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Lietuvos-Lenkijos asamblėja — 
nėra tautinių mažumų „auklė" 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS). 
Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Mečys Lau
rinkus spaudos konferencijoje 
pirmadienį sakė, kad Lenkijos 
atstovai asamblėjos sesijoje 
Varšuvoje praėjusią savaite 
bandė jos veiklą susiaurinti 
iki vieno tautinių mažumų 
klausimo ir dėl jo kilo aš
triausių diskusijų. 

„Tačiau asamblėja nepavirto 
vienos temos priežiūros insti
tucija", pabrėžė M. Laurinkus, 
pridurdamas, kad priimtuose 
dokumentuose daugiausiai 
kalbama apie ūkinius ir poli
tinius dalykus ir „tik keliais 
sakiniais" minima tautinių 
mažumų problema. 

M. Laurinkaus manymu, 
Lietuvos ir Lenkijos parla
mentų bendradarbiavimas 
pradėtas laiku. „Vežimas jau 
yra pajudėjęs, ir kaip bebūtų 
jis apipintas įvairias stereoti
pais, iš esmės mes išėjom į 
normalią ateities strateginę 
politiką, ir dabar viskas pri
klauso nuo politikų kantrybės 
ir supratimo", kalbėjo Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas. 

Praėjusią savaitę kai kurie 
asamblėjos sesijoje Varšuvoje 
dalyvavę Lietuvos parlamen
tarai pareiškė, kad jos darbas 
virto tautinių mažumų proble
mos aštrinimu ir užgožė kitus 
klausimus. 

Lenkų ir lietuvių draugystės dar 
reikės ilgokai palaukti 

Nuotr.: Seime surengtoje spaudos konferencijoje „lengvų* klausimų nebuvo. J juos turėjo atsakyti (iš kaires) 
„Lietuvos telekomo" generalinis direktorius Gintautas Pangonis, ryšių ir informatikos ministras Rimantas Plei
kys ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijos seniūno pavaduotojas Alfonsas Bartkus. vElt»' 

Varšuva, sausio 31 d. 
(BNS) — Buvęs Lenkijos am
basadorius Lietuvoje Jan Wi-
dacki mano, kad autentiško 
lietuvių ir lenkų tautų su
artėjimo sulauks tik jos vai
kai. 

„Skamba tai brutaliai, ta
čiau nesentimentai ir abipusių 
skriaudų jausmas išnyks tik 
tada, kai pasitrauks žmonės, 
kurie tuos jausmus su savimi 
nešioja", sako buvęs ambasa
dorius interviu šeštadieni
niame laikraščio „Gazeta Wy-
borcza" numeryje. 

Net tris puslapius užiman
čiame straipsnyje apžvelgiami 
tiek praeities, tiek dabarties 
Lietuvos ir Lenkijos santykiai, 
daug vietos skiriama Lietuvos 
lenkams. 

J. Widacki teigia, kad tautų 
suartėjimas reikalauja daug 

įtempto darbo. „Turėjome de
šimtis pasiūlymų iš lietuvių 
pusės, tačiau jų nesugebėjome 
realizuoti", tikina buvęs am
basadorius. Jis mano, kad 
„siekiant tautų suartėjimo 
Lenkija turi daugiau padaryti, 
kadangi yra didesnė ir turtin
gesnė valstybė". 

J. Widacki įsitikinęs, kad 
būtina parengti valstybinę 
abiejų tautų suartėjimo pro
gramą, pagal kurią valstybių 
aukštosios mokyklos keistųsi 
studentų grupėmis. 

„Pasirašėme dvišalio jauni
mo pasikeitimo sutartį, tačiau 
ji neįgyvendinama", teigia jis. 

Buvusio ambasadoriaus 
nuomone, dabar lietuviai jau 
nesibijo polonizacijos, tačiau 
didžiausia kliūtimi nurodo 
abipusį nacionalizmą. 

Pabrangę telefoniniai 
pasikalbėjimai — naujas smūgis 

Lietuvos gyventojams 
mentinis mokestis gyvento
jams nuo 6 litų padidintas iki 
10 litų, o įstaigoms ir įmo
nėms — nuo 24.6 lito iki 30 
litų. 

Naujoji tvarka numato daug 
lengvatų socialiai remtiniems 
asmenims. 

Nauji įkainiai — 
ekonominė būtinybė 

Spaudos konferencijoje pir
madienį ryšių ir informatikos 
ministras Rimantas Pleikys 
kategoriškai neigė", kad naujų 
įkainių įvedimas susijęs su 
„Lietuvos telekomo" (LT) pri
vatizavimu ar nuvertėjusių 
rublinių indėlių kompensavi

mu. 
Pernai LT gavo 133 mln. 

litų grynojo pelno, tačiau įvai
rūs finansiniai įsipareigojimai 
šių metų pradžioje buvo 308 
mln., sakė R. Pleikys. 

Pasak jo, iki 2000-ųjų Lietu
voje reikia įvesti 325,000 tele
fonų, iš jų 132,000 — šiemet. 
1999 m. — 144,000. 

šiemet į telekomunikacijų 
sektorių numatoma investuoti 
485 mln. litų, kitąmet — 570 
mln. litų. Dauguma šių lėšų 
sudarys paskolos. 

LT generalinis direktorius 
Gintautas Pangonis sakė, kad 
dabar skaitmeninių stočių iš 
daugiau kaip 1 mln. abonentų 
yra 21 proc. arba 210,000 nu
merių. Šiemet šių naujesnės 
technologijos linijų planuoja
ma įvesti 132,000. 

Lietuva užtikrintai artėja prie 
Europos Sąjungos 

Jaunalietuvių vadas: 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas sako, kad 
įsigaliojus asociacijos sutarčiai 
su Europos Sąjunga, Lietuva 
pradėjo naują stojimo į ES 
etapą. 

Ministras A. Saudargas ir 
Europos Komisijos delegacijos 
Lietuvoje vadovas ambasado
rius Henrik Schmiegelow pir
madienį surengė bendrą spau
dos konferenciją sutarties įsi
galiojimo proga. 

Ambasadoriaus nuomone, ši 
sutartis yra „svarbus instru
mentas" pertvarkant Lietuvos 
įstatymus pagal ES reikalavi
mus. Jis sakė, kad sekmadienį 
įsigaliojusi sutartis yra Lietu
vos „žingsnis pirmyn" link na
rystės ES, ir Europos Komisi
ja padės Lietuvai šiame ke
lyje. 

Tačiau, pabrėžė H. Schmie-
gelow, sutartis tėra procesas, 
ir greičiausiai prireiks 10 
metų pereinamojo laikotarpio, 
kol Lietuva bus pasiruošusi 
stojimui. 

Asociacijos (Europos) sutartį 
Lietuva ir ES pasirašė 1995 
m. birželio 12 d. Luxemburge. 
Po beveik 3 metus užtrukusio 
sutarties tvirtinimo proceso 
ES valstybių parlamentuose ji 
įsigaliojo vasario 1 dieną. 

Sutartis pakeičia 1993 metų 
Lietuvos ir ES prekybos, ko
mercinio ir ekonominio ben
dradarbiavimo sutartį. 

Anot Užsienio reikalų mini
sterijos pranešimo, sutartis 
įgalins suformuoti ją aptar
naujančias institucijas: Aso
ciacijos tarybą ir Asociacijos 

komitetą. 
Per pirmuosius tris šių metų 

mėnesius bus baigta rengti 
Lietuvos stojimo į ES progra
ma, numatysianti pirmuosius 
darbus ruošiantis narystei, jų 
įgyvendinimo terminus bei 
būdus. 

Anot Lietuvos URM prane
šimo spaudai, numatoma, kad 
Stojimo bendradarbiavimo do
kumentas tarp ES ir visų aso
cijuotųjų valstybių bus patvir
tintas kovo 30 d. Tada pagal 
praėjusių metų gruodžio mė
nesį Luxemburge priimtus 
sprendimus bus pradėtas ben
dras su visomis valstybėmis 
kandidatėmis stojimo į ES 
procesas. 

Lietuvos URM tikisi, kad ES 
pakvies Lietuvą pradėti na
rystės derybas dar šiais me
tais. 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis teigia, jog 
naudojimosi telefonu įkainių 
padidinimas „vėl parodė nuo
latinę vyriausybės darbo ydą", 
kai pirmiau kas nors nu
sprendžiama, o tik po to svar
stomos politinės pasekmės. 

„Parengiamųjų diskusijų ir 
išaiškinimų trūkumas visuo
menei vėl bus politiškai nuo
stolingas", teigia Seimo pirmi
ninkas savo laiške ryšių ir in
formatikos ministru Rimantui 
Pleikiui. 

V. Landsbergis atkreipė dė
mesį ir į tai, kad nenumatytos 
lengvatos naudojimuisi psi
chologinės pagalbos telefonais. 
Seimo pirmininkas įsitikinęs, . . . , 

kad tokios tarnybos, kaip Vynausybėje dirba KGB agentas 
„Jaunimo luųja" ar „Vaikų te
lefono linija", yra labai reika
lingos, ir skambinimas šiais 
numeriais turi būti nemoka
mas. 

LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas mano, kad nauji vie
tinių telefono pokalbių įkai
niai Lietuvos žmonėms atneš 
„papildomų nelaimių", o eu
roskeptikas Rimantas Smeto
na žada Seimui siūlyti at
šaukti naujuosius įkainius. 

R. Smetona mano, kad, 
įvedant naujus įkainius, „pra
dedame skinti pirmuosius 
beatodairiško veržimosi į Eu
ropos Sąjungą vaisius". 

Praėjusią savaitę Ryšių ir 
informatikos ministerija nu
tarė, kad nuo vasario mėnesio 
Lietuvoje viena vietinio pokal
bio telefonu minutė kainuos 7 
centus. Neapmokestinamas 
vietinių pokalbių laikas — 1 
valanda per mėnesį. Abone-

[signliojusi Europos 'asociacijos) sutartis yra „negrįžtamumo garantas", 
sake užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas (dešinėje) pirmadienį 
l'RM surengtoje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo ir Europos Ko
misijos delegacijos Lietuvoje vadovas, ambasadorius Henrik Schmiegelow 
(kairėje). 'Elui 

Vilnius, sausio 30 d. (Elta) 
— Nacionalinės partijos „Jau
noji Lietuva" vadas Seimo 
narys Stanislovas Buškevičius 
penktadienį surengtoje spau
dos konferencijoje paskelbė, 
kad strateginių objektų priva
tizavimo ir telefono pokalbių 
apmokestinimo srityje akty
viai veikia Seimo ir vyriau
sybės narys, kurį 1989 m. 
rugpjūčio 29 d. užverbavo 
KGB. 

„Tas žmogus labai aktyvus 
ir jo sprendimai turi labai 
didelę įtaką", teigė jis. 

Pasak S. Buškevičiaus, už
verbuotojo slapyvardis yra 
„Marija". KGB verbavimo bylą 
jaunalietuvių vadas teigia ma
tęs pas Centro frakcijos narį 
Vytautą Čepą. Viena iš šios 
bylos parodymo sąlygų buvo 
— kol kas neskelbti „Marijos" 
pavardės. 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Seimo Nacionalinio saugu
mo komitetas bei specialioji 
Seimo komisija, tirianti ga
limą Seimo nariij bendradar
biavimą su užsienio spectar-
nybomis, neturi informacijos 
apie slapyvardžiu „Marija" 
KGB neva užverbuotą Seimo 
narį. 

Spaudos konferencijoje Na
cionalinio saugumo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Algis 
Kašėta teigė, kad šios bylos 
dar nėra mačiusi nei galimą 
Seimo narių bendradarbia-

* Lietuvos vyriausybė pa
reiškė visais įmanomais bū
dais užtikrinsianti, kad iki se
zono pabaigos elektros, dujų 
ir šilumos kainos nebūtų didi
namos. 'Eita 

vimą su užsienio spectarnybo-
mis tirianti komisija, nei Na
cionalinio saugumo komitetas. 

Jis paragino turinčius tokios 
informacijos parlamentarus 
jos neslėpti stalčiuose ir visas 
bylas pateikti komisijai. 

A. Kašėta mano, kad parla
mentarams nepateikti turi
mos informacijos leidžia neto
bulas komisijos įstatymas. 

Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius paprašė 
Generalinės prokuratūros iš
tirti, ar pagrįstai neįvardin
tam Seimo ir vyriausybes na
riui reiškiami kaltinimai dėl 
bendradarbiavimo su KGB. 

„Naują kai kurių Seimo 
narių provokacinį išpuolį — šį 
kartą prieš vyriausybės narius 
— vertiname kaip dar vieną 
sovietmečio represinių struk
tūrų likučių bandymą šalyje 
kurstyti KGB provokacijų bai
mės nuotaikas ir įtampą, taip 
pat daryti neleistiną poveikį 
ministrų sprendimams", sako
ma vyriausybės spaudos tar
nybos pranešime. 

Pasak pranešimo, premje
ras G. Vagnorius paprašė Ge
neralinę prokuratūrą ištirti. 
kas nusižengė įstatymams — 
ar kaltinamas neįvardintas 
vyriausybės narys, ar šių kal
tinimų organizatoriai. 

Spaudos tarnyba primena, 
kad prieš Seimo rinkimus 
konservatorių frakcija yra ga
vusi skundų dėl galimų kai 
kurių dabartinių Seimo nariu 
ir ministrų ryšių su KGB, Ta
čiau iki šiol pateikta tik pnčių 
KGB darbuotojų su * . ar 
paskleisti pranešimai, bet ne
rasta bendradarbiavimo fak
tų. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis 3\S Reuter, DPA, AP. Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN, '. 
R1A ir ELTA žiruų agentūrų pranešimais) 

Kuwaitas iš principo sutiko priimti JAV pastiprinimą, kuris į 
Persijos įlanką atvyks pasirengęs galimam puolimui prieš Iraką, pir
madienį pranešė gynybos šaltiniai. JAV gynybos sekretorius William 
Cohen netrukus atvyks į Persijos įlanką apsvarstyti Irako puolimo 
planu. Antpuolis prieš Iraką numatomas, jei jis nesutiks vykdyti J T 
reikalavimų tikrinti jo ginkluotes programas. Vašingtonas gali į Ku-
waitą lėktuvais perkelti apie 2,000 pėstininkų, kurie prisijungtų prie 
1,500 amerikiečių kareivių, ten tarnaujančių ištisus metus. Vašing
tonas Kuvvaito dykumoje, už kelių kilometrų nuo šiaurines Irako sie
nos, kovinėje parengtyje laiko sunkiąją karinę ginkluotę. 

Vašingtonas. Prezidentas Bili Ciinton pirmadienį pasiūlė 1999 
m. karinėms išlaidoms skirti 270.6 milijardo dolerių, iš jų — 48.7 
mlrd. pažangiajai ginkluotei ir gynybai prieš biologinį ir cheminį puo
limą, {gyvendinant nuosaikų karinių išlaidų planą biudžetiniais me
tais, kurie prasideda spalio 1 d., prie dabartinių Pentagono išlaidų 
reikėtų pridėti 3 milijardus dolerių. Žinant, kad B. Ciinton Kongresui 
nusiųstas federalinio biudžeto projektas siekia 1.37 trilijonų dolerių, 
Pentagonui yra skiriama didele dalis. Del dvišalio politinio susitarimo 
subalansuoti federalinės išlaidas, Kongresas mažai gali keisti gyny
bai skirtą biudžetą, kuris už branduolinių ginklų priežiūrą Energeti
kos departamentui numato skirti 13.3 milijardo dolerių. 

Maskva. Irako prezidentas pasiruošęs leisti Jungtinėms Tautoms 
tikrinti aštuonis naujus objektus ir susitikti su JT ginklų komisijos 
vadovu Richard Butier. Rusijos naujienų agentūrų pranešimu, tai pa
reiškė pats Irako vadas Saddam Hussein, pirmadienį Bagdade susiti
kęs su Rusijos ypatinguoju pasiuntiniu Viktor Posuvaliuk. 

Vašingtonas. Daugiau nei 100 buvusių ar esamų viso pasaulio 
valstybių vadovų, tarp jų ir buvę prezidentai Jimmy Carter ir Michail 
Gorbačiov, pasirašė kreipimąsi, kuriame teigia, kad atominių ginklų 
uždraudimas yra „moralinis įsipareigojimas", pirmadienį pranešė 
,,W"ash:ngton Post". „Pasaulio neturėtų slėgti nuolatinė atominio kon
flikto baimė, taikos negali garantuoti atominio atgrasymo politika", 
sakoma dokumente. Kreipimuisi pri tarė 117 garsių politikų ir visuo
menės veikėjų iš 46 valstybių, tarp jų 46 buvę ir dabartiniai preziden
tai bei ministrai pirmininkai. Kreipimąsi palaike buvęs Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt, buvęs Prancūzijos premjeras Michael Ro-
cardo bei buvęs Kanados premjeras Pierre Trudeau. Pareiškime ra
ginama visus atominius užtaisus iš paleidimo aikštelių perkelti į sau
gyklas, nut raukt i atominių ginklų sudėtinių medžiagų gamybą ir kuo 
greičiau pradėti JAV ir Rusijos derybas, kuriomis būtų susitarta dėl 
spartesnio arsenalų mažinimo. 

Jungtinės Tautos. Sekmadienį JT generalinis sekretorius Kofi 
Annan pasiūlė leisti Irakui mainais už humanitarines prekes parduo
ti naftos už 5.2 milijardo dolerių — dukar t daugiau nei leidžiama pa
gal dabart inę kvotą. Pagal vadinamąją naftos už maistą programą, 
Bagdadui leidžiama kas pusmetį parduoti naftos už 2 mlrd. dolerių ir 
už gautas lėšas įsigyti trūkstamų maisto produktų, vaistų ir kitų hu
manitarinių prekių. Pasak K. Annan, naujuoju pasiūlymu siekiama 
pagerinti sveikatos apsaugos, maisto aprūpinimo ir kai kurių kitų sri
čių padėtį Irake, įskaitant ir daugiau nei 1 milijardą dolerių „vien
kart inėms išlaidoms". Pasiūlymą vis dar turi patvirtinti 15 narių JT 
Saugumo Taryba. Kol kas nežinoma ar jam pritars JAV, tačiau Di
džiosios Britanijos pareigūnai pareiškė sveikinantys šį žingsnį. 

Canberra. Kitąmet Australijoje gali būti organizuojamas balsavi
mas dėl ryšių su Didžiąja Britanija nutraukimo ir Australijos respub
likos sukūrimo iki 2001 metų, pirmadienį pareiškė monarchistas 
premjeras John Hovvard, kuris nepritaria respublikos valdymui. Jei
gu per 2 savaites truksiantį suvažiavimą nebus pasiektas sutarimas 
dėl vienos respublikos modelio, jis prašysiąs australiečių dalyvauti vi
saliaudiniame balsavime. Tačiau ar 1999 m. įvyks balsavimas dėl res
publikos, nulems tai, ar J. Howard šių metų pabaigoje bus perrinktas 
savo pareigoms. Daugiau nei 50 proc. Australijos gyventojų palaiko 
respublikos sukūrimo idėją. Pasak Reuters, Australijoje, kuri kadaise 
buvo britų kolonija, dabar galioja vyriausybė, kurioje premjeras ir jo 
kabinetas atsiskaito parlamentui. 

Estijos kariniam lėktuvui 
neleidžiama išskristi iš Kauno 

V i l n i u s , s a u s i o 30 d. (BNS) s t r a t e g i n i ų prekių ir t echnolo
gijų impor to , ekspor to ir reek-
spo r to iš Lietuvos sąrašą , ku-

— Est i jos k a r i n i ų pajėgų lėk
t u v a s „An-2" į Lietuvą buvo 
a t s k r a i d i n t a s p e r n a i rugsėjį, 
jį s u r e m o n t a v o K a u n o aviaci
jos g a m y k l a , tač iau ūkio mi
n i s t e r i j a p e n k t a d i e n į d a r ne
i šdavė l e id imo lėktuvui iš
skr i s t i n a m o , nes pagal 1997 
m. gruodį p r i i m t ą vyr iausybės 
n u t a r i m ą , k a r i n i a m lėktuvui 
i š s k r a i d i n t i iš Lietuvos re ik ia 
le id imo. 

K a i p p a r e i š k ė Ūkio minis te 
rijos a t s t o v a i , leidimo išda
v i m a s u ž t r u k t ų maž iaus ia i sa
va i t ę , n e s t a m reikia penkių 
ins t i tuc i jų p r i t a r imo . Joms 
p r i t a r u s , spec ia l i s t a i nusp ren 
džia , a r g a l i m a duoti leidimą. 

Ū k i o min i s t e r i j a kal tę dėl 
šio n e s u s i p r a t i m o linkusi su
v e r s t i M u i t i n ė s depar t amen
tu i , k u r i s p r imygt ina i reika
lau ja l e id imo. 

E s t a i su r emon tuo t ą lėktuvą 
tu rė jo i š sk ra id in t i gruodžio 
paba igoje , ka i da r negaliojo 
naujoji t v a r k a . Gruodžio 28 d. 
L ie tuvos vyr iausybe p n e m ė 

r i a m e k a l b a m a ir ap ie kar i 
n i u s l ė k t u v u s . 

T a l i n a s - V i l n i u s . sausio 31 
d. B N S ; — Estijos užsienio 
re ika lų minis ter i ja į teikė Lie
tuvos a m b a s a d a i Tal ine notą 
dėl es tų kar inių oro pajėgų 
lėk tuvo sulaikymo Lietuvoje, 
k u r j i s buvo remontuo jamas . 

Lietuvos vyr iausybinė ko
misija sausio 30-osios v a k a r ą 
skubia i s u š a u k t a m e specia
l iame pas i t a r ime n u s p r e n d ė 
duoti leidimą išskrist i Estijos 
lėktuvui , tačiau šeš tadienį j i s 
nepaki lo dėl blogo oro Lietu
voje ir Estijoje. 

KALENDORIUS 
V a s a r i o 3 d. 9 r . Blazio-

j u s . a r m ė n ų vyskupas , kank i 
nys (mirė 316 m.), šv. Ansga-
r a s i O s k a r a s i, vyskupas <mire 
865 m.); Asta . 

V a s a r i o 4 d.: Andr ie jus , 
G i lbe r t a s . J o a n a . V y d m a n t a s , 
Arvi lė . 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS' 
PAKEIČIAMAS GYDYMAS 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D 
Tęsinys 

Gyvu l in ių ląs te l ių 
p e r k ė l i m a s į žmogų 

Paul Niekaus, šveicaras gy
dytojas, operacijos metu vienai 
ligonei per neapsižiūrėjimą 
pašalino paraskydines liau
kas . Paraskydinės liaukos re
guliuoja organizmo kalcio apy
kaitą. Nesant to liaukų hor
mono, žmogų ištinka raumenų 
spazmai, todėl po operacijos 
pas tą pacientę ir susidarė 
raumenų konvulsijos. Dr. Nie-
haus , išėmęs iš avies parasky
dines liaukas, jas sutrynęs ir 
sumaišęs su fiziologiniu skie
diniu, suleido pacientei. Kon
vulsijos sustojo ir pacientė 
pasveiko. Šis įvykis, kad gali
ma panaudoti gyvulių organų 
ląsteles žmogaus organizmui, 
tapo populiariu gydymu Švei
carijoje. Daugelis žymių žmo
nių vyko į Šveicariją gydytis. 
Vieni jų gydėsi, norėdami sus
tiprėti , kiti atjaunėti, dar kiti 
a tgaut i vyrišką lytinį pajė
gumą. Dr. Niehaus tikėjo, kad 
gyvulių organų ląstelės stimu
liuoja tokių pat organų hor
monų gamybą žmogaus kūne. 
Vėliau vietoje avių buvo varto
jamos kiaulių organų ląstelės, 
nes kiaulių kūno ląstelės yra 
ar t imesnės žmogaus kūno 
ląstelėms. Peter Stephen, an
glų gydytojas, modifikavo dr. 
Niehaus gydymą. Jis taip pa
ruoštas gyvulių organų ląste
les suleisdavo ne žmogui, bet 
k i tam gyvuliui ir. kai to gyvu
lio kūne susidarydavo daug 
antikūnių, tai jis tuos an-
t ikūnius, išskyręs ir išvalęs, 
naudojo kaip skiepus žmo
nėms. Jo manymu tie skiepai 
stiprino žmogaus organizmą 
prieš ligas. Žmonės, kurie 
buvo gavę tokius skiepus, sa
kėsi esą sustiprėję ir jautėsi 
sveiki. Neturint objektyvių ty
r imų rezultatų, yra sunku 
pasakyti , ar toks gydymas yra 
ko nors vertas. 

mus su triušiais, buvo pas
tebėta, kad triušiai, kurie 
buvo šeriami daug cholestero
lio turinčiu maistu, gan grei
tai susirgdavo kraujo indų su-
kalkėjimu-arterioskleroze. 

Jiems įleidžiant EDTA kom
pleksą į kraują, kalcio telki
niai kraujo induose pranykda
vo. Buvo galvojama, jeigu tos 
amino rūgštys išvalo triušio 
kraujo indus nuo kalcio telki
nių, tai, vartojant tokį gy
dymą, bus galima išvalyti ir 
sklerotinius žmogaus kraujo 
indus. Buvo galvojama, kad, 
taip gydant, bus galima pagy
dyti žmones su sklerotinėm 
susiaurėjusiom širdies bei 
kojų arterijomis. Chelation 
būdu gydytų daugelis tokių li
gonių tikrai jautėsi laikinai 
pagerėję ir sakėsi, kad jų kojų 
ir širdies skausmai po gydymo 
pranyko. Bet objektyvūs tyri
mai daryti rentgenu ir Dopple-
rio aparatu, kuris parodo 
kraujo tekėjimą arterijose 
prieš ir po gydymo, nerodė jo
kio pakitimo. Kojų arterijos, 
kaip buvo susiaurėjusios, taip 
ir pasiliko, ir kraujo tekėjimas 
nepagerėjo. Triušių eksperi
mentų negalima pritaikyti 
žmonėms, nes triušiai yra gry
nai žolėdžiai. J ie yra jautrūs 
cholesteroliui. Šeriant choles
teroliu, jie greitai suserga ar-
terioskleroze. Jų kraujo induo-
.se atsideda kalcio telkiniai. 
Pas žmones cholesterolis suke
lia kraujo indų sienelėse ran
dus, kurie ir siaurina arterijų 

objektyvūs tyrimai nerodė, 
kad kraujo tekėjimas arteri
jose būtų pagerėjęs. Vienas 
pacientas, kurio abiejų kojų 
arterijos buvo susiaurėjusios, 
viena 80%, kita 90%, nepajėgė 
nueiti vieno bloko be skausmų 
kojose, po chelation gydymo 
jis galėjo be skausmo nueiti 
dešimt blokų. Bet objektyvūs 
tyrimai nerodė, kad kraujo 
tekėjimas arterijose būtų pa
gerėjęs. 

Kitas atvejis. Žmogus skun
dėsi anginos skausmais. Jo 
širdies koronariniai indai 
buvo per siauri ir netiko ko
ronarinių indų „bypass" opera
cijai. Jo draugas pasiūlė jam 
gydytis chelation būdu, ką jis 
ir padarė . Anginos skausmai 
sumažėjo, bet objektyvūs tyri
mai nerodė jokių pakitimų 
koronariniuose kraujo in
duose. 

Tarp kitko, širdies koronari
nių indų „bypass" operacija 
Lietuvoje yra vadinama koro-
narų šuntavimu. 

Kodėl žmonės jaučiasi laiki
nai pagerėję po chelation gy
dymo, nėra aišku. Galbūt che
lation daro įtaką į raumenų 
metabolizmą taip, kad rau
menys gali funkcionuoti su 
mažesniu deguonies kiekiu, o 
gal chelation procesas mažina 
nuodingas metabolizmo lieka
nas, vadinamas „free radikals" 
i r tokiu būdu švarina orga
nizmą. Amerikos Vaistų ad
ministracija norėjo pravesti 
platesnes studijas apie chela
tion gydymą, bet dėl pinigų 
t rūkumo nuo tų studijų laiki
nai atsisakė. Chelation gy
dymą vis dėlto reikėtų įver
tinti objektyviai ir rimtai.. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius 

GEROJI NAUJIENA 
VARGDIENIAMS 

Kauno arkivyskupo metrolpolito Sigito Tamkevičiaus 
pamokslas, pasakytas Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje š.m. saus io 25 d., pamaldose, dalyvaujant 
išrinktajam Lietuvos Respublikos prez. Valdui Adam
kui, kitiems sveč iams iš tol iau ir perpildytai bažnyčiai 
tikinčiųjų. 

desnė naujiena buvo po metų, 
kai rusų tankai pasuko atgal \ 
rytus. 

Per šį aštuonerių metų lai
kotarpi Lietuva pasidalino į 
dvi dalis: ne į karię ir dešinę, 

„Viešpaties Dvasia su mani
mi, nes jis patepė mane, kad 

Chelation gydymas susideda neščiau gerą naujieną varg-
iš 30 arba daugiau intraveni- dieniams. Pasiuntė skelbti be-
nių injekcijų, vieną arba tris laisviams išvadavimo, aklie-
kar tus savaitėje. Kiekviena šiems — regėjimo; siuntė 

spindį, todėl chelation metu s e s i j a užtrunka iki trijų su vaduoti prislėgtųjų ir skelbti bet į tuos, kurie bet kokia kai-
randai nesumažėja ir kraujo p u s e valandos ir kainuoja apie maloningų Viešpaties metų" na panoro būti nevargdieniai, 

C h e l a t i o n 

Jungt inėse Amerikos Valsti
jose apie 500,000 žmonių kas 
metai būna gydomi chelation 
būdu. Kas gi yra chelation? 
Chelation yra svarinimas 
kraujo nuo toksinų ir sunkiųjų 
metalų, vartojant keturių ami
no rūgščių kompleksą, žy
mimą raidėmis EDTA. Šis 
amino rūgščių kompleksas, 
suleistas į kraują veikia lyg 
magnetas ir jungiasi su mi
neralais bei sunkiais metalais 
kaip švinu, geležim, variu. 

indai pasilieka nepakitę. Che 
lation metu kalcis būna 
pašalinamas iš žmogaus orga
nizmo, bet ne iš kraujo indų, o 
iš kaulų ir apskritai iš orga
nizmo. Kai kurių žmonių kal
cio kiekis kraujyje būna 
sumažėjęs, o chelation proce
dūra dar daugiau sumažina 
kalcio kiekį ir dėl to organiz
me gali susidaryti rimti sutri
kimai, kaip širdies ritmo pa
kitimas, atsirasti aritmijos, 
susidaryti elektrolitų trūku 

100 dol. už sesiją. Medicare (Lk.l) 
nedengia chelation gydymo. 
Daug kas galvoja, kad chela
tion būdu gydymas yra bever
tis pinigų išmetimas. 

Pabaiga 

išmintingesni už kitus — ir 
Šituos žtdžius Viešpats pa- vargdienius — t.y. tuos, kurie 

sakė prieš 2000 metų, bet jie bando sąžiningu darbu prasi-

PAG ALBA TRAUMAS 
PATYRUSIEMS 

LIGONIAMS 

kirsti kelią į ateitį ir kurie 
yra prislėgti dabarties tik
rovės. 

Į pirmąją kategoriją įeina 
žmonės, pakeitę tik spalvą, 
bet ne įsitikinimus. Jų dievas 
yra pinigai. Dėl pinigų jie gali 
žegnotis, stoti į bet kurią par
tiją, gali vežti kontrabandą, 
būti suteneriais, papirkinėti 
pareigūnus, muitininkus, gali 
plėšti ir net žudyti. Daugelis 
jų Lietuvoje stato ne namus, 
bet pilis. Jų išmintis yra 
žemiška — jei naudinga, gali
ma būti enkavedistu, jei nau
dinga, galima lipti vos ne ant 
altoriaus... Šitie žmonės at
kakliai grumiasi už valdžią, 
už aukštas vietas; jie yra 

tokie svarbūs, kad šiandien 
noriu juos pakartoti jums. 

Daugelis Lietuvoje mano, 
kad jūs nesate vargdieniai, 
bet visko pertekę ir todėl iš 
jūsų laukia tik pinigų. Iš 
tikrųjų, kol gyvename žemėje, 
tol esame ir vargdieniai, ir be
laisviai, ir akli. Ir tai nepri-

Aukščiausio lygio pagalbą klauso nuo to, kuriame že-
po mišrių traumų ligoniai da- myne gyventume ir kiek pi-

mai ir inkstų sutrikimai. To- bar galės gauti Kauno akade- n igų savo sąskaitoje turėtu-
kie organizmo sutrikimai yra minėse klinikose. Pirmadienį m e . 
labai rimti ir pavojingi, todėl šios ligoninės Chirurgijos kli- Būdamas lageryje, aš ma-
chelation procedūra ne visi nikoje pradėjo veikti trauma- ftau daug laisų žmonių, kurių 
gali naudotis. Vis dėlto kai ku- tologijos ir ortopedijos skyrius, dvasios nepajėgė supančioti 
rie žmonės po chelation gydy- Čia taip pat bus gydomi ir n e i komunistinė ideologija, 
mo laikinai jaučiasi pagerėję, reumatinėmis ligomis sergan- n e į sovietinės santvarkos pa-

Vieno tyrimo metu 153 tys žmonės, kuriems būtina vartota mašina. O šiandien 
žmonės, kurių kojų arterijos chirurginė pagalba. laisvoje Lietuvoje matau daug 
buvo sklerotines, skundėsi Ligoniams po traumų Kauno pavergtų žmonių, kurie mąsto žmonės be tėvynės ir Dievo. 
skausmais kojose, pusė jų akademinėse klinikose iki šiol t įk a p i e pinigus, užmiršdami J ie dejuoja, kad prie rusų 
buvo gydomi chelation būdu, o būdavo teikiama tik skubi pa- tikrąsias vertybes. Esu įsiti- buvo geriau, nes galėjo ne-

kalciu, cinku ir kitais. Tokiu kita pusė gavo placebą (place- galba, tolesniam gydymui juos kinęs, kad svarbiausia pamo- baudžiami vogti. Tada juos 
būdu tie metalai būna izoliuo- bas yra vaistus imituojanti, nukreipiant į Kauno Raudono- ka, reikalinga Lietuvai, yra dažnai gelbėjo kompartijos bi-
ti ir pašalinti per inkstus iš neveikli medžiaga, kuri būna jo Kryžiaus ligoninę. Pastaro- išmokimas gyventi laisvėje; lietas. 
organizmo. Bet šis kraujo duodama ligoniui įtikinant jį, ji gydymo įstaiga nuo 1969 išmokimas laukti ne geresnio 
svarinimo būdas Amerikos kad ta medžiaga sumažins metų buvo vienintelė Kaune, gyvenimo, bet jį kurti sunkiu 
Vaistų administracijos yra ap- skausmus arba ir pagydys galinti suteikti specializuotą darbu; išmokimas atsakomy-
robuotas tik švinu apsinuodi- ligą). Po šešių mėnesių abi traumatologinę, ortopedinę pa- bės už dabartį ir ateitį. 
jus ius gydyti. Darant bandy- grupės jautė pagerėjimą, nors galbą. Vargdieniai, belaisviai, akli, 

prislėgtieji — jie yra Dievo 
dėmesio centre, jo širdyje. 
Jiems skirta Dangaus kara
lystė. Ne garbingiesiems, iš-
mintingiesemsi, viską žinan-
tiemss, savimi pasitikintiems, 
visko pertekusiems, bet varg
dieniams. Tai Evangelijos es
mė, kuria patvirtina istorija, 
patvirtina „Magnificat" turi
nys: „Dievas alkančius gėry
bėmis apdovanoja, o turtuo
lius tuščiomis paleidžia". 

Kokie mes buvome vargingi 
okupacijos metais. Apie laisvę 
beveik nesvajojome. Pasmerk
ti surusinimui, subedievini-
mui. Net dejuoti garsiai ne
galėjome. Tik „Kronika" buvo 
tarsi garsi dejone, už kurią 
laisvės kainą sumokėjo daug 
lietuvių katalikų. Prieš aš-
tuonenus metus mums buvo 

K.-t;irio ik.i,I.n .•,»•.-<• k..n.ko:-c .i:;ilary!.;ime irai.matolot'iios-ortoppdiios skyriuje šiuolaikinę operacines įrangą P a s k e l b t a n a u j i e n a : e s a m e pa-
aVnv.i,.-tr;,oja ni<-<l,.:.-.'.- -C-IT;.- Nuotr Eltoa siryžę būti laisvi! O dar di-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publiahed daily escept Sundays and Mondays. legal Hohdays. the 

Tueadays following Monday obaervance of legal Holidays aa well as 
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4545 
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Periodical daaa poslage paid at Chicago, IL and additional mailing 
offices. 

Subecription Ratas: $96.00. Foreign countries $110. 
Postmaster Send addrest changes to Draugas - 4545 W. 63rd 

Street, Chicago, IL 60629-5589. 
Mažinant palto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
iš jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra nwA«.«i» U anksto. 
m»t»m« 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U5.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant j Lietuvy 
CAir cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsienį oro paštu.... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

J vargdienių kategoriją įei
na žmonės, kurie dažnai tik
rai yra vargdieniai, nežinan
tys, kaip pragyventi. Nelai
kau vargdieniais tinginių, ku
rie laukia, gal koks dėdė iš 
Amerikos numes skanų kąs
nelį, bet sutinka dirbti tik už 
didelius pinigus. Ne vargdie
niai, kurie nori pasinaudoti 
labdara ir svetimu prakaitu. 
Vargdieniai yra tie, kurie dir
ba, bet nesuduria galo su galu 
ir vis dėlto nepasuka nedoru, 
nesąžiningu keliu. 

Daugelis žmonių yra pri
slėgti kasdien jaučiamos ne
teisybės, prievartos ir nesau
gumo; informavimo priemo
nių, kurios mėgaujasi žiau
rumais ir nešvankybėmis. 
Žmonės nusivilia ir blaškosi. 
Prisiminkime tik ką pasibai
gusią rinkiminę kampaniją: 
kiek joje buvo melo ir demago
gijos, o iš kitos pusės — kiek 
žmonių pasimetimo, kuris 
Lietuvos likimą galėjo pasukti 
į dar didesnę bedugnę. 

Evangelinis vargdienis gali 

kentėti, bet jis nesikaria ir 
nepraranda vilties, nes atsire
mia į Dievą. Vargdienis yra 
tas , kuris suvokia savo ribo
tumą ir pasitiki ne pinigais, 
savo išmintimi, bet leidžia 
veikti ir Dievo Apvaizdai. O 
tai darome visada, kai nepra
silenkiame su sąžine. 

Lietuvoje šito labiausiai 
t rūksta. Dažnai norima išsi
veržti į priekį ne tiesiu keliu, 
kuris reikalauja prakaito, bet 
kreivais keliais, netelpančiais 
į Dekalogo rėmus. 

Esu giliai įsitikinęs, kad 
jūsų pasitamavimas Lietuvai 
nėra tik pinigai, kuriuos jūs 
dažnai paaukojate ten vykdo
miems projektams. Lietuva iš 
jūsų turi mokytis atkakliai Į 
dirbti, būti atsakinga už savo 
pasirinkimus ir sprendimus. 

Todėl, būdamas jūsų tarpe, 
aš noriu pasakyti nuoširdų 
ačiū, kad Lietuvos ir Baž
nyčios reikalai jūsų širdyse 
turi svarbią vietą. Ačiū, kad 
rūpinotės Lietuva, kai bu
vome pavergti, ir dabar, kai 
mokomės gyventi laisvėje. 

Pagaliau ačiū, kad davėte 
mums prezidentą, kuris, gyve
nęs laisvos ir demokratinės 
visuomenės sąlygomis, galės 
padėti Lietuvai eiti tuo pačiu 
keliu. 

Yra didelė privilegija, kai 
galime nesavanaudiškai tar
naut i kitiems. Tos dienos ir 
metai, kuriuos paskiriame ki
tiems, yra „maloningi Vieš
paties metai", nes per mus 
pats Viešpats tarnauja žmo
nėms. 

O dabar kviečiu visus mal
dai už Lietuvą, už jos žmones, 
besirūpinančius geresne atei
timi, ir už visus, kurie, pasi
tikėdami Dievu, dirba ir kuria 
ateitį. 

Arkivysk. S. T a m k e v i č i u s 

BAŽNYČIA TURI RASTI 
„SUPRANTAMA KALBĄ" 
Norėdama šiandienos žmo

gui iš naujo atskleisti krikš
čioniškojo tikėjimo turtingu
mą, Bažnyyčia turėtų rasti 
„suprantamą kalbą" ir išplė
toti „naują tikėjimo pedago
giką". Liepos pabaigoje Udinės 
mieste (Italija) vykusio 19-
ajame Europos parapijinių 
bendruomenių koliokviumo" 
dalyviai pabrėžė, jog tai su
ponuoja asmeninę bei bend
ruomeninę diskusiją su Evan
gelija, kuri galiausiai yra bet 
kokio atsinaujinimo šaltinis. 

Renginyje, kuriame dalyva
vo 260 kunigų bei pasauliečių 
iš 13 šalių, pabrėžtinai ragin
ta vengti „pesimizmo". Faktas, 
kad, nepaisant visų pastangų 
paversti parapijas gyvomis 
krikščionių bendruomenėmis, 
mažėja aktyvių krikščionių 
skaičius ir nyksta krikščio
nybės įtaka dabarties kultū-

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
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Kab. tel. 773-471-3300 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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ARAS ZUOBA, M.D. 
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1020 E.Ogden Ave.. Suse 310 

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

3825 H>ghland Ava.. 
Tower 1,S«Je3C 

Downers Grove. TL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIBURGUA 
166 E. Suparior, Šuto 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149 W. 63rd_St 

Tel. 773-735-7709 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.706422-6260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)5964055 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 VV.96 St Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

rai, neretai kelia „rezignaciją". 
Tačiau nevalia nepastebėti ir 
to, kad dabarties žmonės vis 
labiau ieško religinių verty
bių, nors dažnai jos yra 
„supainiotos" ir „išstatytos 
sinkretizmo pagundai". Todėl 
kyla klausimas, kaip skatinti 
žmonių susitikimą su Kristu
mi bei padėti jiems ieškoti gi
lesnės gyvenimo prasmės. 
Parapijinių bendruomenių už
davinys — sutelkti dėmesį į 
konkretų žmogų su jo porei
kiais, rūpesčiais bei būgštavi
mais, jį priimti ir pradėti su 
juo dialogą, padėti jam įsisą
moninti savo tikėjimą. 



JAV-BALTIJOS KRAŠTŲ 
CHARTIJA 

Dr. VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Atrodo, jog JAV LB pastan
gos, surištos su mūsų pageida
vimu, kad Lietuva ir kitos 
Baltijos valstybės patektų į 
NATO, remiamos visų šio 
krašto lietuvių, nenuėjo vel
tui. Nors JAV prezidentas ir 
vyriausybė nesutiko duoti vi
sišką rėmimą Lietuvos priėmi
mui į NATO dabar, vis dėlto, 
atrodo, buvo nutarta rasti 
bent šiokį tokį šiuo atžvilgiu 
kompromisą. JAV ėmėsi ini
ciatyvos paruošti chartiją, ku
ria Amerika išreiškia savo 
pasižadėjimą kartu su trimis 
Baltijos valstybėmis laikytis 
principų, pagal kuriuos šie 
kraštai rems visų valstybių 
saugumą, vieningumą ir eko
nominį pranašumą. Kai kurie 
manė, kad tai buvo lyg „sal
dainis", duodamas „trims ma
žiukams" Baltijos kraštams, 
norint nuraminti iš jų kilusių 
JAV piliečių spaudimą, bet iš 
tikrųjų tai esąs „nieko nereiš
kiantis gestas". Sunku nusta
tyti ir interpretuoti JAV vy
riausybės motyvus, bet viena 
yra aišku: jau pats chartijos 
paruošimas ir pasirašymas 
parodo, kad mūsų ir visų kitų 
latvių bei estų „triukšmas" vis 
dėlto turi reikšmės. Mes būtu
me pageidavę stipresnių pa
sisakymų ir drąsesnių pažadų, 
bet tai turbūt bus ateityje. Da
bar ir šis, sausio 16 d. įvykęs, 
Baltijos ir JAV chartijos pasi
rašymas Vašingtone buvo la
bai svarbus istorinis įvykis, 
kuris atkreipęs pasaulio dė
mesį. Jau dabar JAV ir pasau
lio spaudoje aiškiai pabrėžia
me, kad chartijos įtakoje JAV 
vyriausybė stengsis padėti vi
soms trims Baltijos valsty
bėms patekti į Europos Są
jungą ir taip pat padės joms 

-pasiruošti NATO kandidatū
rai. Rusįja dėl to reiškia šiokį 
tokį nepasitenkinimą, bet per 
daug neprotestuoja, nors ji 
primena, kad ta chartija gali 
sukliudyti Rusijai „užgaran
tuoti Baltijts kraštų saugu
mą". Gal taip ir yra, bet kas to 
„saugumo" prašo? 

Dalyvavimas 
Baltuosiuose rūmuose 

JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba, kuri visuomet 
stengėsi ir stengiasi padėti 
Lietuvai santykiuose su JAV 
įstaigomis, su džiaugsmu įsi
jungė į Baltijos kraštų — JAV 
chartijos pasirašymo istorinį 
įvykį. Mūsų įstaiga Vašing
tone, kuriai ligi šiol vadovauja 
Asta Banionytė, artimai ben
dradarbiavo su Lietuvos Res
publikos ambasada ir Baltai
siais rūmais, norėdama kiek 
galint daugiau Amerikos lietu
vių įjungti į dalyvavimą šiame 
istoriniame įvykyje. Be abejo, 

mūsų pastangos yra ribotos, 
bet vis dėlto sugebėjome gauti 
nemažai vietų stebėtojams 
chartijcs pasirašymo Baltuo
siuose rūmuose iškilmėse ir po 
to įvykusiame priėmime Blair 
House. Deja, šiems rengi
niams pakvietimai turėjo atei
ti iš Baltųjų rūmų, ir čia teko 
patirti nemažą chaosą. Atro
do, kad Baltieji rūmai labai 
pasikliauja visokiais Jnterne-
tais", kurie nelabai žino, ką 
reikia daryti. Dėl to daug 
mūsų žmonių gavo pavėluotus 
pakvietimus ir tuo būdu ne
galėjo atvykti. Užtikrinu, kad 
mūsų įstaiga darė viską, kas 
buvo galima, bet mes Baltųjų 
rūmų tvarkos „pataisyti" dar 
nesame pajėgūs. 

Lietuvos Respublikos 
prezidento pagerbimas 

Kiekvienu atveju, mūsų 
įstaigos vedėja Asta Baniony
tė suorganizavo gražius pietus 
sausio 17 d. Lietuvos Respu
blikos prezidentui ir jo palydai 
pagerbti. Tenka pasidžiaugti, 
kad į mūsų kvietimus atsi
liepė daug lietuvių veikėjų ir 
taip pat nemažai Amerikos 
verslininkų. Pietūs vyko pres
tižiniame Mayflower viešbu
tyje, visa salė buvo pilna ir 
net galėjo būti perpildyta, nes 
buvo atvykusiųjų be iš anksto 
padarytų rezervacijų ir, deja, 
jiems vietų negalėjome rasti. 
Pietuose dalyvavo prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Užsie
nio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, JAV ambasado
rius Vilniuje Keith Smith ir L. 
R. ambasadorius Vašingtone 
Stasys Sakalauskas, bet buvo 

JAV-Baltijos kraštų chart i jos pas i r^v i r .o proga Blai House, \Vashington, DC, sausio 16 d. viceprezidento Al 
Gore rengtame priėmime. Iš kairės: adv. Rimantas Domanskis, senatorius Richard Durbin, pik. Donatas Skučas 
ir Audronė Pakštiene. 

Danutė Bindokienė 

Ką įduosime vežtis 
lauktuvių 

ir daug labai svarbių žmonių. 
kuriuos išskaičiuoti būtų sun
koka, nes tuo atveju gal reiktų 
paminėti dar apie 100 pavar
džių. Tenka tik padėkoti vi
siems, kurie šiuose pietuose 
dalyvavo savo lėšomis, atvyk
dami ne tik iš aplinkinių vals
tijų, bet net iš Kalifornijos, 
Bostono ir Floridos. Preziden-

parodyti, kad JAV LB Krašto 
valdyba dirba. Dažnai mes, 
įsijungę į tiesioginius darbus, 
nerandame laiko net apie tai 
papasakoti savo žmonėms, 
galvodami, kad yra geriau at
likti, kas reikia, o ne apie tai 
kalbėti. Bet vis dėlto reikia 
kalbėti, nes JAV LB, kaip ir 
mūsų Visuomeninių reikalų 

tui Brazauskui buvo bene pas- taryba, nors ir dirba savano-
kutinis vizitas šiame krašte, 
kaip prezidentui, nes jis tas 
pareigas jau baigia, bet kai 
kurie jo palydovai, be abejo, 

riškai, turi daug sunkumų 
savo uždavinius atlikti be rim
tos visų šio krašto lietuvių pa
ramos. Buvo gražu, kad tiek 

pasiliks Lietuvos vyriausybėje daug žmonių nepabūgo ke-
ir jie turėjo progos susipažinti lionės išlaidų ir padėjo mums 
su mūsų lietuviais veikėjais šiuose istorinių įvykių pažy

mėjimuose. Bet mums reikia-
dar ir daugiau pagalbos. 
Mums būtinai reikia išlaikyti 
JAV LB įstaigą Vašingtone; 
mums reikia apmokėti šios 
įstaigos aptarnavimą ir kitas 
išlaidas. Turiu pastebėti, kad 

Aprašėme šį Baltijos-JAV lėšų telkimas JAV Ld3 valdy-
chartijos įvykį ne vien infor- bos darbui yra gan sumažėjęs, 
mavimo tikslu, bet taip pat ir dėl to šia proga noriu para-

bei verslininkais, kurie visi 
nori aktyviai įsijungti į pa
galbą Lietuvai.. 

Parama JAV Lietuvių 
Bendruomenei 

Buvęs JAV Senato daugumos vadas .senatorius Bob Dole 'viduryje 
Narušiene, ALTo pirm dr Jonu Račkausku, BAFL vicepirmininke 
tinės sąjungos pirm Petru Buchu. 

su JAV LB Krašto 
Angele Nelsiene ir 

•ldybos pirm. Regina 
įerikos Lietuvių tau-

ginti visus mums padėti. 
Chartijos pasirašymo įvykiai 
buvo tik vienas pavyzdys 
mūsų darbo, o ateityje tokių 
įvykių bus ir daugiau. 

Ateina Vasario 16 d. minė
jimai, kurie vyks visose JAV 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkėse. Ta proga paprastai 
renkamos aukos Bendruome
nei, tad ir šiemet visi galėsime 
prisidėti prie savo Bendruo
menės išlaikymo. Mums reikia 
išlaikyti savo visuomeninę 
veiklą, savo švietimą, kultūri
nius darbus, spaudą ir jauni
mo darbus. Suprantu, kad 
daugelis mūsų padedame tie
siogiai Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms ir Lietuvos 
labdaros organizacijoms. Tai 
yra gerai, gražu ir būtina. Bet 
taip pat neužmirškime ir pa
tys savęs: JAV Lietuvių Ben
druomenė yra pagrindinė šio 
krašto lietuvių organizacija, ir 
mes turime ją remti. Tik, 
būdami tvirti čia, mes galė
sime tvirtai ir savo tėvynei 
Lietuvai padėti. 

* Balandžio mėnesį Lie
tuva bus pristatyta „Lea-
ders" žurnalo skaitytojams. 
Pagrindinių pasaulio inves
tuotojų bei daugelio valstybi
nių bendrovių vadovų skaito
mame žurnale Lietuvai bus 
skirta 20 puslapių. Juose nu
matoma pateikti informaciją 
apie naująjį valstybės prezi
dentą, ministrą pirmininką, 
kai kurių ministerijų ir valsty
binių institucijų vadovus, taip 
pat didžiausių įmonių rekla
mą. 

* Daugiau kaip 80 proc. 
narkotinių priemonių, per
nai įvežtų į Karaliaučiaus sri
tį, atkeliavo iš Lietuvos, pra
nešė Rusijos VRM transporto 
valdybos viršininkas genero
las majoras Aleksandr Čiaply-
gin. Iš Lietuvos į Karaliaučių 
daugiausia vežami aguonų 
stiebeliai. Lietuvos, Rusijos ir 
kitų valstybių piliečiai narko
tikus dažniausia gabena trau
kiniais, 'l 

Valdui Adamkui pagaliau 
išvykus į tėvynę, kur šio mė
nesio pabaigoje jis duos prezi
dento priesaiką ir perims pa
reigas, subruzdimo potvynis 
(ypač Čikagoje) pradeda nu-
slūgis. Praeis dar kelios sa
vaitės, atsileis įtampa, kai kam 
sumažės kraujospūdis ir vel 
pasinersime mažuose kasdie
nybės sūkuriukuose, kurie, 
nors kartais užmina vienam 
kitam ant jautresnės ambici
jos, bet ilgalaikės žalos retai 
padaro. 

Tik nedidelė užsienio lietu
vių dalis galės asmeniškai 
dalyvauti inauguracijos iškil
mėse Vilniuje. Nelengva 
mums ištrūkti iš darboviečių, 
išsiruošti į tokią tolimą kelio
nę, sukrapštyti reikalingą su
mą dolerių lėktuvo bilietui ir 
kitoms išlaidoms, nepaisant, 
kad tautiečiai tėvynėje mano 
čia visus sėdint ant aukso 
maišų. Antra vertus, daugelis 
planavo kelionę į Lietuvą šią 
vasarą, kai ten vyks įspū
dingos šventės ir susibūrimai. 

Nėra abejonės (ir pats iš
rinktasis prez. Valdas Adam
kus tai patvirtino;, kad už
sienio, ypač Amerikos, lietu
viai daug prisidėjo prie rin
kimų sėkmės. Be jų finan
sinės paramos Valdas Adam
kus vargiai būtų galėjęs ti
kėtis laimėjimo, rungtyniau
jant, su lėšų trūkumais nesi-
skundžiančia opozicija. Ta
čiau, kaip dafanr teigia jo rin
kiminės kampanijos komite
tas, dirbęs mūsų tarpe, iždas 
visiškai ištuštėjęs, o dar ir 
skolų likę. Galima susidaryti 
net nuomonę, kad Valdą 
Adamkų išleidome į tėvynę 
tuščiomis rankomis... Tad kur 
lietuviškos tradicijos, kur 
„kiškio pyragas", kurio taip 
laukdavo namiškiai, kai kas 
sugrįždavo iš tolimos ke
lionės? 

Valdo Adamkaus kelionė 
buvo tikrai tolima — trukusi 
pusšimtį metų, tad ir lauk
tuvės turėtų būti ypatingos, 
juo labiau, kad grįžtantysis ne 
savame darže ropes auginti 
parkeliauja, o pasiryžęs ant 
savo pečių užsikrauti sunkų 
ir atsakingą darbą — prezi
dento pareigas. Lietuvos isto
rijoje skaitome, kad didžiojo 
kunigaikščio Gedimino dukra 
Aldona, ištekėdama už lenkų 
valdovo, nuvežė į Lenkiją ypa
tingą dovaną: 24,000 belais
vių, kuriuos lietuviai buvo 
ankstesniuose karuose paėmę. 
Tai buvo daug prasmingesnis 
kraitis, kaip skrynios pilnos 
plonų drobių ar aukso. 

Žinoma, mes tokios dovanos 
negalime pasiusti kartu su 
prez. Valdu Adamkum. Ne
daug čia anksčiau įsikūrusių 
lietuvių jau pareiškė norą į 

tėvynę persikelti, o neseniai 
atvykusieji nei girdėti nenori 
apie grįžimą. Vienok galima 
rasti ir kitokių pasiūlymų. 

O jeigu taip būtų įsteigtas 
specialus fondas, skirtas ko
vai su nusikaltimais Lietu
voje... Kad ši problema labai 
opi, niekam nėra paslaptis. 
Skaudu ir pikta, kai nuo pa
vienių nusikaltėlių, plėšikų, 
sukčių, išnaudotojų nukenčia 
gyventojai, bet dar skaudžiau, 
kai visi šie nusikaltimai vyk
sta organizuotai, dažnai su 
valdžios ar teisėsaugos parei
gūnų globa bei pagalba. Dėl 
tos priežasties ir nuken
tėjusieji kartais bijo pasi
skųsti arba parodyti pirštu į 
piktadarius, tad jie taip ir lie
ka nenubausti, savo juodą 
darbą sėkmingai varydami to
liau. 

Kai padaromas didelis nu
sikaltimas mūsų gyvenama
jame krašte, paprastai teisė
sauga kreipiasi į visuomenę, 
ieškant liudininku, o už pa
galbą, išaiškinant nusikal
tėlį, skiriama tam tikra suma 
pinigų. Iš dalies tas paskatina 
ir nusikaltėlio suradimą, nes 
dolerių pluoštas yra geras ma
salas, padedantis supurtyti 
žmonių atmintį. 

Jeigu būtų įsteigtas fondas, 
iš kurio skiriamos premijos 
padėjusiems išaiškinti ne pa
prastus, eilinius nusikaltė
lius, o kaip tik esančius val
džios ar teisėsaugos sluoks
niuose, be abejo, šis procesas 
būtų daug veiksmingesnis ir 
padėtų apšvarinti aukštąsias 
(ir ne taip aukštas) įstaigas 
nuo korupcijos. 

Galėtume žengti žingsnį dar 
toliau. Prezidento žmona ne
drąsiai užsiminė, kad dauge
lyje Lietuvos vietovių norėtų 
įsteigti saugią patalpą moks
leiviams, kur jie po pamokų 
mokykloje galėtų atlikti namų 
darbus savanorių mokytojų 
priežiūroje, kultūringai pa
bendrauti, užkąsti. Jeigu kas 
imtųsi iniciatyvos pasirūpinti 
tokiu Almos Adamkienės var
do fondu, kokia prasminga do
vana tai būtų grįžimo į Lie
tuvą proga! 

Pradėjus šias galimybes 
svarstyti, atsirastų ir daugiau 
pasiūlymų. Gal kas sakys, 
kad mes Lietuvai jau davėme 
vakarietišką prezidentą, tad 
savo pagrindinę pareigą atli
kome. Antra vertus, juk ne
paliausime teikę tėvynei viso
keriopą pagalbą ir ateityje. 
Tad būtų prasminga inaugu
racijos proga duoti dovaną, 
kuri teiktų ilgalaikę naudą. 
Fondas kovai su organizuotu 
ar pavieniu nusikalstamumu 
valdžios aparate yra tikrai 
vertas dėmesio. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VTTĖNAS 
21 (Tęsinys) 

Tačiau prieš pradedant bet kokius žygius lietuvių 
židiniui įkurti, dar reikia, kad į Britų Hondūrą nuvyk
tų lietuvių specialistų delegacya, kuri vietoje išsamiai 
patikrintų sąlygas ir apskaičiuotų, kiek konkrečiai 
kaštuotų pirmosios lietuvių grupės įkurdinimas. 

Tad, eidami prie lietuvių židinio Britų Hondūre 
įkūrimo, skelbiame tam reikalui specialios organizaci
jos — Lietuvių Įkurdinimui Britų Hondūre remti 
draugijos — steigimą ir kviečiame visus lietuvius pa
remti šį lietuvybei svarbų reikalą, įmokant bent po 
penkis dolerius specialistų delegacijai pasiųsti bei ki
toms organizacinėms išlaidoms padengti, ir kartu pra
nešti, ar vėliau sutiktų įsigyti šios draugijos akrijų 
bent už šimtą dolerių, kad būtų galima orientuotis, 
kokį kapitalą lietuviai gali sudėti židinio įkūrimui pa
remti. Ypač kreipiamės į tuos, kurie yra gerai įsikūrę 
ir nemano keltis į Br. Hondūrą, nes lietuvybės išlai
kymas yra visų bendras reikalas. Todėl tas, kuris ne
nori parodyti asmeninio pasiaukojimo, turėtų daugiau 

paremti savo lėšomis. 
Atsiradus apie keturiems šimtams asmenų, kurie 

įmokės po penkis dolerius, steigėjai paskelbs rinkinv.is 
išrinkti draugijos valdybą, kuri tvarkys specialistų de
legacijos pasiuntinią ir toliau rūpinsis lietuvių židinio 
Br. Hondūre įkūrimu. Valdybos rinkimo taisyklės bus 
įteiktos kiekvienam, įmokėjusiam penkis dolerius. 

Mes esam įsitikinę, kad lietuvių židinio įkūrimas 
būtų gražiausias darbas, kurį — greta Lietuvos išlais
vinimo — lietuviai emigrantai, išeiviai ir tremtiniai 
gali atlikti lietuvybės išlaikymui". 

Brazilijos lietuvių raitas Br. Hondūro 
gubernatoriui 

Šį savo atsišaukimo projektą pasiunčiau Pakštui, 
Kairiui Čikagoje, Garlauskui Detroite ir Bendoriui 
Brooklyne, paprašydamas pareikšti savo nuomonę. 
Taip pat jį pasiun6au Jonui Kaseliūnui (Sao Pau!o, 
Brazilija), kuris man neseniai buvo parašęs apie Bra
zilijos lietuvių susidomėjimą įsikūrimu Br. Hondūre ir 
atsiuntęs tokį jų parengtą raštą Br. Hondūro guberna
toriui: 

„Ekscelencija, turime garbę Ekscelencijai pareikš
ti, kad Brazilijoje gyvenantieji lietuviai, artimai bend
radarbiaujantieji su lietuviškąja išeivija šioje šalyje, 
labai susidomėjo Gerb. Profesoriaus Kazio Pakšto vizi

tu Jūsų Ekscelencijos valdomam kraštui ir kad jo pa
teiktą lietuvių kolonizacijos projektą Jūsų Ekscelenci
ja teikėtės palankiai sutikti. 

Šia proga leiskite išreikšti Jūsų Ekscelencijai gilią 
padėką už parodytą dėmesį mūsų išblaškytos ir ken
čiančios tautos vaikams, kurie 1918-1940 metų lai
kotarpyje prie Baltijos jūros atkūrė Lietuvą politiškai 
ir ūkiškai. Grąžino skolą ją suteikusioms valstybėms, 
pakėlė krašto piniginio vieneto vertę bei įrodė pa
sauliui savo sugebėjimus nepriklausomai tvarkytis. 

Savo darbštumo dėka šiandien lietuviai emigran
tai gerai įsikuria bet kurioje pasaulio šalyje, tačiau, 
esant jų mažumai ir pasklaidytai tarp svetimųjų, ne
gali pasireikšti savo įnašu žmonijai. 

Mes, žemiau pasirašiusieji, lietuvių išeivių Brazili
joje vardu, prašome Jūsų Ekscelenciją per Gerb. Pro
fesorių K. Pakštą realizuoti atitinkamą Kolonizacijos 
Susitarimą, kad galima būtų pradėti vykdyti norin
čiųjų registraciją. 

Laukdami šiuo reikalu teigiamo sprendimo, reiš
kiame Ekscelencijai mūsų aukštos pagarbos žodžius. 
(Parašai) Dr. Eliziejus Draugelis, Lietuvių Bendruo
menės Brazilijoje T-bos Prez. Pirm-kas; Kpt. Juozas 
Čiuvinskas, Liet. S-gos Pirm. Brazilijoje; Dek. Kun. P. 
Ragažinskas, Katalikų B-nės Pirm.; Inž. Jonas An
tanaitis, Liet. B-nės T-bos V-bos Pirm.; Kpt. Klemas 
Martinkus, Riodežaneiro Liet. Kat. ir Dainavos Bend-

ruom. Pirmininkas; Kan. dr. Z. Ignatavičius, Lietuvių 
Misijonierių Direkt. Brazilijoje, ir Ant. Saurusaitienė. 
Riodežaneiro Liet. Moterų Kat. D-jos p-kė. Brazilija, 
1959 m. vasario 16 d." 

Šį braziliečių raštą Br. Hondūro gubernatoriui 
nusiunčiau Pakštui. 

Pakšto laiškas 

Kovo 12 d. Pakštas atsiuntė savo atsišaukimo 
projektą su tokiu laišku: 

„Mano 'kvaraba' sušvelnėjo, nors dar ne visai 
pranyko. Pirmiausia parašiau kaip ir atsišaukimo 
projektą, kurį čia ir siunčiu. Kadangi visi pasirašysite, 
tai turite pilną teisę mano projektą taisyti, kai ką 
išmesti ar pridėti, kombinuoti su kitų rašytais pro
jektais. Man ir nelengva visų mintis atspėti, kad vi
siems patiktų. 

Kovo 21 d. kalbu studentams ateitininkams Chi-
cagoje apie atsarginės tėvynės klausimą. Jie rodos 
kviečia visokią publiką. Ponas Kairys irgi ruošia tuo 
laiku viešas diskusijas tuo reikalu. 

Kovo 29 d. iki bal. 2 d. dalyvausiu visu LSA 
geografų profesionalų kongreso Pittsburghe. Man 
svarbu ten būti, nes ten bus ir „Jomarka". tarnybų 
pasiūlymai. O aš kol kas vietos neturiu. Iš senosios 
vietos jau rezignavau. Laišku daug išsiunčiau.(B.d.) 
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IŠ UŽ NEŽINIOS... 
J . Būtėno 1951 m. grįžimas Lietuvon 

ANTANAS DUNDZILA 
spėti, kad Lukšos, Būtėno ir 
kelių kitų grįžimui ruošiamų 
desantininkų apmokymas vy
ko kartu ar beveik tuo pačiu 
laiku. Lukšos apmokymas pas 
amerikiečius bei visiška izo
liacija nuo viešumos prasidėjo 
1950 m. rugpjūčio pradžioje ir 
truko apie du mėnesius. Tai 
aišku iš Lukšos nežinia kur 
parašyto 1950.07.31 d. laiško 
savo žmonai, Nijolei Bražė
naitei-Lukšienei: Rašau Tau 
gal paskutinį kartą". [1 - p. 20, 
236]. Kai kur teigiama, kad su 
Lukša turėjo grįžti ir Būtėnas, 
tačiau paskutinę minutę Bū
tėno gręžimas į Lietuvą buvo 
atidėtas 12 — p. 456]. Gaila, 
nėra jokių užuominų apie šio 
pakeitimo priežastis. 

CLASSIFIED GUIDE 

Digrių kapinaitėse palaidotų žuvusių partizanų pagerbimas, dainuojant JŽemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos..." 
N'uotr P r a n o Abelkio 

Julijionas Būtėnas 

Julijonas Būtėnas 1951 m. 
pavasarį pasekė partizano 
Juozo Lukšos pėdomis ir iš 
Vakarų Vokietijos išskrido į 
okupuotą Lietuvą veiklai pog
rindyje. Pavienių išbarstytų 
duomenų apie Būtėno paties 
pasirinktą likimą buvo šen ir 
ten. Tačiau tikro, nuoseklaus, 
logika paremto vaizdo apie pa
tį jo grįžimo žygį taip ir netu
rime. Priešingai, kai kurie 
skelbiami duomenys bendres
nio vaizdo rikiavimą kartais 
maišo, o kai kada net klaidi
na. 

Kai kuriuos tų duomenų 
tenka laikyti mitais. Tai pa
ties Būtėno, jo bendraminčių 
ar okupanto šaltinių šiaip jau 
logiškai nepateisinami ar ne
suprantami, tačiau pasklidę 
teigimai. Reikia manyti, kad, 
tie vadinamieji mitai, anks
čiau buvo gal sąmoningai mū
sų pogrindžio paskleisti kons
piraciniais, saugumo sumeti
mais. Taip pat Žinome, kad 
okupantas skleidė savo propa
gandinius mitus, mūsų pog
rindį visaip šmeižė. 

Savaime aišku, yra ir kita 
žinių rūšis apie Būtėno žygį. 
Šios žinios logiškai derinasi su 
kitais, tuos pačius įvykius ap
tariančiais, duomenimis. Šios 
žinios yra suprantamos, jos 
skamba įtikinančiai, tačiau — 
čia labai svarbu — jos nepil
nos... Todėl čia išvada gan pa
prasta: apskritai, Būtėno grį
žimo žygį nuosekliau nušvie
čiančio vaizdo dar vis neturi
me. Kadangi apie Būtėno įsi
jungimą į pokarinę rezisten
ciją iš vis duomenų labai ma
žai, tai bet koks turimų duo
menų paryškinimas ar nuo
seklesnis išdėstymas yra ir 
reikalingas ir įdomus. Šiais 
laikais, praslinkus 40-50 metų 
nuo anų įvykių, mitai ar oku
panto propaganda nebeturi 
reikšmes: reikia kiek galima 
tiksliau, pilniau žinomos tie
sos. 

Tad šio radinio uždavinys 
yra toks: 

tarp turimų duomenų paieš
koti siūlo galo. kuris Būtėno 
grįžimo žygį paryškintų ir ži
nias apie tai tobuliau suderin
tų: 

alegoriškai kalbant, bent da
lį tų išbarstytų stiklo gabalė
lių sudėstyti taip. kad juose iš
ryškėtų nauji, dar iki šiol ne
matyti, to žygio niuansai. 

Savaime aišku, kad rankio-
jant. ir vieną prie kito dėlio
jant stiklo gabalėlius, ne vis
kas visur idealiai atitiks. Tam 
tikrą dalį tų gabalėlių teks iš 
vi« nužerti į šalį. o kitus gero
kai pavartyti, žiūrėti į juos iš 
vienos ar kitos pusės. Toks 
bus šio svarstymo metodas. 
Juo einant, reikia pradėti su 
kai kuriais esminiais faktais 
oei mitais 

Žinome, kad Juozui Lukšai 
— Skirmantui 1948 m. prasi-
laužus į Vakarus, su juo susi
draugavęs Butėnas apsispren
dė vvkti Lietuvon. Galima 

į taikinį be sukinėjimosi ar 
klaidžiojimo kaip tik liudija, 

apylinkes. Tame pačiame 
straipsnio puslapyje yra kitas, 

kad iki Tauragės apylinkių iššokimo vietovei reikšmingas 
viskas vyko pagal kažkokį, iš teigimas, kad naujieji desanti-Lukša su Klemensu Širviu 

ir Benediktu Trumpiu 1950.- anksto paruoštą, planą. Štai ninkai „...po aštuonių klai-
10.3 d. iš Wiesbaden, Vokieti- kaip rašo Širvys: „Jokių neti- džiojimo dienų pasiekė parti
joje, esančio JAV karinio uosto kėtumų skridimo metu neįvy-
išskrido į Lietuvą. Jokiais ko, viskas ėjo pagal grafiką, 
ženklais nepažymėtame, čekų jei galima taip išsireikšti", 
pilotų vairuojamame C47 tipo Skridimą laimingai atlikęs, 

Būtėnas Bražėnaitei-Lukšie
nei perdavė daugelyje leidinių 
minėtą Lukšos atsisveikina
mąjį pabučiavimą. Būtėnas 
parskrido spalio 4 d., o bučinio 
žinią jis parašė po penkių die
nų, savo 1950.10.9 d. laiške. 

JAV, lėktuve juos lydėjo Bū
tėnas [2, 3 — p. 125, kiti šal
tiniai]. Bet koks slaptas skri
dimas į sovietų teritoriją, sa
vaime aišku, buvo surištas su 
nepaprasta rizika. Gali atro
dyti keista, kad Būtėnas čia 
skrido tik kaip desantininkų 
palydovas ir pats grįžo Vokie
tijon. Tokiam „pasivažinėji
mui" turėjo būti "labai gera 
priežastis. 

Daug kur rašyta, kad Luk
šos skridime nusileidimo tai
kinys buvo Kazlų Rūda, tačiau 
jie kažkodėl' iš tikrųjų iššoko 
prie Žygaičių, Tauragės apy
linkėje. Kai kas teigia, kad čia 
buvo navigacijos klaida, ta
čiau tai visai neįtikinantis pa
aiškinimas. Manau, kad iššo-
kimą ne Kazlų Rūdoje, bet 
prie Žygaičių reikia jungti su 
esminiais misijos saugumo 
reikalavimais ir — čia mūsų 
temai svarbu — Būtėno skri
dimu tame pačiame lėktuve. 
Su Lukša iššokęs ir gyvas iš
likęs Širvys, tiesiogiai už
klaustas, man apie tą skridi
mą 1993.9.7 d. laiške taip ra
šė: „...kad pilotai suklydo..., aš 
pats atmetu... Manau, kad 
paskutinę pakilimo minutę 
gavo nuo Mr. Džioržo (George 
Belic, JAV slaptos įstaigos. Of
fice of Special Operations, pa
reigūnas, [3] — AD) slaptą pa
ketą, kuriame buvo nurodyta 
išmetimo vi?ta. Žinoma, visa 
tai buvo padaryta saugumo 
sumetimais..." Čia išvada, 
man atrodo, labai paprasta: 
kai lėktuvas pakilo, bent kai 
kurie keleiviai manė, kad jie 
skrenda į Kazlų Rūdą. Tačiau 
skridimo metu tavo padarytas 
sprendimas desantininkus iš
leisti ne tik visai kitur, bet ir 
daug anksčiau. 

Širvys patvirtina, kad lėktu
vas į Lietuvą skrido per Bal
tiją. Pasiekus Lietuvą, jie už
skrido ant Nemuno žiočių ir 
traukė į rytus Nemuno vaga. 
Tai irgi suprantama, nes tokiu 
būdu lengviau, ypač naktį, na-
viguoti. Širvys rašo, kad po 
kokių 10 minučių virš Lietu
vos pilotai davė signalą pasi
ruošti šokimui: „...mes ir patys 
sudvejojome, nejaugi, taip 
greitai0" Skaičiuojant šio lėk
tuvo greitį apie 220 km/val. ir 
tas 10 mmučių, išeina, kad 
tuo metu lėktuvas jau galėjo 
būti apie 30-40 km į rytus nuo 
Baltijos pakrančių. Jie artėjo 
prie Žygaičių, esančių apie 15-
20 km į šiaurės vakarus nuo 
Tauragės. Žygaičių miškų 
apylinkėje jie ir iššoko: „Tuo
met a.a. J. Būtėnas atidarė 
duris, o lėktuvo pilotas patik
rino mūsų parašiutus, ar tvar
kingai prisisegę. Tuomet pasi
girdo antras signalas šuoliui, 
ką ir padarėme". Atskridimas 

zanų ryšininką...". Čia tenka 
klausti: ar ne keista, kad Kaz
lų Rūdos apylinkėse esančiose 
Papilvio - Agurkiškių vietovė
se jie klaidžiojo, keliavo net 
aštuonias dienas, kol surado 
visai arti jų buvusį ryšinin
ką? Kad ir slapstantis nuo 
siaučiančio priešo, žinia apie 
žemėlapiais bei kompasu ap
rūpintų rezistentų net aštuo-

Šio pranešimo tikslus tekstas nias dienas trukusį klaidžio-
yra toks: „Pirmutine proga jimą ar kelionę vien Kazlų Rū-
skubu perduoti Juozo atsisvei- dos apylinkėse yra galima, bet 
kinamąjį. bučkį, atsisveikina- taip pat verta abejonių. Žvel-
mąjį 'ligi pasimatymo', kuris, giant į abu skridimus, kaip į 
giliai tikiu, yra tikras, Dievo vieną, tačiau dviems etapais 
valia, nebetolimas" [1 — p. 
239]. 

Charakteringa, kad, paly
dėjęs Lukšą, Būtėnas apie at
liktą žygį savo pažįstamiems 
skleidė net ir mitus. Pvz., jis 
pasakojo, kad j Lietuvą įskri
do iš Baltijos pusės (— tai tie
sa), Nemunu skrido iki Kauno 
(— iki Kauno neskrido), kad 

(— Lukšos 1950 rudenį ir Bu
tėno 1951 pavasarį) įvykdytą 
žygį, tikroji padėtis gali glūdė
ti kitur. 

Parymojęs prie čia suminėtų 
bei paryškintų duomenų, esu 
linkęs siūlyti šitaip papildytą 
Būtėno į Lietuvą grįžimo isto
rijos galimybę. / m 

Abu skridimus įvykdė du če-
Kazlų Rūdos miškų baseine kai pilotai ( tiek reikia C47 ti-
jie iššokdino keleivius (— mi- po lėktuvui),'kurie jau anks
tas!) ir tuo pačiu keliu grįžo 
atgal [4]. Čia, aišku, buvo Bū
tėno sąmoninga diversija žmo
nių kalboms ir ilgainiui priešo 
sekliams skirtas „pėdų mėty
mas" apie Kazlų Rūda. 

Jau prieš Lukšos išskridimą 
Vakarų žvalgybose buvo neri
mo, kad šie slapti žygiai buvo 
kažkokiu būdu sukompromi
tuoti, sovietų agentų infiltruo
ti, gal net gudriai manipuliuo
jami. Visa tai pasitvirtino vė
liau. Vienaip ar kitaip, kai Va
karus pasiekė Lietuvoje nusi-
leidusiųjų per Širvį išsiųstos 
radiogramos, amerikiečių tar
nybos pradėjo ruošti Būtėno ir 
Jono Kukausko skridimą. 
Keista ir įdomu, kad prieš 
skridimą buvo atskleisti pas
lapties reikalai. T. Bower rašo 
[3 — p. 136], kad išskrendan-
tiems buvo ruošiami atsisvei
kinimo pobūviai, kad Būtėnas 
kelis kartus, reikia manyti — 
viešai, apsiverkė. Iššokime da
ta buvo atkelta priekin (sic!) į 
1951.4.19 d. Jei jie irgi išskri
do iš Wiesbadeno, tai lėktuvas 
turėjo pakilti dieną prieš tai 
vakarop. 

Neaišku, kur iš tikrųjų Bū
tėnas su Kukausku nusileido. 
T. Bovver sako, kad jie „nusi-

čiau buvo ištobulinę pažeme 
skridimo techniką prieš terito
riją taip, kad lėktuvo nepaste
bėtų radaras [3, p. 125]. Nėra 
duomenų nustatyti, kada ir 
kaip buvo apsispręsta vykdyti 
du skridimus, padalinant Va
karuose užverbuotų partizanų 
grupę į dvi dalis. Lėktuvo dy
dis čia negalėjo turėti reikš
mės, nes C47 gali paimti 28 
keleivius. Logiška spėti, jog 
žygis įvykdytas dviem etapais 
todėl, kad būtų sumažinta da
lyviams rizika, kad Lietuvoje 
nusileidusieji galėtų sutilpti 
vietinių partizanų slėptuvėse 
ar bunkeriuose, kad pirmoji 
grupė ištirtų padėtį ir paruoš
tų planus antrosios grupės at
vykimui. 

Lukša buvo labiausiai prity
ręs šio žygio dalyvis konspira
ciniuose, saugumo ir partiza
ninės kovos reikaluose. Tik jis 
žinojo ryšininkų vietoves Lie
tuvoje bei slaptažodžius. Bra-
žėnaitė-Lukšienė mini du jo 
„tarnybinius" laiškus, kurie po 
skridimo turėjo būti perduoti 
nurodytiems asmenims [1 — 
p. 20]. Lukša per daug nepasi
tikėjo nei amerikiečiais, nei 
britais, nei kai kuriais VLIKo 
pareigūnais. Jis skaitėsi su 

žinotų tikslią Lukšos iššokimo 
vietovę. Tokiuose žygiuose pa
sitaiko netikėtumų (pvz., kad 
ir oro sąlygos ar pan.), todėl 
paprastai būna parenkami 
antriniai taikiniai ir t.t. Luk
šos grupė išskrido neva į Kaz
lų Rūdą, tačiau jau ore pakei
tė planus ir nusileido daug 
anksčiau Žygaičiuose. Jei so
vietai, per šnipus ar išdavi
kus, tuo met'i buvo sukaupę 
savo dėmesį į Kazlų Rūdą, tai 
amerikiečių lėktuvas, virš 
okupuotos Lietuvos skridęs į 
rytus tik apie 10-15 minučių, 
dar po 10-20 minučių su Bū
tėnu jau buvo tarptautinėje 
Baltijos jūros erdvėje, pakeliui 
į Vakarus. Išmetus Lukšos de
santą, tik trys žmonės lėktuve 
tiksliai žinojo jų iššokimo vie
tovę. Tai buvo antrajam žygiui 
numatytas Būtėnas ir du lėk
tuvo pilotai. Lukšos ir Būtėno 
grupių misijos slaptumui bei 
tęstinumui ši išvada yra reikš
minga. 

Lukšos žmonai Būtėno par
gabentas ir laišku perduotas 
Lukšos bučinys taip pat gali 
turėti visai misijai ypatingą 
reikšmę. Romantika užmas
kuotas, tai galėjo būti slapta
žodis ar raktas žygio antrojo 
etapo įvykdymui. Kaip žinia, 
Lukša Vakaruose buvo palikęs 
kelis užšifruotus laiškus. Lai
mingai iš skridimo grįžęs, Bū
tėnas su šio bučinio slapta
žodžiu galėjo gauti, pvz., Lie
tuvoje esančių ryšių punktus 
bei reikalingus slaptažodžius. 
Čia logika paprasta, ją domi
nuoja paslapčių apsaugojimo 
reikalavimas: paskutinėmis 
minutėmis ore kartu Būtėnas 
priima atsiskiriančio artimo 
draugo bei žygio vado roman
tika užmaskuotą prašymą. Jei 
pirmasis desantas žemėje bus 
greit sulikviduotas, tai Būtė
nui nurodymo vykti į Lietuvą 
niekas neišsiųs. O jei žūva ar 
nelaisvėn paimamas iŠ pirmo
jo skridimo begrįžtantis Būtė-

. nas, tai Vakaruose užšifruoti 
duomenys priešui irgi pasiliks 
neprieinami. O jei nei Lukša, 
nei Būtėnas nežūva, tai, Vo
kietijon grįžęs Būtėnas, su bu
činio slaptažodžiu prieina prie 
tolimesnių, jau savo skridimui 
reikalingų paslapčių. 

Pagaliau atėjo iš Lukšos ži-

leido taikinio miškuotoje vie- mintimi, kad galėjo būti išda-
tovėje" [3 — p. 1361. Povilas vysčių, atsargumo stokos bei 
Pečiulaitis rašo. kad Būtėnas 
su Kukausku buvo išmesti 
Kazlų Rūdos miškuose ties 
Papilvio kaimu [5 — p. 102], 
tačiau šis, gan tiksliai skam
bantis parodymas, lengvai ne
siderina su kitais duomeni
mis. „Dienovidis" apskritai 
yra minėjęs Kazlų Rūdą 
(1996.5.17), „XXI amžius" nu
rodęs netoli Papilvio esančias 
Agurkiškes (1997.4.25) ir U . 
Teigiama (2 — p. 533, sovietų 
šaltiniai], kad bolševikai, pa
jutę svetimo lėktuvo įskridi-

grynai biurokratinio, reikalus 
trukdančio, pareigingumo. Re
zistencijos reikaluose Lukšos 
nuovoka bei atsargumas yra 
žinomas iš daugelio epizodų. 

Vos kelių dienų laikotarpyje 
prieš 1950.10.3 išskridimą 
Lukša todėl patvarkė, kad Bū
tėnas pirmąją grupę lydėtų į 
Lietuvą, grįžtų Vokietijon ir 
Lietuvon atvyktų vėliau, pa
gal jau Lietuvoje esančio Luk
šos atsiųstus nurodymus. 

Pirmojo skridimo metu lėk
tuve Būtėno iš tikrųjų svar-
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AUTOMOBIUO. NAMŲ, S KATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDiMAS. 

Agentas Frank ZapoJis ir Otf. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 95«i Street 

TeL (706) 424-6654 
(773)581-8664 

GREIT PARDUODA 

R£/MAX 
KALTORS 

(773)586-5959 
(709) 425-7199 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

» * * * % « * 

TAISOME 
SKALBIMO IR 

DŽIOVINIMO MAŠINAS, 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

Tel. 773-585-6624 

TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siunt in ia i į Lietuvą la ivu arba oru. 
Baldai i r k o m e r c i n ė s s iuntos . 

Pinigai pervedami doler ia i s - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo r ankas per 2-5 d i enas . 

Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel. d. (813) 360-9881, n. (813) 360-1364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., 
Chicago , IL 60629 

Telefonas (773)-838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vi ln ius , 26-24-27, 26-28-27 

mą, išskubėjo į Kazlų Rūdos biausiai reikėjo tam, kad jis 

Laisvės kovotojas. Miško brolis, 
Lietuvos partizanas, stovėjęs 
tėvynės laisvės sargyboje bevil
tiškiausiais okupacijos metais. 

nia Būtėnui su Kukausku 
skristi į Lietuvą. Gali atrodyti 
keista, kad, ruošdamasis ant
rajam žygio etapui, Būtėnas 
kai kurių savo žygio „paslap
čių" neslėpė. Jis draugams 
šiek tiek „padailintai" pasipa
sakojo apie pirmąjį savo skri
dimą virš Lietuvos, rado rei
kalo paminėti Kazlų Rūdos 
taikinį ir t.t. [4]. Atsisveiki
nant su Vokietijoje pasiliekan
čiais buvo puotaujama. [3 — 
p. 135]. Žinome, kad Būtėno 
vadovaujamas desantas nusi
leido 1951.4.19. Kur jie nusi
leido, aiškiai nežinome, tačiau 
žinome, kad sovietų daliniai 
Būtėno ar Lukšos išvyko ieš
koti 1951.4.18 d. Kazlų Rūdos 
miškuose ir kad Būtėnas su 
Kukausku tuo metu apie aš
tuonias dienas kažkur klai
džiojo, keliavo ar slėpėsi. 

Ai manau, kad jie nusileido 
visiškai ne Kazlų Rūdos apy
linkėse, bet irgi prie Žygaičių 
— ten pat, kur, Būtėnui pade
dant, prieš pusmetį iššoko 
Lukša su savo grupe bei ryšu
liais. Šitaip galvojant, galima 
visai suprantamai pateisinti 
tą Būtėno ir Kukausko aštuo
nių dienų kelionės žinią į Kaz
lų Rūdos apylinkes. Tiesia li
nija tarp Žygaičių, ir Kazlų 
Rūdos yra apie 100 km. Slaps
tantis ir vingiuojant, čia kaip 
tik gali būti apie savaite laiko 
trukusios kelionės atstumas. 
Panašų laiko tarpą patvirtina 
1949 m. gegužės mėn. iš Va
karų slaptai laivu sugrįžusio 
K Pyplio — Audronio septy
nias dienas trukusi kelionė iš 
Baltijos pajūrio į Tauro apy
gardos ribas [6]. 

Remiantis atrinktais duo
menimis, šio svarstymo išva
dos yra tokios. 

Pirma, į Lukšos ir Būtėno 
grupių skridimus reikia žiūrė
ti bendrai kaip į vienos misi
jos, tačiau dviem etapais įvyk
dytą žygį; iki šiol šie skridimai 
daugiausia buvo vertinami 
kaip du atskiri, izoliuoti epizo
dai. Antra, Lukšos ir Būtėno 
grupių skridimai į okupuotą 
Lietuvą buvo talentingai su
planuoti, panaudojant takti
nio pobūdžio staigmenas bei 
diversiją. Jie buvo taip ir įvyk

dyti, bent iki pat iššokimų iŠ 
lėktuvo momento. 

Tai, kas čia išdėstyta, turėtų 
įnešti šviesos į Būtėno ryžtin
gą grįžimą Lietuvon. Šio svar
stymo antrinis tikslas yra pri
sidėti prie šiuo metu rodomo 
dėmesio Julijonui Būtėnui. 
Skaitytojai spręs, ar šis raši
nys savo tikslą bent iš dalies 
pasiekė. O tuos išlikusius stik
lo gabalėlius įvairiai dėliojant, 
autoriui vėl buvo dėkinga pro
ga pasinerti į tokius reikalus, 
dėl kurių šaunūs vyrai prieš 
pusšimtį metų klojo savo gy
vybe. 

Šaltiniai: 
Daumantas, „Laiškai myli

mosioms", Į Laisvę fondo leidi
nys Nr. 26,1993. 

Daumantas, J., „Partizanai", 
Į Laisvę fondo leidinys Nr. 15, 
1984. 

Bower, T., „The Red Web", 
Aurum Press Ltd., 1989 J 
Laisvę"; Lietuviškų Studijų 
centras, 1996 Nr. 123, p. 42. 

Pečiulaitis, P., „Šita, paim
kite gyvą", Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, 
1993. 

Dokumentų rinkinys, „Lais
vės kovos 1944-1953 metais". 

Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga ir Pasaulid 
Lietuvių Bendruomenė, 1996, 
p. 500. 

Panaudota ir kita spauda, 
įskaitant ir sovietinės okupa
cijos kai kuriuos leidinius. 
Pvz., kruvinos žudikų pėdos" 
(Mintis, 1968 Vilniuje, p. 64) 
teigia, kad Lukša 1950 rudenį 
nusileido netoli Tauragės, prie 
Ringių kaimo. 

* Vilnius. Lietuvos ir Japo
nijos įmonėje „Tokvila" gruo
džio 19 d. trisdešimčiai 
šeimyninių vaikų globos namų 
ir valstybinių vaikų globos 
įstaigų buvo įteikti naujų mik
roautobusų „Toyota Hiace" 
rakteliai ir dokumentai. Pir
moji 30 mikroautobusų siunta 
Lietuvą pasiekė jau vasarą ir 
įteikta gausioms šeimoms ir 
vaikų globos įstaigoms nau
jųjų mokslo metų išvakarėse. 
Visi 60 dvylikos ir penkiolikos 
vietų mikroautobusai kainavo 
keturis milijonus litų. 
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lAJ^lCAJ 
DĖL PROF. A. MACEINOS 

LAIŠKŲ 

1992 m. gruodžio 12 d. 
JDraugo" numeryje buvo iš
spausdintas mano kreipimasis 
į skaitytojus su prašymu at
siųsti man mano tėvo, prof. 
Antano Maceinos laiškų kopi
jas. Į šį mano prašymą atsi
liepė ne vienas tautietis iš 
JAV bei Kanados ir atsiuntė 
A. Maceinos laiškų kopijas, už 
ką esu labai dėkingas. Šiuo 
metu ruošiamasi išleisti Anta
no Maceinos raštų tomą, kur 
bus spausdinami jo laiškai. 
Norėčiau dar kartą kreiptis į 
tėvynainius JAV ir Kanadoje 
su prašymu atsiųsti man prof. 
Antano Maceinos laiškų kopi
jas šiuo adresu: Saulius Ma
ceina, Antakalnio g. Nr. 97, 
bt. 27, 2040 Vilnius, Lithua-
nia. (Mano elektroninio pašto 
adresas — smaceina@eunet.lt) 

Saulius Maceina, 
Vilnius, Lietuva 

IR AŠ RINKAU... IR 
IŠRINKAU 

„Už Adamkų ir aš rinkau 
parašus, surinkau per šimtą. 
Agituoju žmones ir balsuosiu 
tik už šį garbų žmogų". Laiš
kas rašytas 1997.12.15 d. Rašo 
sportininkas, universiteto do
centas. Jis metus laiko Ameri
koje dirbo sunkų darbą. Spor
to dėka susipažino su Valdu 
Adamkum, kuris jam paliko 
neužmirštamą įspūdį. Šia pro
ga galima prisiminti, kad, so
vietams okupavus Lietuvą 
1940 metais, jaunuolis Valdas 
buvo vienas iš tautinio su
sibūrimo organizatorių Kauno 
kapinėse Vėlinių dienos pro
ga. Ten buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. 

Taip pat sveikintina, kad 
- pagaliau Lietuvos kalbininkai 

nutarė išrinkto prezidento 
žmoną vadinti Adamkiene. Ir 
trumpiau, ir skambiau, ir gra
žiau. 

Kazys Skaisgirys, 
Beverly Shores, IN 

LAIŠKAS ANONIMUI 

Sausio 22 dieną savo pašto 
dėžutėje radau laišką be adre
sato, tik pasirašytą „Jūsų ger
bėjai ir skaitytojai". Abejonės 
nėra, kad tai vieno „didvyrių 
žemės" sūnaus laiškas, kuria
me jis man duoda žurnalizmo 
pamoką, kad skaitytojas galė
tų atskirti, „kur Jūsų nuomo
nė ir kur yra žurnalistės ra
portas". Gaila, kad anonimas 
neskiria žurnalisto nuo repor
terio ar korespondento. Publi
cistiniai, žurnalistų parašyti 
straipsniai, paprastai būna 
subjektyvūs, su paties auto
riaus ar autorės nuomone bei 
analizė, o reporteriai tik pra
neša faktus: kur ir kas įvyko, 
kas kalbėjo, šoko ar dainavo, 
ir kokios buvo vaišės. Spaudos 
ir žodžio laisvės rėmuose, žur
nalistas viską praleidžia per 

savo skonio ir sampratos priz
mę, išsako kritiką bei komen
tuoja visas įvykio ar renginio 
dalis. 

Prie laiško pridėta „Akira
čiuose" paskelbto straipsnio 
kopija, kuriame aprašoma, 
kaip labai negražiai komenta
vę Adamkaus asmenį Bend
ruomenės atstovai ir jį neva 
sugretinę su kalėjime sėdinčiu 
vagim... Anonimas autorius 
skatina mane į tą spaudoje re
aguoti... Taigi jis pats sau 
prieštarauja: aš tų tariamų 
pokalbių negirdėjau, Adamkų 
turiu garbę pažinti asmeniš
kai, todėl negaliu komentuoti 
to, apie ką pati nieko nežinau 
ir nei negaliu patikrinti faktų. 

Laiško autorius man rašo 
komplimentus apie mano ga
bumus, bet tuo pačiu pats sau 
prieštarauja, mane skatinda
mas komentuoti incidentus, 
kurie man yra nežinomi. Jis 
taip pat, be abejo, žino, kad aš 
savo straipsniuose esu atvira 
ir nesivaržau pareikšti savo 
nuomonę. Tai kodėl į mane 
kreipiamasi anoniminiu laiš
ku? Ar tas, „gerbėjas ir skai
tytojas", neturi pakankamai 
drąsos man savo siūlymą as
meniškai arba telefonu per
duoti? Graudu ir pikta... Ne
gerbiu anonimų, juos niekinu 
ir smerkiu, bet jaučiu reikalą 
savo širdgėlą išsakyti viešai. 
Daugiau man nerašykite ano
niminių laiškų. Užtikrinu, 
kad esu ir sukalbama, ir priei
nama. 

Aurelija M Balašaitienė 
Richmond Heights, OH 

„NEPILNA INFORMACIJA" 
DVIGUBAI... 

Norėtųsi keliais žodžiais 
prisidėti prie V. Motušio, Ci
cero IL, „Nepilna informacija" 
pastabos, spausdintos „Laiš
kų" puslapyje, „Drauge" 
1997.12.09, kur sakoma, be 
abejo, ryšium su M. Mažvydo 
iškilmėmis Čikagoje: „...kad 
trūko tik keleto sakinių, kas 
įgalino Lietuvos Vyčių chorą 
pateikti giesmes iš pirmojo 
lietuviško giesmyno". Panašus 
atvejis buvo ir Los Angeles, 
CA, Martyno Mažvydo pui
kiame minėjime, pernai lapk
ričio 1 ir 2 d., ir plačiai apra
šytame su puikiomis nuotrau
komis „Draugo" kultūriniame 
priede vėliau. Tame aprašy
me net nebuvo užsiminta, kad 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras dalyvavo. O, tuo tarpu, šis 
minėjimas buvo choru pradė
tas tą patį sekmadienį per šv. 
Mišias. Ir apskritai Mišių in
tencija su turiningu pamokslu 
buvo pritaikyta tai iškilmin
gai progai, nes Martynas 
Mažvydas rašė ir bažnytinį 
choralą, ne vien tiktai kate
kizmą. 

Mažvydo epochos religinė 
muzika užrašyta kvadratinė
mis natomis, nepažyminčio-
mis garsų ritminių savybių. 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. vasariu 3 d. 

Pedagoginio lit. instituto studentų ir dėstytojų susitikimas su prez Valdu Adamkum sausiu 24 d I eil. iš kaires: 
Prane Masilioniene, prez. V. Adąamkus, Stase Petersoniene, Jonas Damauskas. Milda Matiem.-. .Juozas Mas:-
lionis ir kiti. N'uotr Jono Tamulaičio 

..Kranto" LB apylinkes Čikagoje atstove Rita Šakeniene sveikina 
išrinktąjį Lietuvos Respublikos prezidentą Valda Adamkų. 

Nuotr J. Tamulaičio 

Jų pavyzdžiai buvo išstatyti 
parodoje. Parapijos vargoni
ninkas muz. Viktoras Ralys 
stengėsi atkreipti visų dėmesį 
į tai, o jo paruoštas choras pa
sigėrėtinai atliko per Mišias 
Mažvydo pašlamės nr. 50 „Su
similk ant mūsų, Dieve" ketu
ris posmus ir „Christau, dena 
essi" keturis posmus aiškia 
prūsų tarme. Intonacinės ir 
ritminės tų giesmių savybės 
choro dalyvių buvo dėmesin
gai atliktos. Ramus abstrak
tus šių melodijų pobūdis pa
reikalavo didelio darbo iš vi
sų, ir tuo Martyno Mažvydo 
giesmynui buvo atiduota gili 
pagarba. Gaila, kad spaudos 
puslapiuose šis Šv. Kazimiero 
parapijos choro nuopelnas li
ko nepastebėtas, nors ir „ke
letu sakinių"... 

Tuo pačiu, aš noriu padėkoti 
V. Motušiui už pastabumą, 
iškeliant „tokią" smulkmeną 
— choro dirigentą, kurio pas
tangomis ir juodu darbu 
skamba gerai graži etninė 
muzikinė kultūra išeivijoje. 
„Nepilna informacija", mano 
supratimu, pokalbiuose tu
rėtų užsilikti pavyzdžiu, kaip 
nereikia daryti... 

S tasė V. Pau t i en ienė 
Victorville, CA 

SVARBU PASAKYTI TIESĄ 

Šių metų sausio 2 d. „Drau
go" laidoje, „Laiškų" skyriuje, 
yra išspausdintas Stasio Pra-
kapo laiškas „Mūsų pinigais 
mus juodina", kuriame laiško 
autorius pranešė, kad Toronto 
York universiteto profesorė 
dr. S. Ginaitė yra parašiusi 
knygą „Žydų tautos tragedijos 
Lietuvoje pradžia", kurios jau 
išleista ir II laida. 

Laiško autorius rašo, kad 
šios knygos puslapiuose yra 
labai daug lietuvius teršian
čių teigimų, pilna netikslu
mų, kad šios knygos išleidimą 
tūkstančiais dolerių parėmė 
Marijos Aukštaitės stipendijų 
fondas. 

Nors aš asmeniškai šios 
knygos neskaitęs, bet remda
masis laiško autoriaus paliu
dijimais ir aš šiame laiške, 
pastebėjau ne tik keletą kny
gos autorės parašytų netik
slumų, bet ir lietuvius įžei
džiančias melagystes. 

Prof. dr. S. Ginaitė savo 
knygoje teigia, kad 1942 m. 
Lietuvoje buvo 20 policijos ba
talionų, kuriuose tarnavo 
8,388 žmones. 

Apie visa tai ir norėčiau pa
tikslinti: 

1. 1941 m. biržeio 22 d., ki
lus karui tarp Sov. S-gos ir Vo
kietijos, Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės patvarkymu ir iš 
bolševikinės vergijos išsilais
vinusių lietuvių karių pastan
gomis, Lietuvoje buvo atkuria
mos lietuvių ginkluotos pajė
gos, kurios Lietuvos Laikino
sios vyriausybės nutarimu bu
vo numatytos panauduoti tik 

Lietuvoje ir tik Lietuvos sau
gumui. 

Bet vėliau, Lietuvoje įvedus 
vokiečių civilinę administra
ciją ir okupacinę padėtį, šie 
lietuvių karių ginkluoti viene
tai buvo pervesti vokiečių po
licijos vado Lietuvoje žinion, o 
1941 m. rudenį, okupacinės 
vokiečių valdžios įsakymu, 
daug šių ginkluotų vienetų, 
pavadintų lietuvių Savisaugos 
batalionas, buvo išsiųsta už 
Lietuvos ribų į pirmąsias 
fronto linijas, į užfrontė kovai 
su partizanais, o kiti, pagrin
dinių geležinkelio linijų ap
saugai. 

1985-1988 m „Karyje" buvo 
spausdinami mano prisimini
mai. 1987 m., žurnalo Nr. 4-
me, esu aprašęs, kaip atrodė 
šios lietuvių ginkluotos pajė
gos po vienerių karo ir tarny
bos metų. 

Taigi, tada, 1942 m. rugpjū
čio mėn. Rusijos, Gudijos, Uk
rainos, Lenkijos ir Lietuvos 
teritorijoje buvo 20 lietuvių 
Savisaugos batalionų: už Lie
tuvos ribų — 12, o Lietuvoje 
— 8. Visų šių batalionų asme
ninė karių sudėtis buvo 8,388 
kariai: 341 karininkas, 1,772 
puskarininkiai — viršilos ir 
6,275 kareiviai. Iš šio bendro 
visų batalionų karių skai
čiaus, Lietuvoje sandėlių, ge
ležinkelių bei tiltų ir gyven
tojų apsaugai tarnavo 133 ka
rininkai, 632 puskarininkiai ir 

2,223 kareiviai. 
Po šių įžanginių pasisaky

mų, norėčiau tikėti, kad dr. S. 
Ginaitė ir aš, aprašydami lie
tuvių ginkluotas pajėgas, vei
kusias 1942 m. vasarą, savo 
aprašymams naudojome tuos 
pačius žinių šaltinius, bet ne 
vienodai juos pavadinome ir 
skirtingai juos pristatėme 
skaitytojams. Knygos autorė 
dr. S. Ginaitė suklydo teigda
ma, kad 1942 m. Lietuvoje 
buvo 20 policijos batalionų. 
Tokių nebuvo. Tada Lietuvoje 
buvo, kaip anksčiau pami
nėjau, tik 8, bet ne policijos, o 
lietuvių Savisaugos batalio
nai. Kiti buvo už Lietuvos 
ribų. Be to, juose tarnavo ne 
policininkai, bet lietuviai ka
riai — Lietuvos laisvės kovų 
dalyviai, kovoję prieš pirmąjį 
bolševikinį okupantą, nacinio 
okupanto pavergti. 

Jonas Abraitis 
Oak Lawn, IL 

* Garsus keliautojas ir 
fotomenininkas Paulius 
Normantas Nepalo karalystėje 
rengiasi įkurti Lietuvos cent
rą, kuriame galėtų dirbti me
nininkai, mokslininkai, apsis
totų alpinistai, turistai bei 
verslininkai. Neseniai P. Nor
mantas grįžo iš kelionės po 
Nepalo, Kambodia, Tailando, 
Mustango karalystes, kur pa
darė daugiau nei 7,000 nuot
raukų. 

A.tA. 
BARBORA ŠVAŽAITĖ 

SKALIŠIENĖ 
Gyveno Waukegan, IL. Mirė po ilgos ligos 1998 m. 

sausio 31d. , sulaukusi 83 m. 
Gimė Purplių kaime, Mažeikių apskrityje, Lietuvoje. 

Lietuvoje Pikelių miestelyje, kartu su vyru Eduardu, 
vertėsi stambia prekyba. 

Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Eduardas Romualdas, marti Elena; 

dukra Liolyda Šukienė, žentas Aleksas; mirusio sūnaus 
Pauliaus našlė Ada; šeši anūkai; aštuoni proanūkai; 
brolienė Jus t ina Skališienė; brolienė Augzilija Švažienė; 
mirusio pusbrol io Adolfo Švažo naš lė Elena; vyro 
pusbrolis msgr. Antanas Jonušas Romoje, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė paša rvo ta Peterson & Pa tch laidojimo 
namuose, 408 North Sheridan Rd, Waukegan, IL. 

Lankymas: trečiadienį, vasario 4 d. nuo 6 iki 9 vai. 
vakaro. 

Laidotuvės įvyks ketvir tadienį , vasar io 5 d. Iš 
laidojimo n a m ų bus at lydėta į Šv. Baltramiejaus 
parapijos bažnyčią, 8-tos ir Lincoln g-vių kampas, 
Waukegan, kurioje 10:30 vai. ryto bus atnašaujamos 
šv. Mišios už velionės sielą. Šv. Mišias atnašaus kun. 
Jonas Kuzinskas. Po Mišių a.a. Barbora bus nulydėta į 
Ascension kapines, Libertyville, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus - gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Norint pagerbti velionės atminimą, prašome aukas 
skirti ,Saulutei", 419 Weidner Road, Buffalo Grove, IL 
60089 

Nuliūdę: sūnus , dukra, žen tas , marč io s , anūka i 
ir kiti g iminės . 

Laid dir. Peterson & Patch, tel. 847-623-0495. 

A.fA. 
EMMA PREUSS 

Gyveno Bndgeview, IL, anksčiau Čikagoje. Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1998 m. sausio 31 d., 9:50 vai. ryto, sulaukusi 
] 88 metų. 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs - Oswald, gyv. Kanadoje, Envin, 

' marti Diane, gyv. Bridgevievv; anūkai: Peter, John, 
j Dana ir Eric Preuss. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, vasario 2 d. nuo 
' 4 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
' W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 3 d. Po religinių 
• apeigų laidotuvių namuose 10:30 vai. ryto, velionė bus : 
I palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: s ū n ū s , anūka i . 

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

A.tA. 
BRONĖ ABROMIENĖ 

GAMZIUKIENĖ JARAITĖ 
Gyveno Lincolnvvood, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 24 d., 7:15 vai. vakaro, sulaukusi 

82 metų. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: duktė Jolanta Hauptman, anūkės: 

Stacy, Megan Hauptman; sesuo Jadzė Gaubienė su 
šeima, brolis Vincas Jaras su šeima Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Viktoro Gamziuko ir a.a. 
Nikodemo Abromo. 

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, sausio 28 d. nuo 
| 3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, Lemonte, 
į 12401 S.Archer Ave. (arti Derby Rd.). 
j Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, sausio 29 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto buvo atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto buvo 
aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių buvo aukota Lietuvių fondui a rba 
„Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Nuliūdę: d u k t ė , a n ū k ė s , s e suo , b r o l i s i r k i t i 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

Mielam Draugui 

A.tA. 
Dr. VYTAUTUI RĖKLIUI 

; užbaigus šios žemės kelionę, giliausią užuojautą reiškiu 
l žmonai VILMAI, dukrai DALIAI su šeima ir kitiems 
: giminėms. 

Ignas Bumelis 

Brangiai Mamai 

A.tA. 
BRONEI ABROMIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai JOLANTAI, 
anūkėms STACEY ir MEGAN, sesutei JADVYGAI ir 
broliui VINCUI Lietuvoje bei jų šeimoms. 

Aldona ir Vytas Vaitkai 
Juzė Ramienė 
Rimas Vaitkus 

A.tA. 
EDMUNDUI ROMANUI 

ŠAKALIUI | 
i 

j mirus, motiną JADVYGĄ ŠAKALIENĘ. seserį ADELE, 
brolius ANTANĄ ir BRONIŲ su šeimomis nuoširdžiai 

| užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juoze Ivašauskienė 
Margarita ir Vaclovas Momkai 

mailto:smaceina@eunet.lt


DRAUGAS, antradienis, 1998 m. vasario 3 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventes minėjimą vasario 8 d. 
Iškilmes prasidės 10 vai. ryto 
Mišiomis Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Po to 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field. bus akademinė ir me
ninė dalis. Visi kviečiami da
lyvauti. 

Vasario 22 d., 12:30 vai. 
p.p., Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte, ruošiamas 
poeto Henriko Nagio pa-
minėjimas-literatūros vaka
ras. Iš Montrealio atvyks poe
to našlė Birutė Nagienė, kuri 
pasidalins savo prisiminimais. 
Bus pristatyta garsajuostė 
,.Poetas Henrikas Nagys kal
bi Vyks jo raštų paroda. 

.-Antanė Kliorienė, St. Pete 
Beach, FL, a.a. Broniaus Klio-
res penkiolikos metų netek
ties proga, paaukojo 200 dol. 
„Draugo" dienraščiui paremti. 
Esame nuoširdžiai dėkingi. 

Vanda Jautokai tė , Chica-
go. IL, Kalėdų proga už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, „Draugui" paaukojo 100 
dol. laikraščio išlaidoms su
mažinti. Didelis ačiū! 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys visus kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose vasario 
7 d., 9:30 vai. r., motiniškojo 
vienuolyno namo koplyčioje. 
Mišias aukos kun. Thomas 
Baxter, OSB. o Mišių intenci
ja: prašant Aukščiausiojo ma
lonės, kad Šv. Kazimiero vie
nuolijos įkūrėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. 

Dėmesio l ietuviams daili
ninkams! Čikagos Midway 
oro uoste statomas naujas ter
minalas. Miesto valdžia iš
rinko meno tarybą, į kurią 
pakviestas ir Stanley Balze-
kas rūpintis terminalo meni
niu apipavidalinimu. Taryba 
ieško dailininkų, kurie apsiim
ti sukurti darbą specialiai 
šiam moderniam pastatui. 
Paraiškos blanką galima gauti 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje kasdien, nuo 10 vai. r., 
iki 3 vai. popiet. 

ALTo Čikagos skyr iaus 
posėdis šaukiamas vasario 4 
d., trečiadienį, 1 vai. p.p., Jau
nimo centre — ALTo patal
pose. Visi kviečiami. 

„Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parap i ja 
Vasario 16-ją minės sekmadie
nį, vasario 15 d., parapijos sa
lėje. Buvęs Kr. Donelaičio mo-

SUSITIKIMAS SU ARKIVYSKUPU 
S. TAMKEVIČIUM „SEKLYČIOJE" 

Atidarydama (sausio 21 d. ) tetus. Žinių gauna daug, bet 
trečiadienio pobūvį, E. Siru- patriotizmo formav.no mažai 
tienė sakė bijojusi, kad blogas arba nieko. KatališKa spauda 
oras nesutrukdytų vyr. lietu- ir kat. radijo ir televizijos pro-
viams atvykti į „Seklyčią" su- gamos, tai tik lašas ar du lašai 
sipažinti su labai laukiamu ir žiniasklaidos priešbažnytinio 

jT^- brangiu svečiu iš Lietuvos nusiteikimo jūroje. Televizijoj ministracijoje turime dieų ^_._f„ V ^ , t ,. „ J ^ J ^ J . Kr t / l a .0 ZLJZZ1 „,, 

DRAUGAUKITE SU 
KNYGA! 

Knyga yra geriausia dovana 
kiekviena proga. „Draugo" ad-

, . ». . , Kauno arkivyskupu metropoli- visokiais budais bandoma su-knvgų pasirinkimą. Norėdami _,. . _ J , *\ . ? , . .. „ _ .. - ' • tu Sigitu Tamkevičium. Oras kompromituoti Bažnyčią, pro-
nieko neatbaidė ir žmonių pri- gramose daug amoralumo: 
sirinko pilna salė. tyčiojamasi iš visko net ir iš 

Arkivysk. S. Tamkevičių la- Lietuvos. Kodėl tai daroma ir 
bai gražiai susirinkusiems pri- kodėl leidžiama taip daryti? 
statė jį atlydėjęs dr. A. Žygas. Pagal spaudos įstatymą, žur-
Jis papasakojo, kad dauguma nalistams buvo palikta teisė 
išeivijos, net ir jaunimas, ži- patiems save kontroliuoti. Pa-

palengvinti knygų įsigijimą, 
išleidome turimų leidinių ka
talogą; jis gaunamas „Draugo" 
administracijoje Čikagoje, Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte, ir Jaunimo centre. Šio 
katalogo egzempliorių tam 
tikrą dalį pasiuntėme lietu-

„Seklyčioje" apsilankęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkeviėius ir dr Arvydas Žygas su (iš 
N'uotr. A. Malinausko 

nojo ne vien tik Svarinsko, sidaro situacija panaši į tokią, ,^1>l luJ l f 
v i š k ų t a i k i n i ų LB apyl ink ių g a d ū n a i t ė s , Tamkevič iaus ir je i vagis p a l i k t u m savo pačių kaires) Laima Vaičiūniene. Elena Sirutiene, Birute Jasaitiene ir Aldona Šmulkštiene. 
valdyboms. Zdebskio pavardes, bet ir ką kontrolei — gaunasi anarchi-

Asmenys, norintys katalogą -Q a t l i e k a Okupuotoj Lietuvoj ja. Tas labai veikia žmones, dinti arkiv. S. Tamkevičiaus ką-kriaučiuką", „Kubilą" ir Zakarauskas. Programos va-
gauti, prašomi skambinti D j e v 0 j r tėvynės labui. 1989 nes jie dabar yra subtiliau kalba apie problemas tėvynėje „Rolenderį". Šokių mokytoja dovas Algirdas Brazis su pa-
„Draugo" administracijai tel. m n u v y į e s į Lietuvą, dr. A. klaidinami negu sovietmečiu, ir mūsų reikalingumą. Kokia Lidija Ringienė supažindino sididžiavimu paminėjo, kad 
773-585-9500 arba siųsti ^pa- 2ygas susipažino su kun. Žmonėms peršamas melas, laimė, kad (kaip giesmėj gie- publiką su kiekvienu šokiu. 1"° metais specialiu Lietu-
geidavimą faksu: 773-585- famkevičim ir jo idėjomis: kuris priimamas už tiesą. La- dama) JDievas, mūsų prie- Grupės choreografė — Ligija v°s Vyčių pasižymėjusio metų 
8284. Labai įvertintume, jeigu ^ ^ m e jĮ e Lį e t u v a į vykdoma bai peršama santarvė. Idėja glauda ir stiprybė" padarė ste- Tautkuvienė. 

d ^ S i d o m ^ S a d t n e t ? 0 ^ m e U ę L i e t U V ° S i S t 0 r i j a i i r kflkščioniška* k a i P i r t a i k o s b u l d ų mQ,Sų * " ? * • ° T S ' Antroje programos dalyje 
dimo R i d o m s P a d e į g \ Kat. Bažnyčiai. Sigitas Tam- idėja (sovietmečiu taikos gyni- nors ir toli nuo tėvynės, bū- p i r m ą ^ i š g i r d o r n e _ bent 

A^nf«f^r,r i7,« k e v i č i u s ^ " " 8 ° įšventintas mo vardan buvo plečiama So- darni, galėjom Čikagoj pama- t o k i o s s u d ė t į e s _ Strolių 
Administratorius 1 % 2 m m y a į k ų k a t e c h i z a . v i e t ų įmperija). tyt ir arkiv. S. Tamkevičių, ir k v a r t e t ą ) v a d F a u s t o S t r o l i o s 

Tradicini Užgavėnių šiu- ciją pateko į valdžios nemalo- Tikros santarvės pagrindu, prezidentą V. Adamkų. Esam Kvartos h« r>at;0= v ^ ™ 
pinį šeštadienį, vasario 21 d., nę ir 1969 m. Vilkaviškio KGB pagal arkivyskupą, turi būti Dievui labai dėkingi 
6 vai. vak. Balzeko Lietuvių abiem su kun. Zdebskiu atėmė teisingumas! Negalima už-
kultūros muziejaus „Gintaro" teisę atlikti kunigo pareigas, miršt praeities (kaip dabar 
salėje ruošia Mažosios Lietu- paskyrė dirbti prie melioraci- yra raginama), negalima suly-
vos lietuvių draugija. Visų jos. 1972 m. kovo 19 d. pradėjo gint visus — stribai ir partiza-
lauks karšta vakarienė su leisti „LKB Kroniką", kuri ėjo nai nėra vienas ir tas pats. Jei 
tradiciniu šiupiniu, meninė 18 metų (1972-1990 m.). žmogus aukojosi dėl savo tė-
programa, šokiai ir paben- 1983 m., po kun. A. Svarins- vynės, tai negalima sakyt, kad 
dravimas. Visi kviečiami. In- ko teismo nuosprendžio, teis- buvo banditas. Reikia krikš-
formacijai kreiptis į Ramūną mo salėje suėmė ir kun. Sva- čioniškai žiūrėti į savo bude-

Emilija J . Valantinienė 

VYČIAI PRISIMENA 
LIETUVĄ 

Buntiną, tel. 630-969-1316. 
„Margutis II" radijo lai

dai paremti ruošiama tradi
cinė vakarienė kovo 8 d., sek
madienį, Jaunimo centre. Bi
lietus galima įsigyti „Sek
lyčioje". Visuomenė kviečia
ma paremti šią seniausią lie-
tuvišką-informacinę radijo 
laidą. 

Dail. Eglės Briedikienės 
tapybos parodos atidary
mas Čiurlionio galerijoje, Jau- „arijos dvasios tėvu, paskui 
nimo centre, vyks penktadie- ( t ų p a c i u m e t u ^ g p m e n j 
nį, vasario 6 d. Kauno seminarijos rektoriu-

Smuikininko Vilhelmo mi, o 1996 m., per neužmiršta-
Čepinskio ir pianistės Li- mas Sekmines, tapo Kauno ar-
nos Šatkutės koncertas ren- kivyskupu metropolitu, 
giamas vasario 8 d., 3 vai. Arkivyskupas savo kalbą 
p.p., Jaunimo centre. Rengia pradėjo, pasisveikindamas 
Amerikos Lietuvių radijas. Bi- Kristaus pagarbinimu ir pasa-

rinsko draugą kun. S. Tamke- liūs, nejausti neapykantos (ar-
vičių. Jį tardė net 6 mėnesius, kivyskupas) savo kankinto-
1983 m. nuteistas dešimčiai jams atleido), bet kai pamatai, 
metų laisvės atėmimu (6 me- kad stribas gauna pensiją, o 
tai kalėjimo ir 4 tremties), partizanas — ne, tai viduje 
Prasidėjus „perestroikai" ir kažkas apsiverčia, 
pradėjus reikalaut iš Gor- ^ ^ 1 ^ ^ S . Tamkevi-
bačiov paleista politinius ką- č i u s d e d a v i i t i s j Bažnyčią. Sa
linius - Paleistas vienas iš ^ w e s a m e s u ž e , s t i ( k f l l . 
paskutiniųjų, 1988 m. lapk- b ė j 0 apie visus: dvasininkus ir 
nčio men. pasauliečius), ne visada esam 

1990 m. arkiv. Sladkevičius t o k i e > k o k i e t u r ė t u m ė m būti. 
paskyrė Kauno Kunigų semi- L i e t u v o j š i u o m e t i ; y ^ a p i e 

750 kunigų. Yra daug gerų ku-

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos nariai 
kasmet vasario mėnesį šven
čia Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę, Čikagoje suruoš-
dami „Lietuvos prisiminimų" 
pokylį. Šįmet vasario 1 d. po-

Kvartete be paties vadovo 
Fausto, grojo Herkulis Strolia 
ir du Fausto Strolios sūnūs: 
Paulius bei Tomas. Kvartetas 
atliko du Franz Shubert kū
rinius, liaudies dainą „Šią 
nedėlėlę", Johann Strauss val
są ir nuotaikingą muzikinį 
kūrinį „Poema". Kvartetas 
klausytojų buvo šiltai sutik
tas. 

Pasibaigus programai, Vi
durio Amerikos apygardos 

, ,. ,. . - j *. , prez. dr. Peter P.R. Zansitis 
kyhs ruoštas jau trisdešimt H , . T „ i- • V-aštuntą kartą. Jis apjungia pakvietė LR generalinį garbės 
Čikagoje bei apylinkėse gyve- konful

4
a V a c l o v a . m e i z , a s u P f 

nančius įvairių vyčių kuopų *m<įmtl su naujuoju konsulu 

nigų, bet yra ir tik „tar
nautojų". Trūksta idealistų. 

narius ir primena jų lietu
viškas šaknis, todėl ir visa 
programa yra pravedama 
anglų bei lietuvių kalba. Net 
asmenys, kurie lietuviškai te
moka kelis žodžius ar saki
nius, stengiasi juos pasakyti. 
Tai labai gražus ir sveikinti
nas reiškinys. 

Giedrium Apuoku. Nors. V. 
Kleiza paminėjo, kad jo parei
gos konsulate baigiasi su nau
jo konsulo atvykimu, G. Apuo
kas savo žodyje prašė dar 
nepasitraukti ir padėta jam 
įsikurti. Gaila, taip ir nesu-
žinojom, ar naujasis generali
nis konsulas G. Apuokas yra 

Jei jaunuoliai nesutiks idea- iškilmingu garbingųjų svečių 
listų, tai iš ko išmoks aukotis? įvedimu į salę. Šiai daliai va
jau ir dabar pašaukimų ma- dovavo Bruce Nebrieza. Taip 

\T i " J J. aukštaitis, žemaitis, ar suval-
Vakaro programa pradėta «"•• a> «^"«""a> «"»"»<" 

kietis, mat, jis savo žodi tarė 
tik anglų kalba... Beje, sveiki-

žėja. 
Svečias džiaugėsi, kad Kris

taus vynuogyne Lietuvoje dir-

nusių Lietuvos Vyčius svečių 
pagerbtų " švecių^tarpT buvo ^ ^ £ • £ ̂ ^ i š į*** 
naujasis Lietuvos Respublikos v o s ^ Krikščionių demokratų 
generalinis konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas, vos prieš lietai: „Seklyčioje", 2711VV. 71 kydamas kaip jam miela būta b a 2>(x)0) pasau _ . _ UIVM, , 

St. J.ion Frame" galerijoje, kartu su mumis ir tuoj pra- ^ ^ t į k y b B dieną atvykęs užimti savo pa-
216 Main St., Lemonte. dėjo aiškinti, kiek išeivija č į o j e § i u o m e t u v y k g t a savo_ r e i g ų 

tiška kova tarp naujų dalykų JAV ir Lietuvos himnų gie-
ir tradicijos. Visi nori gero, bet dojimui vadovavo Mary Kin-
nori. kad tik jų mintis būtų čius, pianinu palydint Aldonai 
tikra ir vienintelė. Būtų nau- Brazis. Visiems susirinku-
dingiau ne tiek kovoti su įsi- šiems padėkojo Aušra Padali-
vaizduojamu priešu, kiek po- no ir pakvietė tolimesnei va-
zityviai dirbti Bažnyčios dar- karo programai vadovauti Al
bą. Turi dirbti kunigai ir visi girdą Brazį, kuris šių pareigų 
katalikai. Šiuo metu tikėji- ėmėsi su įprastu entuziazmu. 

Dantų gydytojų sąjungos bu™ reikalinga ir kiek daug 
na r iu susir inkimas kvie- padėjo Lietuvai. Jei ne išei-
čiamas vasario 6 d., 12 vai., vija, tai „LKB Kronika" būtų 
Irenos Barzdukienės namuo- tik ir likus lyg „uodo zyzimas", 
se, 1124 Amber Drive, Le- o išeivija tą „zyzimą" pagarsi-
mont, IL 60434, tel. 630-243- no po visą pasaulį išversdama 
1923. Susirinkimas svarbus: »LKB Kroniką" į kitas kalbas, 
aptarsime kovo 8 d. Jaunimo skelbdama per radiją ir rašy-
centro mažojoje salėje ruo- dama į viso pasaulio spaudą, 
šiamą „cepelinų popietę", pa- Ir „LKB Kronikos" veikė į 
siskirstvsime darbais. Tas žmones, nes jie pamatė, kaip 

partijos valdybos pirm. dr. 
Kazimieras Kuzmickas. 

Eleonor Laurin stipendijų 
fondo vardu Julia Zakarka 
įteikė 1,500 dol. čekį veikliam 
Lietuvos Vyčių nariui, Brother 
Rice gimnazijos ketvirtokui 
David John Nebriezai. Buvo 
paskelbtas ir kitas apdovanoji
mas, teikiamas kiekvienais 
metais pasižymėjusiam asme
niui ar organizacijai. Tas pa
gerbimas šįmet skirtas Po-

mas labai paviršutiniškas, nes Invokaciją prieš vakarienę f i ež . l škaJa i =>v- Kazimiero ko-
*mU„«, 14C3 j « w — , ~-F v a i k a i i š t ė n i e k 0 3 u r i š t 0 s u ( t a i t l i e t u v i i r j ^ legyai Romoje, švenčiančiai oO 

n-nginys vienkartini., r , - lietuviai smaug1ami. Tačiau a u n a Ba± fea) k a i t e D v a s k ) s v a d a s metų sukakta. Kolegijos vardu 
žymenj priėmė Anna Klizas 

kyklos vedėjas J. Širka tars 
progai pritaikytą žodį. Moterų tuose ir jo pasisekimo laukia tai praeitis. Lietuvos žmonės ^ ^ ėtmes* J e n a i , kun. Antanai Zakarauskas" 
draugija ruoš pietus. Aukos 
bus skiriamos remti kun. Ridą 
Tamulį Lietuvoje. Visi kviečia
mi. 

sergančios kolegės Lietuvoje, 
todėl valdyba prašo nares pa
justi pareigą ir dalyvauti susi
rinkime. 

Du šaunūs lietuviukai ..Žiburėlio" mokyklėlėje — Alena Pranckevieiūte 
ir Petras Thaus N'uotr Eugeni jaus Butėno 

nelinkę klausyti apie praeitį. 
Šiandien mąstome apie da
bartį. Kai kuo džiaugiamės, 
dėl daug ko liūdime, kai kuo 
nusiviliame. J tai, kas vyksta, 
reikia žiūrėti atviromis aki
mis, bet vengti pesimizmo, ku
ris stabdo augimą. Mes au
gam, nepaisant korupcijos ir, 
nors daug turto nuplaukė į 
blogų žmonių rankas, ekono
mika auga. 

Rūpesčių daug. Vienas di
džiausiųjų: žmonių moralė. 
Jei nepasiseks žmonių dvasio-
nio lygio pakelti, tai Lietuvos 
ateitis labai tamsi, nes vien 
materialinė gerovė negali iš
gelbėti. Kaip tą moralę pakel
ti? Jei Bažnyčia, mokykla, šei
ma, vyriausybe dirbtų viena 
kryptimi, būtų daug pasiekta, 
o dabar yra daug trukdymų. 

Jaunimas yra kryžkelėje. 
Daug vaikų domisi religija: 
mažųjų net 90^ lanko tikybos 
pamokas, vėliau paaugliai pa
sirenka etiką. Daug kas prik
lauso nuo to, kokio nusitei
kimo" yra mokyklos direkto
rius. Jaunimas lanko universi-

taip pat socialinei sferai — Po gardžių pietų vyko me-
žmunėms esantiems varge. ninė programa. Lietuvos Vy-

Aikiv. dėkojo visiems už čių šokėjai, vad. Frank Zapo-
prisidėjimą prie Bažnyčios lio, pašoko tris tautinius šo-
darbo. Visi buvom giliai sujau- kius: „Kepurinę", ..Šiaučiu-

VVargo, Šv. Kazimiero gildijos 
pirmininkė. 

Pabaigoje dar kalbėjo Ro-
bert A. Martin, o palaiminimą 
po vakarienės suteikė kun. A. 

asmens žymeniu buvo pagerb
tas EPA valdininkas Valdas 
Adamkus. Vargiai tuomet ga
lėjo kas net įsivaizduoti, kad 
šiandien jis — jau laisvos Lie
tuvos Respublikos preziden
tas! A. Brazis taip pat pri
minė, kad V. Adamkaus 
rinkiminės kampanijos išlai
doms padengti bus renkamos 
aukos ir ragino visus prisidėti. 

Pasibaigus oficialiai šio po
kylio daliai, susirinkusius 
linksmino Algimanto Barniš-
kio orkestras. Nors jis susidėjo 
tik iš trijų asmenų, bet savo 
užduotį atliko pasigėrėtinai — 
neapvylė šokėjų nei pasirink
tu repertuaru, nei ritminiu su
tarimu. 

Vakarui besibaigiant, ilgiau 
pasilikusieji turėjo progos pa
sigėrėti spontaniška sol. Algir
do Brazio daina „O sole mio". 
Iš tikrųjų šis Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos 
Martiniąue salėje ruoštas po
kylis visiems paliko geriau
sius prisiminimus, nes tos ke
lios valandos, praleistos su 
draugais bei seniai matytais 
pažįstamais, dvelkė tikru 
nuoširdumu. Čia jau neabejo
tinas rengėjų nuopelnas. 

LMJi. 
„Skautu aido" 75 metų 

sukaktuvinė puota š. m. 
kovo 15 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. vyks Jaunimo centro didž. 
salėje. Šią puotą rengia „Sie
tuvos" skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovė kartu su 
komitetu, kurio pirmininkė 
yra vs. fil. Jolanda Kerelienė, 
sekr. vsl. Leonidą Kazėnienė, 
vsl. Irena Kirkuvienė, s.fil. 
Svajonė Kerelytė, js. Birutė 
Vindašienė, vs. fil. Halina 
Plaušinaitienė ir vs. Albina 
Ramanauskienė. Visa LSS 
Brolija, Seserija, Akademinis 
Skautų sąjūdis ir lietuviškoji 
visuomenė kviečiami dalyvau
ti šioje skautiško jaunimo žur
nalo šventėje. 

SKELBIMAI 
x Kelionė į šokių šventę 

Vilniuje, nuo birželio 30 iki 
liepos 14 d., $768 iš Čikagos. 
Registruotis iki vasario 13 d. 
Skambinti Teresei Lesniaus-
kienei, First Class Travel, 
tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
x Genovaitė Kiudulienė 

ir jos še ima. Chicago, IL, 
vietoje šv. Kalėdų dovanų vieni 
kitiems pradėjo remti našlaitį 
Lietuvoje atsiųsdami $150 -
metirų paramos mokestį. Našlai
čių vardu dėkojame Kiudulių 
šeimai už tokią prasmingą ir 
gražią dovaną Lietuvai! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas. 2711 W. 71 St., Chi
cago IL 60629. , , , 

(sk.) 
ARAS ROOF1NG 

Prel Juozo Prunskio 90 m gimtadienio ir 60 metų kunitrystos proga Ateitininkų namuose, lemonte. 1998 m 
sausio 11d. ruoStam* pagerbime. Sėdi iŠ kaires: dr Aldona Vasiliauskiene. Maria Rudienė, prel J Prunskis, 
kun Algirdas Paliokas, SJ, Albinas GarOnas; stovi: kun Leonas Zaromba. LR garbes gen konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, Asta Kleiziene, dr. Ona Garūnienė. Antanas Rudis, kun Vytautas Bagdanavifius. MIC, kun 
Antanas Miciunas. MIC ir Juozas Polikaitis. N'uotr Jono MaleiSkos 
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