikagos Lietuvių 
Pensininkų s-gos pirmininkas 
ir daugelio kitų organizacijų 
narys a.a. Stasys Vanagūnas, 
sulaukęs 91 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pyragių kai
me prie pat Šiluvos. Ameri
koje išgyveno 48 metus. 

Dideliam liūdesyje liko 3 
sūnūs ir jų šeimos: Ramūnas 
su žmona Danguole, vaikaitė 
Rita Mroz su vyru Ken ir pro
vaikaičiai Mallory ir Morgan, 
vaikaitis Andrius su žmona 
Lori ir provaikaičiai Alex ir 
Arie; Stasys su žmona Armi-
da, vaikaitė Severiną Shan-
non su vyru Steve, vaikaitis 
Arūnas su žmona Kim, Arvy
das su žmona Audrone, vai

kaitė Viktorija ir vaikaitis To
mas; Velionis buvo vyras a.a. 
Stasės. 

Velionis priklausė: korp. 
„Romuva", BALFui, Čikagos 
Lietuvių Pensininkų s-gai 
Tautos fondui, Lietuvių Ben
druomenei ir kitoms organi
zacijoms. 

Stasys Vanagūnas 

Velionis buvo pašarvotas 
tečiadienį , gruodžio 10 d., nuo 
2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 
71 gatvė. Vakare, 7 vai. įvyko 
atsisveikinimas su velioniu. 
Atsisveikinimą pravedė jo 
sūnus Ramūnas. 

BALFo vardu atsisveikino 
Centro valdybos pirmininkė 
Maria Rudienė, korp. „Ro
muva" vardu atsisveikino Jur
gis Grigaliauskas (buvęs ve
lionio klasės draugas), Algis 
Regis — kaimynų vardu ir 
Juozas Skeivys — Lietuvių 
pensininkų vardu, o Juozas 
Palliutis paskaitė savo kūry
bos eilėraštį. 

Laidotuvės įvyko ketvirta
dienį, gruodžio 11 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto buvo 
atlydėtas į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, ku
rioje 10 vai. buvo aukojamos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po 
gedulo šv. Mišių buvo nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. Leidžiant karstą į 
Amžino poilsio vietą, visi daly
viai, vedant klebonui emeri
tus John Kuzinskui, sugiedojo 
du posmelius „Marija, Mari
ja". Didelė klaida, kad niekas 
nepradėjo Lietuvos himno. 
Tuo ir baigėsi šio kilnaus, 
darbštaus ir didelio vargšų 
šelpėjo, lietuvio patrioto pa
skutinė kelionė šioje žemėje. 

Po to visi dalyviai buvo pak
viesti gedulo pietums į lietu
višką „Seklyčią". Pietuose da
lyvavo arti 80 asmenų. Ka
dangi buvo šaltoka, kas 
norėjo, galėjo ir vyno stikleliu 
sušilti. Baigus pietauti, vie
nas sūnų nuoširdžiai padėkojo 
visiems, kurie dalyvavo baž
nyčioje, palydėjo jų tėvelį pas
kutinėje kelionėje į Amžinybę 
ir sustojo čia sušilti ir at
sikvėpti. 

A.a. Stasys Vanagūnas gimė 
1906 m. spalio 24 d. Pyragių 
kaime prie Šiluvos. Stasiukui 
esant vienerių metų amžiaus 
mirė jo tėvas, o esant 3 me
tukų mirė ir motina. Stasiu
kas paliko našlaitis. Jį paėmė 
svetimi žmonės auginti Sta
siukas pradėjo mokytis: baigė 
pradžios mokyklą ir gimna
ziją. Būdamas 18 metų am
žiaus sužinojo, kad jo tėvas 
paliko jam pinigų banke. Jis 
tuos pinigus panaudojo toli
mesniam mokslui. Įstojo į Vy
tauto Didžiojo universitetą 
Kaune. Studijavo ekonomiją.. 
Baigęs universitetą, studijų 
pagilinimui buvo išvykęs į 
užsienį. Grįžęs į Lietuvą dirbo 
Akcizų ministerijoje, vėliau 
buvo net valstybės kontrolie
riaus pareigose. Sukūrė šeimą 
su buvusia odontologijos stu
dente Stase Steponaityte. Gy
venant Lietuvoje gimė du 
sūnūs: Ramūnas ir Stasys. 
Rusams grįžtant atgal į Lie
tuvą 1944 m. su šeima pasi
traukė į Vakarus — Vokietiją. 
Augsburge buvo dvi pabal-
tiečių stovyklos — Hochfelde 
ir Haunstettene. Velionis buvo 
lietuvių stovyklos Haunstet
tene pirmininku. Vokietijoje 
gimė trečias sūnus — Arvy
das. A.a. Stasys Vanagūnas 
dirbo ir amerikiečių Darbo 
kuopoje. 1949 m. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Čika
goje. Čia darbą gavo prie 
geležinkelio tikrintuoju. Dirb
dami abu su žmona, sugebėjo 
išmokslinti visus tris sūnus. 
Visi trys yra baigę universite
tus ir dirba savo specialybėse: 
Ramūnas — elektros inži
nierius, Stasys — profesoriau
ja Maryland universtete ir Ar
vydas — medicinos daktaras. 
Visi trys yra vedę ir augina 
gražų jaunimą. Velionis, be 
savo tiesioginio darbo prie 
geležinkelio, reiškėsi patrio
tinėse organizacijose: BALFe, 
Pensininkų s-goje, Tautos fon
do k-te ir R.L.B.-nėje. Buvo il
gametis Pensininkų s-gos pir
mininkas (net iki mirties). O 
ką jau kalbėti apie BALFą! J 
šalpos organizacija -- BALFą 

PALAIDOTA MARIJA 
BIRŽIŠKAITĖ-ŽAKEVIČIENĖ 

ŽYMANTIENĖ 
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Marija Biržiškaite 
Žakevičiene 

Žymantienė-

Marija Biržiškaite gimė Vil
niuje 190S m. sausio 25 dieną 
Mykolo Biržiškos ir Bronislo-
vos Šėmytes-Biržiškienės šei
moje. Nuo mažens mėgo me
ną. Mokėsi Vilniuje, Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje ir „Auš
ros" gimnazijoje, Kaune. Kau
ne baigė Teisių fakultetą. 
Kaune studijavo meną, papil
domai Vokietijoj Freiburg'e, 
Vytauto K. Jonyno meno mo
kykloje — institute. Lietuvoje 
bendradarbiavo „Lietuvos en
ciklopedijoje". Jos linoleume 
sukurti raižiniai plačiai pask
lidę. Iliustravo Gražinos Gus-
taitytės-Krivickienės, A. Nori
mo, P. Orintaitės knygas. 

Los Angeles, Kalifornijoj, gy
veno drauge su savo tėvo 
šeima, juos globojo. Talkino 
prof. Mykolui Biržiškai ruošti 
profesoriaus Vaclovo Biržiškos 
pradėtą didelį, svarbų, trijų 
tomų leidinį „Aleksandryną". 
Priklausė Lietuvos Dukterų 
draugijai Los Angeles skyriui. 

Marija Žymantienė turėjo 
gerą atmintį, talkino rašyme 
tėvui, vyrui ir kitiems asme
nims. Buvo labai kukli. Uoliai 
lankydavo lietuviškus kultū
rinius renginius. Jos smulkų 
veidą visad puošė nuoširdi 
šypsena. 

Daugelį metų prieš Kalėdas, 
linoleume išraižydavo kalėdi
nes korteles, visad originalias, 
parinkta tematika su pras
mingais įrašais, išsiuntinė-
davo jas artimiesiems. Rei
kėtų surinkti jos iliustracijas, 
kalėdines korteles ir išleisti 
gražią knygą. Taip pat ir jos 
straipsnius, rašinius nuo Ne
priklausomybės laikų. 

Anais metais, iš dabartinės 
Lietuvos atvykę kultūrininkai 

Antanas Seikalis ir Vilius Už-
tupas nufilmavo (su įkalbė
jimais) keletą lietuvių kul
tūrininkų, visuomenininkų. 
Taip pat ir mirusio prof. My
kolo Biržiškos biblioteką, dar
bo kambarį, kalbėjosi su a.a. 
Mykolo Biržiškos dukterimis 
Ona Barauskiene ir Marija 
Žymantiene. Tuos filmus rei
kėtų rodyti visuomenei, kopi
jas įteikti archyvams. 

Marijai Biržiškaitei-Žyman-
tienei sunkiai susirgus, ją 
aplankiau ligoninėje. Atrodė 
dar liesesnė, bet malonus 
šypsnys tebepuošė išblyškusį 
veidą. Sakė, kad gimusi nedi
delė ir silpna, vyresnieji ma
nę, kad ji ilgai negyvens. O 
pergyveno kai kuriuos taip 
kalbėjusius. Mirė Los Angeles, 
Kalifornijoj, 1997 rugsėjo 20 d. 

Mirusios pagerbimui rožinis 
sukalbėtas Šv. Kazimiero baž
nyčioje, Los Angeles, 1997.LX.-
24 vakare. Gedulingos Mišios 
rugsėjo 25 d., 10 vai. ryto. Jas 
aukojo Skuodo klebonas kun. 
Stanislovas Anužis ir Švėkš
nos klebonas kun. Petras Stu-
kas, vargonais grojo R. Rud-
minas ir Viktoras Ralys. Solis
tas — R. Dabšys. 

Los Angeles miesto policija, 
skirta mirusiems į kapines pa
lydėti, dalyvavusių automobi
lius lydėjo į rytinėje Los An
geles dalyje esančias Kal
varijos kapines. Tebelynojo. 
Atsisveikinimo mintis tarė 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas, Lietuvių radijo atstovė, 
šių eilučių autorius. 

Velionei kapinėse iš anksto 
nebuvo rezervuota vieta. Ve
lionės artimieji nutarė pagilin
ti anksčiau palaidoto a.a. prof. 
Stasio Žakevičiaus-Žymanto 
kapo vietą. Tada, ant nuleisto 
velionio kapo, atskirame 
karste, buvo palaidota jo žmo
na a.a. Marija Žakevičienė-
Žymantienė. 

Laidotuvėse dalyvavusieji, 
pakviesti, grįžo į Los Angeles 
miestą pabendrauti restorane. 
Pasakyta keletas atsisveikini
mo kalbų. 

Pageidavusieji aukojo Lietu
vos Dukterų draugijai, nu
mačiusiai išleisti Marijos Bir-
žiškaitės-Žymantienės atmini
mui knygą. 

Tegul Aukščiausiojo palai
ma teikia mirusiai amžiną 
ramybę. 

Alg. Gustaitis 

įdėjo visa savo sielą ir rūpestį, 
kaip daugiau sukaupti finan
sų mūsų broliams ir sesėms, 
vargstantiems Lietuvoje. O dar
bo begalybė. Jis buvo BALFo 
apskrities valdybos pirm., di
rektorius. Metų slinktyje rei
kėjo suruošti: vokeliais BALFo 
vajų prie bažnyčios; milžiniš
ką BALFo gegužinę Jaunimo 
centre; spalio mėn. pravesti 
BALFo piniginį vajų, rinkė
jams vaikščiojant iš namo į 
namą, o toliau gyvenantiems 
ir stambesniems aukotojams 
rašydavo laiškus ir važinė
damas surinkdavo aukas. Be 
to apskrities valdybos posė
džiai, Centro valdybos posė
džiai, kasmet šaukiami BAL
Fo direktorių suvažiavimai, 
kuriuose pirmininkas veik vi
suose dalyvaudavo. Tai tokie 
darbai buvo reikalingi kasmet 
atlikti. Iš kur velionis sėmėsi 
energijos ir jėgų? Ir viską at
likdavo didžiausiu malonumu 
ir meile vargstantiems lietu
viams. 

Šias eilutes rašančiai teko 
kartu su velioniu dirbti arti 16 
metų. Mano įsitikinimu tai 
buvo darbštus, pareigingas, 
sumanui ir sąžiningas BALFo 
darbuotojas. Labai abejoju. 

kad BALFas kitą tokį pa
sišventusį asmenį, kaip a.a. S. 
Vanagūnas. Nebuvo jam sveti
mi nė Lietuvos laisvinimo rei
kalai. 

Velionio meilė ir nuoširdu
mas šelpti vargstančius buvo 
paveldėta nuo jo vaikystės 
dienų: trejų metukų būdamas 
neteko tėvo ir motinos. Liko 
pilnas našlaitis. A.a. Stasys 
buvo tikintis, todėl Dievulis jį 
globojo, davė ilgą amžių ir 
gerą sveikatą. Kaip nuostabu: 
BALFo vajus dar neužbaigtas, 
liko du rinkėjai iš kurių 
reikėjo paimti aukas. Antra
dienį paėmė iš vieno, ketvirta
dienį iš kito, penktadienį 
nunešė į banką. Vajus baigtas, 
viskas sutvarkyta. Šeštadienį 
parvažiavęs į savo namus, at
sisėdęs į kėdę užmigo Amžinu 
miegu. Ar tai ne Dievo dova
na? 

Pasiges jo šeima, o labiau
siai organizacijos, kurioms 
priklausė. 

Garbingas Lietuvos Sūnau, 
save kilniais darbais nušluos
tęs daugeliui vargstančiųjų 
ašaras, ilsėkis ramiai, nors 
svetimoje, bet svetingoje šio 
laisvės krašto žemelėje. 

Antanina Repšienė 

A.tA. 
VALERIA TUMPIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 28 d., 1 vai. ryto, sulaukusi 84 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Gadunavo kaime. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Zigmas Tumpis, marti Danutė; 

anūkai: Gražina Giedvilienė ir Rima Abromavičienė su 
šeimomis, R iman tas Tumpis ir Algis Tumpis su 
šeimomis bei kiti giminės JAV ir Lietuvoje. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 29 d. nuo 2 
iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 
W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktadieni, sausio 30 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. 
ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, marti , anūkai ir kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
ANTANAS VITKUNAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 26 d., sulaukęs 93 metų. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Luokės valsčiuje. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: artimi draugai Jonas ir Judita Pucėtos. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, sausio 29 d. nuo 3 

iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
IRENAI KARALIENEI 

VAITKIENEI 
mirus, jos sesutę, HALINĄ MOLIEJIENĘ, Čiurlionio 

I galerijos valdybos narę, nuoširdžiai užjaučia 

Visa galerijos valdyba 

Mylimai Sesutei 

A.tA. 
IRENAI KARALIENEI 

VAITKIENEI 
; mirus, HALINĄ MOLIEJIENĘ, ilgametę mūsų meno 
i archyvare, nuoširdžiai užjaučia 

Pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas, meno 
archyvare dail. Magdalena Stankūnienė ir visi 
Lituanistikos Tyrimo ir studijų centro bendradarbiai 

Mielam bičiuliui dipl. chemijos inžinieriui, anksčiau : 
gyvenusiam Čikagoje, 

A.tA. 
JUOZUI V.RUOKIUI 

š.m sausio 23 d. Los Angeles, CA. mirus, jo žmonai 
! ALDONAI, dukterims DANUTEI su šeima ir VIDAI, 
I sūnui VIKTORUI su šeima ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Addison, IL 
Grožvydas ir Elena Lazauskai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vitukas Jokubauskas ir .Žiburėlio" vedėja Vida Siapžienė. 
Nuotr. Eugenijaus Butėno 

V a s a r i o 1 d., s e k m a d i e n į , 
nuo 10 vai. r. iki 1 vai. popiet, 
bus galima aplankyti „Žibu
rėlį". Montessori lietuviškąją 
mokyklėlę, veikiančią Pasau
lio lietuvių centre. Bus proga 
susipažint i su direktore Vida 
Slapšiene ir mokytoja Laura 
Lapinskiene, o taip pat 
užregistruoti vaikučius 1998-
1999 mokslo me tams . Priima
mi nuo 3 iki 5 metų amžiaus. 
Tenka pabrėžti , kad „Ži
burėlis" veikia labai sėk
mingai , teikia priešmokyklinio 
amžiaus l ietuviukams ne vien 
Montessori auklėjimo, bet ir 
l ietuviškumo pagrindus. Dau
giau informacijų galima gauti, 
skambinant direktorei V. 
Slapšienei į n a m u s 630-968-
3057. arba į „Žiburėlį" 630-
257-8891. 

ALTo Č i k a g o s s k y r i a u s 
p o s ė d i s šaukiamas vasario 4 
d., trečiadienį, 1 vai. p.p., J au 
nimo centre — ALTo patal
pose. Visi kviečiami. 

„ M a r g u t i s I I " r a d i j o la i 
d a i p a r e m t i ruošiama tradi
cinė vakarienė kovo 8 d., sek
madienį, J a u n i m o centre. Bi
lietus galima įsigyti „Sek
lyčioje". Visuomenė kviečia
ma paremti šią seniausią lie-
tuvišką-informacinę radijo 
laidą. 

A k a d e m i n i o S k a u t ų sąjū
d ž i o S t u d i j ų d i e n o s š.m. ba
landžio 3-5 d. vyks Resurrec-
tion Center, "VVoodstock. IL. 
Studijų dienų tema: „Drau
gystė — Dievui, Tėvynei, arti
mui". Visi ASS nariai ir kandi
data i kviečiami. Prašoma re
gistruotis iki š.m. vasario 3 d. 
pa- fu. Ramoną Kaveckaitę, 
tel. 708-499-0687. Informaci-
jai Kreiptis į Studijų dienų ko
ordinatorę fil. dr. Viliją Kere-
lytę, tel. 708-594-0400. Pla
tesnė informacija bus išspaus
dinta „Skautybės kelias" sky
riuje š. m. sausio 21 d. 

K u n . Kęs tu t i s T r i m a k a s 
a u k o s Mišias ir pasakys pa
mokslą Lietuvos Nepriklauso
mybės šventėje sekmadienį, 
vasario 8 d., 11 vai. r., Šv. An
tano parapijos bažnyčioje, Ci
cero. 111. Mišių metu giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas M a r i j a u s P r a p u o l e n i o . 
Po Mišių parapijos salėje vyk
siančiame minėjime pagrindi
nę kalbą pasakys Lietuvos 
generalinis garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. 
Visi Cicero ir apylinkių lietu
viai nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. 

L i e t u v o s Vyčiu t a u t i n i u 
šok ių g r u p ė ruošia virtinukų 
(koldūnų; pietus ir linksmą 
koncertinę programą sekma
dienį, vasario 1 d., 12 vai.. Pa
saulio lietuvių centre. Progra
moje dalyvaus ne tik šokėjai, 
bet ir dainininkas Algimantas 
Barniškis su liaudies muzi
kantu Rigandu Klimavičium. 
Atvykite, dalyvaukite, pa
remkite — kartu ir pa
šoksime, ir padainuosime. 

C i c e r o i r a p y l i n k ė s e gy
v e n a n t y s l ie tuv ia i kviečiami 
į Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės, Vasario Šešioliktosios 
paminėjimą, sekmadienį, va
sario 8 d. Šv. Antano baž
nyčioje pamaldos bus 11 vai. 
r., o 12 vai. parapijos salėje — 
minėjimas, kurio pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Lietuvos 
garbės generalinis konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

J A V LB L e m o n t o apy
l i n k ė s va ldybos r u o š i a m a s 
L i e t u v o s N e p r i k l a u s o m y 
b ė s šven t ė s paminėjimas bus 
vasario 15 d., sekmadienį. Pa-

Lietuvių fondas p r a n e š a . 
kad 1998 metų švietimo, kul
tūros bei kitiems lietuvybės 
išlaikymo poreikiams remti 
prašymai turi būti įteikti iki 
šių metų kovo 15 d ienos . 
Prašymus studentų stipendi
joms reikia įteikti iki ba
landžio 15 d. Lietuvių fondas 
taip pat primena, kad šiemet 
LF pelno skirstymo komisija 
yra paruošusi naujas prašymų 
anketų formas tiek studentų 
stipendijoms gauti, tiek ir lie
tuvybės išlaikymo paramai. 
Naujas prašymų anketas gali
ma gauti LF raštinėje, krei
piantis šiuo adresu: Lietuvių 
fondas, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. Užpildytas naujas 
prašymų formas prašoma grą
žinti paštu arba įteikti asme
niškai LF raštinėje aukščiau 
nurodytu adresu. Faksu (£ax) 
grąžintos anketos nebus svar
stomos. 

Pozityvų s t r a i p s n į apie 
Marąuette Parko apylinkės at
gijimą sausio 27 d. laidoje 
išspausdino „The Chicago Tri
būne" dienraštis, ..Chicago-
land" skyriuje. Paminima, kad 
apylinkėje jaučiamas atsinau
jinimas, atsikeliant jaunes
niems žmonėms, šeimoms su 
vaikais. Atsikeliančių tarpe 
yra nemažai naujų emigrantų 
iš Lietuvos. Pažymima, kad 
Marąuette Parkas turi daug 
teigiamybių: gerą Šv. Kry
žiaus ligonine, mergaičių gim
naziją, Švč. M. Marijos Gimi
mo parapiją ir tos parapijos 
mokyklą, taip pat McKay val
dišką mokykią (ar prisime
nate, kad tame pastate kelis 
dešimtmečius sėkmingai veikė 
Kr. Donelaičio pradžios ir 
aukštesnioji lit. mokykla?) su 
nauju, moderniu priestatu ir 
pan. Taip pat iš čia į visas 
Čikagos puses veikia puikus 
susisiekimas, o, plečiant Mid-
way oro uostą, apylinkė dar 
sutvirtės ir pagyvės. Verta 
Marąuette Parku labiau susi
domėti ir lietuviams, ypač 
spiečiantis ir jungiantis į pa
rapiją, kurioje pradėjo darbuo
tis jaunas, energingas klebo
nas kun. Mykolas Jakaitis ir 
iš Lietuvos atvykęs kun. Ri
mas Gudelis, 

Daumanto-Die l in inka ič io 
jaunųjų a t e i t i n i n k ų kuo
pos s u s i r i n k i m a s vyks sek
madienį, vasario 1 d. Po 9 
vai. ryto šv. Mišių vaikams 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
visi kuopos nariai renkasi 
Ateitininkų namuose. Susirin-

saulio lietuvių centre. Šiemet kimas prasidės 10:15 vai. r. 
sukanka 80 metų. kai Vilniuje Nepamirškite Užgavėnių va-
1918 m. vasario 16 d. buvo pa- karo — jis vyks šeštadieni, 
sirašytas Lietuvos Nepriklau- vasario 7 d.. 5val. vak. Ateiti-
somvbės aktas. ninku namuose. 

Lie tuvos Vyčių V i d u r i o 
Amer ikos apygardos tris
dešimt septintasis metinis 
pokylis rengiamas sekmadie
nį, vasario 1 d., 4:30 vai. p.p., 
Martiniąue salėje. Bus pa
gerbta Lietuvos Popiežiškoji 
Šv. Kazimiero kolegija Romoje 
jos 50 metų sukakties proga, o 
taip pat pranešta, kas laimėjo 
LV skiriamas mokslo stipendi
jas. Vietos pokyliui rezervuo
jamos telefonais: 773-927-
4990 arba 773-254-7553. 

PAL. J . MATULAIČIO 
MISIJOS CHORAS 
VĖL REPETUOJA 

Nuskambėjo paskutiniai Ka
lėdų žvangučiai, užgeso spe
cialiai šventėms uždegtos 
šviesos, eglutės papuošalai jau 
supakuoti, lauks kitų šv. Ka
lėdų. 

Pal. J. Matulaičio misijos 
choras suruošė religinių gies
mių koncertą, giedojo Kalėdų 
laikotarpyje išmoktas gies
mes. Pagaliau užvertė tų gies
mių gaidas ir ramia: atsiduso. 
Bet neilgai. Choro vadovė Bi
rutė Mockienė pranešė, kad 
reikia pradėti mokytis dainų. 
Nustebome, bet tuoj mums 
buvo paaiškinta, kad ateina 
Vasario 16 d. minėjimas, kuris 
ruošiamas Pasaulio lietuvių 
centre vasario 15 d. Ruošėja, 
LB Lemonto apylinkes valdy
ba, mus kviečia atlikti dalį 
programos. Taip pat visi žino
me, kad šiais metais Lietuvoje 
ruošiama dainų šventė, kur 
dalis choro narių planuoja da
lyvauti ir prisijungti prie 
bendro šventės choro. Reikia 
būtinai išmokti visas dainas. 

Taip ir vėl įtemptos repetici
jos. Žinoma, gautos dainos 
mus gąsdina, kaip ir visada 
viskas baisu, kol nemoki, ta
čiau mūsų choro vadovei muz. 
Birutei Mockienei ir chormeis-
terei Rasai Poskoėimienei at
rodo visai lengva. Reikia pri
pažinti, kad nenaudojami bal
sai sensta, kaip ir dviratis ne
važiuojamas rūdyja, todėl su 
energija ryžomės kibti į darbą 
ir mokytis naujų dainų. 

Praėjus Vasario 16 d. mi
nėjimui vėl reikės pradėti mo
kytis giesmes Gavėnios/Vely
kų giedojimui. Taip ir keičiasi 
sezonai, o tuo pačiu giesmes 
pakeičia dainos. Tačiau mes 
jaučiamės bent kiek prisidedą 
prie švenčių ir sekmadienių 
šv. Mišių iškilmingumo. Taip 
pat, ruošiant minėjimus, savo 
dainomis paįvairiname pro
gramą. 

Mėginsime išmokti ir dai
nuosime/giedosime tol, kol 
mūsų choro vadove muz. Biru
tė Mockienė ir Rasa Poskoči-
mienė mus ruoš. 

Karolina Kubi l i enė 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS ČIKAGOJE 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
ALTo; Čikagos skyrius Lietu

vos N\;pnklauson,.bes pagrin
dini minėjimą n : gia vasario 
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Po „Saulutės", Lietuvos Vaikų globos būrelio ruošto Balio Sruogos paminėjimo Jaunimo centre sausio 25 d., da
lis programos dalyvių. Iš kairės: Juozas Raudonis, Manigirdas Motekaitis, Ulija Rekašiūtė, Lina Sidabraitė, Da
lia Sruogaite ir Nijolė Užubalienė. Nuotr. Indrės Tųūnėlienėa 

14-15 d. šia tvarka: 
Šeštadienį, vasario 14 d., 12 

vai., vėliavų pakėlimas ir žu
vusių dėl Lietuvos laisvės pa
gerbimas prie Laisvės kovų 
paminklo Jaunimo centro so
delyje. Apeigas atlieka Čika
gos aukšt. mokyklos mokiniai, 
vadovaujami direktorės Jūra
tės Dovilienės; 

Sekmadienį, vasario 15 d., 
10 vai. ryto, vėliavų pakėlimas 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios aikštėje. Pra
veda Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadovybė, dalyvauja 
ir kitos šaulių kuopos bei ra-
movėnai: 10:30 vai. ryto pa
maldos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Mi
šias aukos kun. Rimas Gude
lis. Pamaldų metu giedos pa
rapijos choras, muziko Antano 
Lino vadovaujamas. Prie var
gonų Ričardas Šokas; 10:30 
vai. pamaldos lietuvių evange
likų liuteronų Tėviškės para
pijos bažnyčioje. Pamaldas lai
ko vysk. Hansas Dumpys; 
11 vai. r. pamaldos Ziono lie
tuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčioje. Pamaldas laiko 
kun. Jonas Juozupaitis. 

Oficialioji minėjimo dalis 1 
vai. po pietų Marijos Aukšt. 
mokyklos auditorijoje. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės tauti
niais drabužiais ir lietuvių 
visuomenė maloniai kviečia
ma dalyvauti. Šiais metais 
švenčiame 80-tasias Nepri
klausomybės metines. 

A n t . Repš ienė 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IŠVADAVIMO 

PRISIMINIMAS 

Dar ir šiais metais Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugijos, 
ypač Trumpjonų ir Buntinų 
šeimų pastangomis, mėginta 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje sausio 18 d. prisiminti, 
prieš 75 metus įvykusį, Klai
pėdos krašto išvadavimą. Lie
tuvių tautai anų laikų reikš
mingas ir svarbus įvykis už
sienio lietuvių šiandieninei vi
suomenei gal atrodo lyg iš at
minties išgaruojantis katile vi
ręs vanduo, likęs vien tik 
priežastimi šeimyninio pobū
džio prisiminimų atpasakoji

mams. J u k po 75 metų nuo 
išvadavimo neliko nei jo buvu
sių ribų dabartinėje Lietuvoje, 
už kurias savanoriai kovotojai 
paguldė net savo galvas. 

Šių metų minėjimas pra
dėtas draugijos pirmininko 
Viliaus Trumpjono susirinku
siųjų pasveikinimu ir pakvie
timu giedoti Lietuvos himną. 
Po himno, Klaipėdos krašte gi
męs ir augęs, vysk. Hansas 
Dumpys, iš Tėviškės parapi
jos, išreiškė maldos žodžiais 
padėką Viešpačiui Dievui už 
anuos drąsuolius vyrus, kurie, 
jo žodžiais: „už Krašto laisvę 
nevengė paaukoti net savo gy
vybių". 

Iš įvairių minėjimų dauge
liui pažįstama Aldona Bun-
tinaitė pranešė apie numato
mą šių metų bėgyje lietu
viškos heraldikos parodą Le-
monte. J i gal būtų išsamiau 
kalbėjusi apie šią parodą, jei
gu ne Lilės Buntinienės ir 
Stasės Purvinienės bei jų pa
galbininkių pastangomis pa
ruošti pietūs nebūtų savo pa
traukliu kvapu vilioję paalku-
sius kūniškam pasistiprini
mui. Vysk. Hansui Dumpiui 
paprašius maldos žodžiais 
Aukščiausiojo palaiminti pa
ruoštą maistą, visi su pasi
gardžiavimu sotinosi gerai pa
ruoštais pietumis. 

Minėjimo antrąją dalį pra
dėjo Algis A. Regis, Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio pirmininkas, pakviesda
mas daugeliui jau gerai 
pažįstamą istoriką Joną Dai-
nauską, gal jau paskutinį po 
Išlaisvinimo kovų išlikusį da
lyvį, paskaitai. 

Preligentas, neatsižvelgda
mas į metų naštos spaudžia
mus pečius, atvyko į minėjimą 
dar savo paties rankomis val
dydamas nuosavo „žirgo va
deles", atrodė dar energingas, 
dvasiniai judrus ir savo 
žiniomis tiesiog „vaikščiojanti 
enciklopedija". Pavyzdys dau
geliui jaunesnių intelektualų. 
Jo paskaita buvo turininga, 
įdomi, dalyvių išklausyta su 
dideliu atsidėjimu. Tad nebe-
reikalo dalyviai, atsidėkodami 
už paskaitą, sustoję išreiškė 
prelegentui padėką, kartu pa
sveikindami jį 94-jo gimtadie
nio proga, užtraukdami jam 
„ilgiausių ir sveikiausių 

Saus-.o 24 d Jaunimo centre Čikagoje jauni ir suaugę su džiaugsmu sveikino išrinktąjį Lietuvos prezidentą 
V.!.<:., V: u:.K u Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

Stroliu kvartetas „Seklyčioje" komp. J Strolios 100 gimimo jubiliejaus proga. IS kairės: Faustas, Povilas, Her
kulis ir Tomas. Šis vienetas atliks programą „Lietuvos prisiminimų* pokylyje, kurį rengia Lietuvos Vyčiai vasa
rio 1 d Martiniqup -įlėje 

metų!" 
Čia dar norisi pridurt i Karo

lio Milkovaičio sausio 16 d. 
„Draugo" laidoje gan tiksliai 
parašytą straipsnį: „75 metai 
nuo Klaipėdos krašto išvada
vimo", kuriuo jis kviečia mus 
pagalvoti: „kokios šiandien, po 
75 metų, yra mūsų nuotaikos 
tą žygį prisiminus?" Tad ir 
kyla klausimas: ar yra jis kam 
dar aktualus? Gal tik saujelei 
žmonių, kurie ten gimė, už
augo arba kurį laiką gyveno, 
nes nedaug liko tokių lietuvių, 
kaip Karolis Milkovaitis, su
prantantis mažlietuvių turė
tus siekius, likti tokiais pat 
lietuviais, kaip visi kiti tos 
pačios tautos vaikai. Deja, dėl 
jų kartais būdingos ta rmės 
arba primirštos tėvų kalbos 
nebuvo įsileidžiami į stovyklas 
arba vėliau, kaip „vokieti
ninkai", iš jų išvaromi. Tokio 
likimo susilaukė ne vienas, 
lietuviškai galvojantis, ano 
krašto buvęs gyventojas. Net 
vieno įžymaus lietuvio sesuo 
buvo patekusi į iš stovyklos 
išmetamųjų sąrašą, kol klaida 
nebuvo atitaisyta. Ką dabar 
kaltinti, jei ši lietuvių tautos 
dalis buvo a t s tumta nutaut i -
mui? 

Bet šių metų minėjimo pro
ga nebebuvo apie ta i kalbama. 
Ema Žiobrienė t ik dar per
skaitė porą eilėraščių, gautų 
iš Klaipėdoje gyvenančių naš
laičių. Algis A. Regis dar t a rė 
keletą žodžių apie Lietuvoje 
valstybės prezidentu išrinktą 
buvusį čikagietį lietuvį. „Mes 
turime dabar 'nuosavą' prezi
dentą", sakė jis apie Valdą 
Adamkų, iki šiol gyvenusį 
Hinsdale, Illinois. Algis A 
Regis perskaitė naujajam Lie
tuvos valstybės prezidentui 
Valdui Adamkui pasiųstą raš
tą, kuriame išreikštas nusivy
limas prezidento laikysena 
Mažosios Lietuvos atžvilgiu. 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis nesutinkąs nekelti 
Mažosios Lietuvos likimo klau
simo. Kurtas Vėlius dar t rum
pai atkreipė susirinkusiųjų 
dėmesį į neseniai Vokietijoje 
vokiečių kalba išleistą knygą 
apie Klaipėdos kraštą. Knyga 
esanti pozityviai parašyta. 

Klaipėdos krašto išvadavimo 
75 metų sukakties minėjimas 
buvo užbaigtas Sauerweino 
sukurtu Mažosios Lietuvos 
himnu: „Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt". 

Valter is B e n d i k a s 

S K E L B I M A I 
x Pris imenant a.a. Julitą 

Balutį, už jo vėlę bus auko
jamos šv. Mišios š.m. vasar io 
1 d. 11 vai. ryto Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, IL. Draugai 
ir pažįs tami prašomi pr is i 
minti a.a. Julių savo maldose. 

x N e m i r a Š u m s k i e n ė , 
Chicago, IL, globoja dvi naš
laites Lietuvoje. Pra tęsdama 
jų globą k i t i e m s m e t a m s , 
a t s i u n t ė $ 3 0 0 . Dėko jame! 
„ L i e t u v o s N a š l a i č i u g l o 
bos" komitetas , 2711 W. 71 
St., Chicago IL 80829. 

(sk.) 

. 


