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Vašingtonas, 1998 m. va
sario 6 d. (LR ambasada — 
Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius šią savaitę lankėsi 
Vašingtone, kur grupės JAV 
senatorių ir Atstovų Rūmų 
narių kvietimu dalyvavo se
nas ir gilias tradicijas tu
rinčiame renginyje — Valsty
biniuose Maldos pusryčiuose. 
Renginyje dalyvavo JAV ad
ministracijos vadovai, Kongre
so nariai ir įtakingi JAV vi
suomenės veikėjai. Į jį buvo 
pakviesti parlamentarai , vy
riausybių nariai, visuomeni
nių organizacijų vadovai iš 
160 pasaulio valstybių. 

Prieš pagrindinį renginį 
JAV prezidentas Bill Clinton 
ir viceprezidentas Al Gore su
sitiko su nedidele grupe už
sienio valstybių atstovų, tarp 
kurių buvo ir ministras Č. 
Stankevičius. Kalbėdamas su 
ministru, prezidentas B. Clin
ton akcentavo sausio mėnesį 
pasirašytos JAV-Baltijos val
stybių Bendradarbiavimo 
Chartijos svarbą. Savo ruožtu 
ministras Č. Stankevičius pa
žymėjo, jog Lietuva šiam do
kumentui skiria ypatingą 
reikšmę. 

Pirmadienį JAV Kongrese 
įvyko oficialus ministro Č. 
Stankevičiaus susitikimas su 
Atstovų Rūmų nariu iš Michi-

gan valstijos Joseph Knollen-
berg (jis atstovauja Asigna
vimų komiteto Užsienio ope
racijų pakomitetį). Ministras 
supažindino Kongreso narį su 
Lietuvos gynybinių pajėgų 
vystymo tikslais, kurių įgy
vendinimui naudojama užsie
nio, visų pirma JAV, pagalba. 
Ministras atkreipė dėmesį, 
kad Lietuva ir pati daug in
vestuoja į gynybos sistemų 
vystymą, pateikė Lietuvos gy
nybos biudžeto didėjimo dina
miką. J . Knollenberg pažadėjo 
remti Regioninio oro erdves 
stebėjimo koordinavimo centro 
Lietuvoje įkūrimą. J is priėmė 
ministro Č. Stankevičiaus 
kvietimą apsilankyti Lietu
voje. 

Ministras Č. Stankevičius 
taip pat dalyvavo daugelyje 
neformalių susitikimų ir dis
kusijų. Pažymėtini ministro 
susitikimai su JAV senato
riais Sam Brownback (Kansas 
valstija), David Durenberger 
(Minnesota valstija), Michael 
Enzi (VVyoming valstija), At
stovų Rūmų nariu iš Pennsyl-
vania valstijos Joseph Pitts ir 
kt. 

Lankymosi Vašingtone metu 
ministras Č. Stankevičius su
sitiko su JAV Lietuvių ben
druomenės atstovais. 

do Adamkaus spaudo* konferencijoje ;vardintas kaip būsimais piv/.ideiiti. 
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus kalbasi apie būsimosios prezidento 

Naujas prezidentas toliau tariasi 
su Lietuvos politikais 

Spaudos skyr ius 

Telefoninių pasikalbėjimų 
įkainiai sukėlė diskusijas Seime 
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 

— Konservatorių frakcijos se
niūnas Arvydas Vidžiūnas 
mano, kad parlamentarai, siū
lantys sprendimo dėl vietinių 
pokalbių apmokestinimo svar
stymą Seime, siekia susikurti 
„gerų dėdžių" įvaizdį. 

Jungtinės frakcijos seniū
nas Rimantas Smetona pirma
dienį Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui įteikė 49 
parlamentarų prašymą vasa
rio antrojoje pusėje sušaukti 
neeilinę Seimo sesiją, kad bū
tų svarstomas ryšių ir infor
matikos ministro įvestų vieti

n i ų telefoninių pokalbių įkai
nių atšaukimas. 

Spaudos konferencijoje A. 
Vidžiūnas ironiškai siūlė 
jiems prie tokio siūlymo pri
dėti įstatymo projektą, kuriuo 
būtų patikslintas gyventojų 

santaupų grąžinimo įstaty
mas, o vyriausybė būtų įgalio
ta skolinti šimtus milijonų litų 
„Lietuvos telekomo" veiklai ir 
350,000 naujų telefonų linijų 
įvedimui. 

A. Vidžiūnas nesupranta, 
kodėl šie parlamentarai pro
blemos laiku neaptarė su mi
nistru, o „kumščiais pradėjo 
mojuoti tada, kai mūšis eina į 
pabaigą". 

R. Smetona įsitikinęs, kad 
telefoninių įkainių įvedimas mo politikos klausimais. 
— nepagrįstas ir siūlo vyriau- Valdas Adamkus, pirma-

Nuotr.: Vasario 6 d. (iš kaires, Seimo pirn::;ankas Vytautą.- . indsU-rgis. Raimundas Mieželis (pirmadienį Val-
vyriausiasis patarėjas), ir naujasis 
.komandos" sudėtį. (Eltai 

rint galvoje, kad už jį balsavo 
apie milijoną Lietuvos pi
liečių, o Seimo dauguma ar 
bet kuri partija niekada nesu
si laukė ir turbūt n iekada ne
susilauks tokio populiarumo 
rinkėjų tarpe", aiškino E. 
Gentvilas. 

Liberalų sąjunga prezidento 
rinkimuose rėmė V. Adam
kaus konkurentą teisininką 
Artūrą Paulauską. 

Artimiausiu metu liberalai 
ke t ina pateikti prezidentui ke
letą pasiūlymų dėl valstybės 
valdymo reformos bei vyriau
sybės formavimo principų. 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) 
— Išrinktasis prezidentas Val
das Adamkus ir Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
sutarė, kad užsienio lietuvijos 
įtraukimas į darbą preziden
tūroje itin padėtų nepolitizuo
jant spręsti problemas, ypač 
ekonomikos srityje. 

Penktadienį vykusio susiti
kimo metu V. Adamkus su 
Seimo pirmininku aptarė pre
zidentūros tarnybos forma
vimą, jos pagrindinius užda
vinius, vyriausybės struktūrą, 
pranešė V. Landsbergio at
stovė spaudai. 

V. Adamkus teigė norįs su
žinoti visų politinių jėgų 
nuomonę dėl užsienio lietuvi
jos atstovų galimybės dirbti 
prezidentūroje. 

Išrinktasis prezidentas ir 
Seimo pirmininkas sutarė pir
maisiais prezidento kadencijos 
mėnesiais kas savaitę rengti 
pasitarimus užsienio ir saugu-

įvertino jo per rinkimus iš
keltą politinės ir pilietinės 
santarvės idėją. 

V. Adamkus sakė laukiąs 
partijų pasiūlymų dėl prezi
dentūros formavimo. „Bet ka
da gali ir raš tu , ir žodžiu tokie 
pasiūlymai ateiti", sakė j is . 

Liberalų sąjungos vadovas 
E. Gentvilas žurnalistams pa
brėžė partijos nuostatą, kad 
dėl prezidento galių neturė tų 
būti abejojama. „Jos tur i būti 
pakankamai reilfcmngos, tu-

Kauniečiai — prieš skurdą 

sybei parengti kitą šio įsaky
mo projektą su konkrečiais 
įrodymais, kad įvesti telefoni
nius įkainius yra būtina, ir 
pateikti jį svarstyti Seimui. R. 
Smetona mano, kad balsavi
mas, priimant tokį nutarimą, 
privalo būti vardinis. 

Ryškėja nesutarimai 
valdančiojoje koalicijoje 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— LDDP vadas Česlovas Jur
šėnas teigia, kad pastarieji 
įvykiai Seime rodo skilimą 
tiek valdančiojoje koalicijoje, 
tiek ir pačioje konservatorių 
partijoje. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis kritikavo konser
vatorių vyriausybės spren
dimą padidinti pokalbių te
lefonu įkainius ir teigė, kad 
šis sprendimas išryškino rim
tus nesutarimus koalicijoje. 

Apie nesutarimus liudija tai, 
kad krikščionių demokratų 
frakcija Seime priėmė krei
pimąsi, kuriuo vyriausybę ra
gina atšaukti savo sprendimą 
dėl vietinių pokalbių apmo
kestinimo. 

Č. Juršėnas nesutarimus 
sakė įžvelgiąs ir pačioje kon
servatorių partijoje. Anot jo, 
tai patvirtino Valstybių apdo
vanojimų įstatymo pataisų 
svarstymas Seime, kai dalis 
„pažangesnių koalicijos at

stovų" paprieštaravo konser
vatorių vyriausybės pasiūly
mui. 

Paklaustas, ar opozicijai 
naudingi šie nesutarimai, Č. 
Juršėnas sakė, jog jam 
„svarbu fiksuoti, kad jie riejasi 
tarpusavyje". 

C. Juršėno nuomone, vyriau
sybė nepagrindę nei paties po
kalbių telefonu įkainių padidi
nimo, nei to, kodėl jie pa
didinti būtent tiek. Tačiau, 
anot jo, blogiausia, kad kon
servatoriai neturėjo drąsos 
įkainių padidinti prieš prezi
dento rinkimus. 

Kalbėdamas apie praėjusią 
savaitę įvykusį partijos va
dovų susitikimą su Valdu 
Adamkumi, LDDP vadas 
džiaugėsi, kad išrinktasis pre
zidentas parodė dėmesį ne tik 
valdančiosios koalicijos atsto
vams, bet ir kitoms partijoms. 

Jis sakė Seime įregistravęs 
vyriausybės ir prezidento 
įstatymų pakeitimus, kurie 

dienį susitikęs su Liberalų 
sąjungos atstovais, baigė kon
sultacijas su Seime atstovau
jamomis politinėmis partijo
mis ir laukia jų pasiūlymų dėl 
tolesnio bendradarbiavimo. 

„Visų nusistatymas yra ben
dradarbiauti ir ieškoti geriau
sių kelių, kaip spręsti poli
tines ir ekonomines pro
blemas", sakė V. Adamkus po 
susitikimo su LLS pirmininku 
Eugenijum Gentvilu, partijos 
valdybos pirmininku Alvydu 
Medalinsku bei Vilniaus sky
riaus vadovu Gintaru Stepo
navičiumi. 

V. Adamkus teigė, kad po
kalbiai su visų politinių par
tijų atstovais buvo ypač nau
dingi jam pačiam, nes „turėjo 
progos asmeniškai kiekvieną 
pažinti, išgirsti jų nuomones 
ir pakviesti juos tolesniam 
bendradarbiavimui". 

Pasak išrinktojo prezidento, 
ypač palankiai visos partijos 

įtvirtintų ministrų atsakomy
bę ne tik Seimui ir preziden
tui, be to, įvestų ministerijų 
vadovų išsilavinimo reikala
vimą. 

Spaudos konferencijoje Č. 
Juršėnas kalbėjo ir apie šešta
dienį įvykusį LDDP tarybos 
posėdį, kuriame nuspręsta pa
kartotinuose Seimo rinki
muose Naujosios Vilnios apy
gardoje paremti Artūro Pau
lausko kandidatūrą. 

Vilnius-Kaunas, vasario 6 
d. (Elta-BNS) — Penktadienį į 
Kauno Rotušės aikštėje Lietu
vos laisvės sąjungos surengtą 
protesto akciją susirinko ne
mažas būrys kauniečių, tarp 
jų — daugiausia vyresnio am
žiaus žmonių. 

Laisvės sąjungos vadas Vy
tautas Šustauskas pastebėjo, 
jog šią akciją remia ir 95 Kau
no profesinės sąjungos bei 
įvairios visuomeninės organi
zacijos. J i s kritikavo vyriausy
bės vykdomą skurdinimo poli
tiką bei ragino gyventojus ne
likti abejingais matant , kaip 
išduodami valstybiniai siekiai 
ir sąmoningai griaunami eko
nominiai valstybes pagrindai. 

Protesto akcijos nutar ime 
reikalauta atšaukti nepagrįs
tus naujus įkainius pokal
biams telefonu, patraukti bau
džiamojon atsakomybėn Vil
niaus ir Kauno šilumos bei 
energijos tiekėjus už vartotojų 
apgaudinėjimą, keliant kai
nas. Taip pat rarinta a tšaukt i 
neteisėtą nutarimą dėl įveža
mų prekių važtaraščių bei at

sistatydinti vyriausybės vado
vui Gediminui Vagnoriui, ry
šių ir informatikos ministrui 
Rimantui Pleikiui bei Europos 
reikalų ministrei Laimai And
rikienei. 

Lietuvos laisvės sąjungos 
pirmininkas Vytautas Šus
tauskas , surengdamas mitin
gą, pažeidė viešąją tvarką bei 
kelių eismo taisykles ir iš viso 
gali būti nubaustas iki 2,100 
litų bauda. 

Rotušės aikštėje protestuoti 
prieš vyriausybės vykdomą 
politiką susirinko apie 5,000 
žmonių. Vėliau jie patraukė 
prie Kauno miesto savivaldy
bės, kur bandė įsiveržti į savi
valdybės pastatą, o kita dalis 
žmonių nuėjo prie Šv. Arkan-
gelo bažnyčios. 

Už nesankcionuoto mitingo 
organizavimą V. Šustauskas 
gali būti nubaus tas nuo 500 
iki 2,000 litų bauda arba ad
ministraciniu areš tu iki 30 pa
rų; už važiavimą automobiliu 
pėstiesiems skirtu t aku gali 
būti nubaustas nuo 50 iki 100 
litų bauda. 

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

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II sekmadienį pareiškė, kad 
dar lieka laiko nesmurtinėmis priemonėmis išspręsti dėl JT ginkluo
tės tikrintojų kilusią Irako krizę. „Tikiuosi, kad tie, kas atsako už 
tautų gyvastį, sieks pasikliauti diplomatijos priemonėmis bei dialogu 
ir įstengs išvengti bet kokio pobūdžio konflikto", sake popiežius Šv. 
Petro aikštėje susirinkusiems maldininkams ir turistams. ..Susiklos
čiusi padėtis Irake ir visame Vidurio Rytų regione duoda mums pa
moką, kad ginkluoti konfliktai neišsprendžia problemų, tačiau tik pa
gilina tautas skiriantį nesupratimą", sake 77-erių metų popiežius, 
kalbėjęs aiškiai ir atrodęs gan sveikai. 

Miunchenas, Vokietija. Kanados gynybos ministras Arthur Eg-
gleton sekmadienį pareiškė, jog jo vyriausybė palaiko JAV pasiruoši
mus kariniam antpuoliui prieš Iraką ir svarsto galimybę jame daly
vauti. A. Eggleton pasisakymas atspindėjo griežtėjančią Kanados 
nuostatą dėl jėgos panaudojimo prieš Irako prezidentą Saddam Hus-
sein. Kanados UR ministras Lloyd Axworthy, šeštadienį lankydama
sis Japonijoje, perspėjo Iraką, kad jis baigtų „riesti nosį" prieš JT, ir 
neatmetė galimybės, kad Kanada gali dalyvauti bendruose kariniuose 
veiksmuose. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin Italijos laikraščiui „Co-
rriere della Serą" pareiškė, kad Rusijai nepriimtinas Baltijos valsty
bių prisijungimo prie NATO scenarijus. „Pasakysiu tiesiai, mane su
neramino kai kurie pirmieji atsiliepimai, kuriuos išsakė būtent Char
tiją pasirašiusios Baltijos valstybės, taip pat samprotavimai apie JAV 
įsipareigojimus paremti Latvijos, Lietuvos ir Estijos pastangas įstoti į 
NATO. Dar kartą akcentuoju, kad Rusijai toks scenarijus buvo ir lie
ka nepriimtinas", pažymėjo prezidentas. Pasak jo, „mums sako, kad 
visos valstybės turi teisę savarankiškai pasirinkti savo saugumo ga
rantijas. Su tuo sutinku. Tačiau nereikia užmiršti, kad saugumas yra 
nedalinamas. Teisę į jį turi ir Rusija, įnešusi didžiulį indėlį į neseniai 
viešpatavusios konfrontacijos įveikimą. Negalima pamiršti, kad, sie
kiant įgyvendinti savo teisę į saugumą, reikia paisyti teisėtus ir nie
kam abejonių nekeliančius kitų valstybių, juoba kaimynių, interesus". 

Kuwaitas. Saudi Arabijos vyriausybė tvirtai remia Vašingtoną, 
nors viešai ir nepalaikė galimų oro smūgių prieš kaimyninį Iraką, pir
madienį pareiškė JAV gynybos sekretorius William Cohen. „Mūsų su
sitikimas pasisekė. Dabar aš visiškai įsitikinęs, kad mūsų ryšiai labai 
tvirti", sakė jis žurnalistams, kurie jį lydi keturių dienų išvykoje į 
Persijos įlankos valstybes. Anksčiau Saudo Arabija buvo išreiškusi 
nenorą remti galimą puolimą prieš Iraką ir sakė neleisianti rengti oro 
smūgių iš savo teritorijos. 

Maskva. Maskvai kelia nerimą žiniasklaidos priemonių praneši
mai, kad Turkija įvedė dideles pajėgas į Irako Kurdistano teritoriją. 
Pasak Rusijos URM pareigūno, Rusija kol kas negavo oficialaus ži
niasklaidos priemonių pranešimų patvirtinimo. Jeigu informacija 
apie tokią operaciją pasitvirtins, sakė jis, tai bus vertinama „kaip Ira
ko suverenumo pažeidimas, ir jokie argumentai negali pateisinti to
kių 'kelionių' į kitos valstybės teritoriją". Informacijos agentūrų pra
nešimais, Ankara įvedė kariuomenę į Šiaurės Iraką, kad sukurtų 
„buferinę zoną" ir neleistų kurdams bėgti į Turkiją, jeigu JAV su
rengtų smūgį prieš Bagdadą. 

Kairas Siekdamas sumažinti įtampą dėl Irako konfrontacijos su 
Jungtinėmis Tautomis, Arabų Lygos vadovas, 22 valstybes vienijan
čios Arabų Lygos generalinis sekretorius Esmat Abdel-Meguid pir
madienį pareiškė siūląs sudaryti naują, ypatingą ginkluotės tikrinto
jų grupę prezidento Saddam Hussein objektų apžiūrai. Jo žodžiais, re
miantis pasiūlymu, JT inspektoriams turėtų būti leista apžiūrėti dar 
60 objektų, kurių apžiūrą Irakas iki šiol draudė. Pasak Associated 
Press, E. Abdel-Meguid pasiūlymui greičiausiai prieštaraus JAV ir 
Didžioji Britanija, pareikalavusios, kad Irakas besąlygiškai bendra
darbiautų su ginkluotės inspektoriais. 

Nagano. JAV prezidentui Bill Clinton ir Irako vadui Saddam Hus
sein, tikriausiai, yra ko pasimokyti iš Japoniją šiurpinančių nusikal
tėlių susivienijimų, kurie paskelbė „Olimpines paliaubas". Didžiausia 
Japonijos gangsterių grupuotė „Jamaguchi gumf ir jos mirtini prie
šai „Nakano kai" paskelbė paliaubas vasario 7-22 dienomis, kol vyks 
Žiemos Olimpinės žaidynės, pranešė policija. Anot pareigūnų, atrodo, 
kad nusikaltėliai padarė tai, dėl ko nepavyko susitarti tarptauti
niams diplomatams. 

Maskva. Rusijos URM kol kas atsisako komentuoti pranešimus, 
kad Baltarusija turi branduolinių medžiagų. Kaip pranešė kai kurios 
Rusijos žiniasklaidos priemonės, remdamosi Baltarusijos televizija, ši 
respublika turi dvi tonas plutonio ir sodrintojo urano. Turėdama tiek 
radioaktyviųjų medžiagų, Baltarusija turėtų branduolines valstybes 
statusą. Tuo tarpu pageidavęs neskelbti savo pavardes Rusijos specia
listas pastebėjo, kad Baltarusija „savanoriškai prisijungė prie Bran
duolinio ginklo neplatinimo sutarties būtent kaip nebranduolinė vals
tybė". 

New Yorkas. Korporacijos „Microsoft Corp." pirmininkas Bill Ga
tės pareiškė, kad jo aukos visuomenei per gyvenimą viršys 1 mlrd. do
lerių. „Būdamas 42-ejų. šiuo metu esu davęs šiek tiek daugiau nei 
500 mln. dolerių fondams, darantiems kai ką, kuo aš tikrai tikiu", sa
kė jis ABC News laidoje „20/20". Praėjusį rugsėjį CNN steigėjas Ted 
Turner paaukojo 1 mlrd. dolerių JT humanitarines pagalbos agentū
roms ir paragino kitus turtingus žmones padaryti tą patį. 

Nuotr : Ant savo ••••tomobilio stogo įsitaisęs Lietuvos Laisvės lygos vado
vas Vytautas Šustauskas vasario 6-osios protesto akcijoje, Kaune, kritika
vo vyriausybės vykHomą skurdinimo politiką (Eltai 

* Kauno Vytauto Didžio
j o karo muziejaus Vytauto 
Didžiojo koplyčioje vasario 4 
d. buvo pradėtas montuoti bal
tas gipsinis šio Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio pamink
las, iki šiol stovėjęs muziejaus 
Feodalizmo epochos salėje. Šio 
kruopštaus darbo ėmėsi kau
nietis Juozas Šlivinskas ir ar
chitektas Algis Mikėnas. <BNS' 

KALENDORIUS 
Vasario 10 d.: Šv. Sko-

lastika (mirė 523 n u : Teodo
ra. Elvyra. Gražute. Skaistu
tis. 1876 m. gimė poetą?, dra
maturgas Pranas Vaičaitis. 

Vasario 11 d.: Švč. Mer
gelė Marija Lurde 'apsireiškė 
1858); Adolfas. Felicija, Pas
kalis. Algirdas. Daile. 1905 gi
mė poetas Antanas Miškinis. 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
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SVEIKAS MAISTAS — NUO 
VĖŽIO VAISTAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Žmones valgo iki šiol dve
jopą maistą: vienas jų vilioja 
vėžį, o kitas jį atitolina. Vien 
maistu vėžį prisiviliojant, net 
nuo 20 iki 40% vėžių atsiran
da pas žmogų. Taip tvirtina 
dabar mediciniškoje spaudoje 
paskelbtas, iš 670 puslapių su
sidedąs, pranešimas apie 
maisto įtaką vėžiui. Jis pava
dintas „Maistas, mityba ir ap
sauga nuo vėžio"7 v Food, N'utri-
tion and Prevention of Can-
cer). Tai plačios apimties 
pranešimas. Tai išsamus moks
linis įrodymas, kaip maistas 
gali sukelti vėžį. Jis pateikia 
naujas maisto gaires valgyto
jams ir patarimus gydytojams 
apie pirminę apsaugą nuo 
vėžio. 

Vėžys — stipriausias 
žmogžudys 

Visi žinom, kad vėžys yra iki 
šiol stipriausias žmogžudys. 
Net 10 milijonų žmonių pa
saulyje pernai sirgo vėžiu ir 7 
milijonai jų mirė. Nauja dabar 
paskelbta gera žinia, kad iš jų 
10 milijonų galima kasmet ap
saugoti nuo vėžio, vien sveiku 
maistu mintant, net iki ketu : 
rių milijonų žmonių visame 
pasaulyje, o Amerikoje taip 
išgelbėtų maistu nuo vėžio 
būtų per trečdalį milijono, jei 
kiekvienas valgytų tik sveiką 
maistą, jei nerūkytų, netingi
niautų, o mankštintųsi — 
darbuotųsi reguliariai ir nenu
tuktų — užlaikytų normalų 
savo kūno svorį. Tuos faktus 
teikia tik ką paskelbtas medi
ciniškas pranešimas. 

Mat, kaip minėta, iki 40% 
vėžių atsiranda pas žmogų 
netikusio maisto įtakoje. Tai
gi, ar mes ir šiais metais p*ftB-
novei su vėžiu draugausime, 
vengdami vegetariško maisto, 
rydami tą viliojantį vėžį gardų 
lietuvišką kąsnį — tas tau
kuose besivartančias dešras, 
tokius pat cepelinus ir visus 
kitus vėžį priviliojančius val
gius, kada mums arti pusės 
visų pasitaikančių vėžių šalin 
nuvaro Ovo-lacto-vegetariška 
mityba. Todėl liaukimės būti 
savižudžiais ir savižudėmis, 
kada reikia su kąsniais tik 
taip tvarkytis. 

Sveikas maistas irgi yra 
skanus 

Su naujais metais naujai — 
sveikai — nuo vėžio ginančiais 
imkime maitintis. Meskime iš 
savo širdies nusiteikimą, būk 
vaisių — daržovių maistas yra 
per menkas artojui ar sunkiai 
dirbančiajam. Ši netiesa vilio
ja vėžį į lietuvio pastogę. Da
bar pats laikas yra ryžtis ne
leisti vėžiui rėplioti lietuvio ir 
lietuvės link. nes su vėžiu tik 
mirtis, o su sveiku valgiu — 
sveikas ir laimingas gyveni
mas. 

Tik pasiklausykime 

Nuo vėžio apsaugančias, 
naujas mitybos gaires dabar 
su vėžiu kovojančios draugijos 
paskelbė Londone, VVashing-
tone. Kinijoje, Italijoje ir Ja
ponijoje. Su vėžiu kovojimo 
centro Seattle vietovėje atsto
vas daktaras ir PH D. John D. 
Potter tvirtina, kad naujos 
gairės nurodo, kaip tinkamas 
maistas sumažina pavojų su
sirgti vėžiu panašiai, kaip 
toks maistas saugo širdį nuo 
atakos ir smeginis nuo para
lyžiaus. Jis dar saugo žmogų 
nuo infekcinių ligų, ypač da
bar artinančio pavojaus su
sirgti influenza, ir nuo nusi-
maitinimo. 

Štai tas maistinis sargas, 
saugas mus nuo vėžių ir visų 
kitų čia minėtų susirgimų. 
Minėtas pacientams ir gydyto
jams skirtas naujas kovoje 
suvėžiu pranešimas pataria 
valgyti Alvudo seniai mums 
peršamą Ovo-Lacto vegeta
rišką maistą: penkis kartus 
kasdien vaisius — daržoves 
iki 30 uncijų. Žuvies ir porą 
valg. šaukštų aliejaus. 

Dirbkime ir nenutukime! 

Du didžiausi vėžio priešai 
yra darbas — mankšta ir nor
malus kūno svoris — nenutu-
kimas, kuris daugelį mūsiškių 
labai vargina ir niekas nesi
stengia sunormalinti savo 
svorį. Minėtas apsaugos nuo 
vėžio patarimas nurodo, kad 
mes visi ir visos nenutuktume 
ir nesuliesėtume per daug. 
Būtina nuo jaunatvės per visą 
gyvenimą nepadidinti savo 
kūno svorio daugiau negu vie
nuolika svarų. Už tai dabar 
visi paliaukėtieji ir per pilvą 
žemės neriagiantieji bėkite 
nuo vėžio, sutirpindami savo 
poodinius taukus stipresniu ir 
sunkesniu darbu bei mankšta. 

Kasdieninis vienos valandos 
greitas — energingas pasi
vaikščiojimas ar savaitinis va
landos energingas darbas sau
go nuo keletos rūšių vėžio, 
ypač storojoje žarnoje ir 
skrandyje. O taip pat toks dar
bas saugo mus nuo širdies ata
kos, smegeninio paralyžiaus, 
nuo cukraligės, nuo kaulų su
minkštėjimo ir nutukimo. 
Todėl dabar mes nustokime 
vien dejuoti, o imkime nuo 
įvairiopo sunegalavimo gintis 
čia nurodytu būdu. Sėkmės. 

KLAIPĖDOJE SIEKIAMA 
SUVALDYTI 
STAFILOKOKO 

PROTRŪKĮ 

Klaipėdos miesto akušerijos-
ginekologijos klinikoje beveik 
per mėnesį stafilokoko infekci
ja užsikrėtė 61 naujagimis. Iš 
rugsėjo mėnesį gimusių 309 
naujagimių susirgo 50, iki 

Buvęs Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
su sausio 25 d. toje bažnyčioje šv. Mišias aukojusiu Kauno arkivyskupu 
metropolitu Sigitu Tamkevičium. Nuotr. J o n o Tamula ič io 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

ALBERT 
WIHLER KNYGA 

„NIEKAS NESUNKU 
MYLINTIEMS DIEVĄ" 

Gruodžio 13 d. Kauno respu
blikiniame pedagogikos mu
ziejuje „Vaiko pažinimo'' studi
ja pristatė Albert Wihler kny
gą „Niekas nesunku mylin
tiems Dievą". Renginio inicia
torė ir pagrindinė organiza
torė — s. Ada Urbonaitė. Lie
tuvos Montessori asociacijos 
pirmininkė L. Sajienė pažy-
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mėjo, kad autorius kun. dr. A. 
Wihler šioje knygoje ne tik pa
pasakojo Dievo tarnaitės, Sa-
vojos grafaitės Anos Guįjne 
trumpo gyvenimo istoriją, bet 
ir atskleidė šios mergaitės šei
mos istoriją, parodydamas* 
kaip šeima padėjo Anai tapti 
pasiaukojančia asmenybe. Iš 
tėvų meilės vaikui gimsta vai
ko meilė pasauliui, pabrėžė L. 
Sajienė. ... 

Knygos vertėja M. Mėh-
nauskaitė pasidalijo mintimis 
apie šios. knygos pirmąjį ver-
timą. 1986 m. s. A. Urbonaitės 

spalio 20 dienos gimė 91 nau- pastangoms savilaidos būdu 
jagimis, ir iš jų 11 užsikrėtė pasirodė 100 šios knygelės eg-
stafilokoku. zempliorių. Šiuo metu knyga 

Dėl tokio infekcijos pro- išleista 1J&0 egz. tiražu. Mi-
trūkio spalio 17 dieną klinika nėtoji knyga išversta į 24 pa
buvo uždaryta. Laikinasis šaulio kalbas ir susilaukė di-
akušerijos skyrius įkurtas džiulio skaitytojų pritarimo ir 
Miesto ligoninės Onkologijos įvertinimo^ 
centre. Patirtimį apie savo vaikų 

Miesto ligoninės vyriausias auklėjimą.a katalikiška dvasia 
gydytojas Vincas Janušonis sovietinės , okupacijos metais 
mano, kad infekcijos pro- pasidalijo gydytoja St. Belic-
trūkiui klinikoje įtakos turėjo kienė, išauginusi du sūnus kū
ne tik seniai — nuo 1986 metų nigus. Ji pabrėžė, kad vaikai 
— nedarytas kapitalinis re- šeimoje mokosi tik iš asmeni-
montas. nio tėvų pavyzdžio. „Vaiką 

Infekciją galėjo sukelti ir auklėjame tik savo gyvenimu, 
gimdyvės iš Šilutės, kur dėl sukurdami jam tokią aplinką, 
smarkaus infekcijos protrūkio kurioje išryškėja dvasinės vai-
gimdymo namai buvo uždaryti kų savybės", — sakė gydytoja, 
anksčiau. 26 proc. visų gimdy- džiaugdamasi, kad emociniai 
vių Klaipėdos akušerijos- ryšiai su sūnumis išliko visam 
ginekologijos klinikoje buvo iš gyvenimui. Brolio Bernardo, 
Šilutės. Dėl infekcijos pro- OFS, teigimu, namuose gau-
trūkio kaltas ir klinikos perso
nalas bei labai prasta higiena. 
Net 13 proc. klinikos darbuo
tojų nustatyti stafilokoko 
nešiotojais. Ankstesniais me
tais šis skaičius siekdavo 7-8 
proc. 

1995-1997 metais daugiau
sia infekcinių susirgimų bū
davo 6 per mėnesį. 1995 ir 
1996 metais įregistruota 50 
naujagimių, užsikrėtusių sta
filokoku. Lietuvoje per 1996 
m. įregistruoti 187 susirgimai, 
per 8 šių metų mėnesius — 
180 susirgimų. 

Pagal higienos taisykles gy
dymo įstaigos turi būti remon
tuojamos kartą per metus ir 
du kartus per metus turi būti 
atliekama dezinfekcija Pas
kutinis smulkus remontas 
akušerijos-ginekologijos klini
koje buvo atliktas 1994 me
tais 

Klaipėdos miesto akušerijos-
ginekologijos kliniką tikimasi 
suremontuoti per mėnesį. Bus 
remontuojamas klinikos sto
gas ir visos penkių aukštų 
pastato patalpos. Puse remon
tui reikiamų lėšų pažadėjo 
skirti sveikatos apsaugos mi
nistras Juozas Galdikas, kitą 
dali turėtų finansuoti savival
dybe. Klinikos remontas kai
nuos apie 340,000 litų. (BNS) 

tas tikėjimo šviesos pažinimas 
padėjo jam eiti Dievo link. Jis 
taip pat pabrėžė, kad Albert 
Wihler knyga yra žmonių dva
sinio bendravimo studija. Ren
ginio metu susirinkusieji ga

lėjo pasiklausyti „Ugnies vai
kų" atliekamų giesmių. 
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JŠTIKIMYBĖ 
HIPOKRATUr 

Pasaulinė gydytojų federaci
jos „Už žmogaus gyvybę" Lie
tuvos asociacija (PGFLA), Vil
niaus arkivyskupijos šeimos 
centras, Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerija, Lietuvių 
katalikų mokslo akademija ir 
Lietuvos gydytojų sąjunga 
spalio 25 d. Vilniuje surengė 
tarptautinę konferenciją „Iš
tikimybė Hipokratui". 

Kreipdamasis į maždaug 
250 konferencijos dalyvių, Vil
niaus arkivyskupas Audrys J. 
Bačkis perdavė jiems Šventojo 
Tėvo sveikinimą ir palaimi
nimą. Drauge jis akcentavo, 
kad Hipokrato priesaika krei
piamasi į žmogaus — nesvar
bu, tikinčio ar abejingo ti
kėjimui — sąžinę. Arkivysku
pas taip pat kalbėjo apie gydy
tojo ir paciento santykį, gvil
deno etinius bei religinius šio 
santykio aspektus. „Gydytojo 
profesija — pašaukimas tapti 
žmogaus gyvybės sargu ir tar
nu", — tvirtino arkivyskupas, 
lygindamas šį pašaukimą su 
kunigyste: kaip kunigas nega
li rūpintis vien siela, taip ir 
gydytojui maža rūpintis tik 
kūnu. Sveikatos apsaugos mi
nistras Juozas Galdikas taip 
pat ragino gydytojus traktuoti 
ligonį, kaip žmogų. 

PGFLA prezidentė doc. dr. 
Alina Šaulauskienė priminė 
460-377 m. prieš Kristų gyve
nusio Hipokrato biografijos 
detales, pažymėdama, jog Hi
pokrato priesaika turėjo dide
lę įtaką Europos medicinos 
kultūrai. Ji papasakojo apie 
Hipokrato priesaikos atnauji
nimo iniciatyvą, išvardijo pir
muosius gydytojus, 1995 m. 
pasirašiusius po atnaujinta 
Hipokrato priesaika. 

Hipokrato priesaikos komi
teto pirmininkas prof. habil. 
dr. Antanas Sučilą atkreipė 
dėmesį, jog daugelis Lietuvos 
gydytojų nėra davę priesaikos, 
įpareigojančios saugoti gyvybę 
nuo prasidėjimo momento iki 
natūralios mirties. Anot profe
soriaus, Lietuvoje kasmet nu
žudoma 40-50 tūkst. negimu
sių kūdikių. 

Pasibaigus iškilmingai at
naujintos Hipokrato priesai
kos priėmimo ceremonijai (F. 
Jakšto skaitomą priesaikos 
tekstą kartojo visa salė), kal
bėta apie lietuvių kalba 
išleistą Popiežiškosios sveika
tos apsaugos darbuotojų pas
toracijos tarybos dokumentą 
„Sveikatos apsaugos darbuo
tojų chartija". Svečias iš Var
šuvos prof. Kazimiere Szalata 
pavadino šį dokumentą „nauju 
evangelizacijos instrumentu", 
ragino gydytojus būti „vilties 
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ženklais, gyvybės Evangelijos 
liudytojais". 

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, 
tvirtino, jog Chartija norima 
prisidėti prie sveikatos apsau
gos humanizavimo. Jis taip 
pat pabrėžė, kad sveikatos ap
sauga neatsiejama nuo etikos 
ir moralės, todėl stambesnėse 
medicinos įstaigose derėtų 
įsteigti etikos komisijas. 
„Chartijos principai aštrina 
sveikatos darbuotojo atsako
mybę, stiprina pašaukimo sa
vimonę", — sakė jis. 

Provizorė ir leidėja Birutė 
Obelienė kalbėjo apie šiuo
laikinę krizę lytiškumo sri
tyje, vadinamąjį kontraceptinį 
mentalitetą, natūralaus gy
vybės perdavimo pažeidimus. 
Psichoterapeutas dr. Gintau
tas Vaitoška apibūdino gyvybę 
kaip biologinį matmenį pra
nokstantį slėpinį. Gyd. Janina 
Tartilienė, kalbėdama apie eu
tanazijos problemą, akcenta
vo, jog eutanazija griauna ryšį 
tarp gydytojo ir paciento. 
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MOTERŲ VIENUOLI J U 
VYRESNIŲJŲ 

KONFERENCIJOS 
POSĖDIS 

Spalio 11 dieną Vilniaus ar
kivyskupijos kurijoje įvyko 
Lietuvos moterų vienuolijų 
vyresniųjų (LMVAV) konfe
rencijos posėdis, kuriame taip 
pat dalyvavo Lietuvos Vys
kupų konferencijos (LVK) 
komisijos vienuolijų reikalams 
pirm. vysk. Jonas Boruta, SJ. 
Vyskupas supažindino posė
džio dalyves su LVK nurody
mais dėl artimiausios LMVAV 
konferencijos veiklos. LMVAV 
konferencijos atstove LVK ko
misijoje vienuolijų reikalams 
išrinkta ses. Aldona Daugir
daitė, kuri taip pat įpareigota 
palaikyti ryšius su kontemp
liatyviosiomis moterų vienuo
lijomis. 

Posėdyje buvo baigtas reda
guoti ir patvirtintas 1997 m. 
rugpjūčio mėnesį vykusio vi
suotinio Lietuvos seserų vie
nuolių suvažiavimo baigiama
sis pareiškimas. Posėdžio da
lyvės svarstė LMVAV konfe
rencijos formavimo komisijos 
pateiktas novicijų bei magis
trių dvasingumo kursų ir ju-
nionų ugdymo programas, pa
tikslino dvasingumo kursų 
dalyvių sąrašus. Lapkričio-
sausio mėn. visose vyskupijose 
ketinama surengti vyskupi
jose dirbančių seserų susitiki
mus su savo ordinarais. Suda
ryta leidybinė komisija, kuriai 
pavesta leisti visuotinio Lietu
vos moterų vienuolių suva
žiavimo medžiagą bei kitą, 
vienuolijoms aktualią lite
ratūrą. Šios komisijos pirmi
ninke paskirta ses. Laimutė 
Rimkevičiūtė. Už LMVAV 
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konferencijos ryšius su už
sieniu bus atsakinga ses. Igne 
Marijošiūtė. 

Dalyvės taip pat aptarė pa
sirengimo LMVAV konferenci
jos ataskaitiniam-rinkimi-
niam posėdžiui reikalus. Šį 
posėdį ketinama surengti 
1998 m. balandžio mėnesį. Vi
sos moterų vienuolijos buvo 
įpareigotos sudaryti savo 
narių bei mirusių seserų (nuo 
1945 m.) sąrašus, apie žy
mesnes mirusias seseris pa
rašyti nekrologus. Šios žinios 
turėtų būti įtrauktos į 1999 m. 
„Katalikų kalendorių-žinyną". 
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DIEVE, PADĖK MŪSŲ 
PREZIDENTUI! 

EDMUNDAS SIMANAITIS 
Prezidento rinkimai ilgai do- mimu patikėjusių pasiryžėlių 

mins politikus ir politologus. 
Neliks nuošalyje ir neabejingi 
tėvynės likimui piliečiai. Ke
letą pastabų apie kampanijos 
eigą ir rezultatus pats laikas 
padaryti dabar. 

Konservatorių vadas, Sąjū
džio, prikėlusio tautą ir atkū-
rusio valstybę vadovas, pirma
sis jungą nusimetusios Lietu
vos Respublikos vadovas, pla
čiai pasaulyje pagarsėjęs poli
tikas, kurio veikla pasižymi 
nuoseklumu, balansuota poli
tine valia ir ryžtu, nepateko į 
antrąjį rinkimų turą. Didelė 
rinkėjų dalis patyrė nusivy
limą. Kuo visa tai paaiškinti? 

Profesoriaus veikla, neprik
lausomai nuo to, ką jis beda
rytų po Kovo 11-osios akto 
paskelbimo, nomenklatūrinin
kų buvo kritikuojama be palio
vos. Už pozityvią kritiką dėko
ti reikėtų. Deja, dažniausiai 
kritikuota dėl kritikos ir nau
dotasi išmėgintu KGB metodu 
— visais įmanomais būdais 
menkinti, niekinti, šmeižti 
priešininką. Tai buvo daroma 
ne tik nevengiant melo ar 
šmeižto, bet ir profesionaliai 
pateikiant pusiau tiesos ir 
subtiliai dozuojamos dezinfor
macijos mišinį. Dar Vladimi
ras ir Adolfas, dezinformacijos 
klasikai, žinojo, kad, dažnai 
kartojant tas pačias netiesas, 
po kurio laiko dauguma rinkė
jų jas priima kaip pusiau tie
sas, o dar kiek palašinus šio 
nuodo, melas ir šmeižtas prii
mami kaip tiesa. Priimami, 
beje, tik su viena sąlyga — jei 
nėra objektyvios žiniasklaidos, 
jei nerodomos pastangos neut
ralizuoti dezinformaciją. 

Didieji to meto Vakarų poli
tikai negebėjo suvokti ir įver
tinti lietuvių tautos siekių. Jei 
ne ryžtingi ir tarptautinės tei
sės požiūriu preciziškai tiks
lūs nepriklausomybės archi
tektų ir jų vadovo veiksmai, 
šiandien mer tebūtume viena 
iš NVS šąli . To paties galo 
užsienio ir „mūsiškė" nomenk
latūra, aiškiai suvokdama 
sparčiai artėjančią ir jau neiš
vengiamą sovietijos katast
rofą, iš paskutiniųjų siekė 
svarbiausiojo tikslo — tapti 
savininke turto, kurį valdė so
vietmečiu, ir kur tik įmanoma 
išlaikyti savo rankose politinę 
valdžią. Pirmąjį siekį pavyko 
įgyvendinti beveik šimtu pro
centų (Adolfėlis, nors ir tėvo 
Stanislovo raginamas išsilai
kyti, neišturėjo). Dėl antrojo 
galinėtasi ir ne vieną sykį. 
Profesionalų iš neišardytų so
vietmečio struktūrų dvikova 
su „saviveikliniu", tačiau ryž
tingu ir gausiu Tėvynės atgi-

būriu bei nepakaltinamu, bet 
periodiškai svyruojančiu elek
toratu buvo permaininga. Są
jūdžio išugdyti politikai, diplo
matai ir valstybininkai brendo 
sparčiai, nors... galėjo ir spar
čiau. 

Keršto ir teisingumo 
sąvokos skiriasi 

Dabar lyg ir „nebemadinga" 
analizuoti prichvatizacijos 
šėlsmą ir jo neišvengiamas pa
sekmes, būtent, srautą teisi
nio nihilizmo, socialinių netei
sybių, nusikaltimų ir pra
džioje paniškos, o vėliau stro
piai maskuojamos baimės būti 
patrauktiems teismo atsako
mybėn už genocidą. Nesunku 
susivokti, kuri politinė (ir 
ekonominė!) jėga nūdienos 
Lietuvoje ypatingai suintere
suota, kad būtų kuo dažniau 
ir garsiau kalbama apie tau
tos santarvę, atkurtą ne ant 
teisingumo pamatų, o... ragi
nant tautą ir ypač sovietmečiu 
represijas patyrusius piliečius 
užmiršti kančias, skriaudas, 
atimtą turtą, paniekinimus, 
patyčias, prarastą lageriuose 
bei tremtyje sveikatą ir iki šiol 
nesuskaičiuotas aukas. Soviet
mečio nomenklatūra savo 
ruožtu „pamirštų" arba santū
riai girtųsi turėtomis privile
gijomis, Sovietijos ordinais, 
kolaboravimo patirtimi, vilda
masi, kad liaudis iš tikrųjų 
gali pamiršti genocido teorijos 
ir praktikos pasekmes. San
tarvės be teisingumo negali 
būti apskritai. Tą puikiai žino 
ir supranta visi dori piliečiai, 
aiškiai skirdami teisingumo ir 
keršto sąvokas. Jie ne keršto 
siekia, o teisingumo, kaip bū
tino valstybės pamato, tegul ir 
gerokai suvėlavus ir dar vis 
nedrąsiai bandomo statyti. Vis 
dėlto ir be antrojo Niurnbergo 
užkietėję nomenklatūrininkai 
yra priversti sparčiai keisti 
kaukes ir taikytis prie naujų 
aplinkybių. 

Dešinieji, nors ir gerai su
vokdami, kad Atgimimo idėjos 
ir vadovai turi būti ginami, 
tuo deramai nesirūpino. De
zinformacijai nebuvo priešpa
statyta aktyvi ir objektyvi ži-
niasklaida. Baisoka, kai vėlia
va neginama. Nebuvo darnios 
komandos, kuri tuo rūpintųsi. 
Kairiųjų komanda, tobulai 
naudodamasi išlikusiais ry
šiais ir didžiule sovietinės de
zinformacijos sistemos su
kaupta patirtimi, savuosius 
vadus ne tik gynė, bet ir nuo
sekliai formavo jų teigiamą 
įvaizdį. 

Danutė Bindokienė 

Š.m. sausio 24 d. išrinktasis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, prieš išvykdamas į tėvynę per
imti nelengvas savo pareigas, turėjo progos susitikti su Čikagos bei apylinkių lietuviais. Čia jis kalba Maironio 
lietuviškosios šeštadieninės mokyklos mokiniams Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Stovi iš kaires: mokyklos 
direktorė Eglė Novak, Jonas Grigaliūnas, Aura Platakytė, Kęstutis Daugirdas, Agnė Misiūnaitė, Andrea 
Mikėnaitė, Giedrė Kazlauskaitė ir Ugnė Adikevičiūtė 

Sąjūdis neišlaikė savo ran
kose turėtų labai populiarių 
laikraščių. Dabar ne taip jau 
svarbu, kad taip atsitiko, ne
sugebant ar nenorint pasi
priešinti nomenklatūrininkų 
kėslams. Ko vertas oratorius 
išrautu liežuviu? Kairieji, 
keisdami redakcijų iškabas, 
puikiai sugebėjo išlaikyti 
spaudą savo rankose. Deši
nieji, net ir norėdami, tokių 
galimybių nebūtų turėję. Są
jūdžio spauda atsirado kaip 
nenumaldomas poreikis išrėk
ti pusę amžiaus slopintą tiesą, 
kaip spontanišką protestą 
prieš smurtą ir neteisybes. 
Sąjūdžio bangos iškelti politi
kai negalėjo (ir neturėjo tei
sės!), nesuprasti, kad šis reiš
kinys trumpalaikis. Kad, vi
suotinio entuziazmo bangai 
nuslūgus, paliks plytintys 
piktžolėti dirvonai, o norinčių 
ir galinčių juose darbuotis ims 
sparčiai mažėti. Ketvirtoji 
valdžia, kaip ir visos kitos, 
taip pat atėjo iš sovietmečio. 
„Komsomolkos" dvasia ir tra
dicijos neišnyksta it dūmas, 
vėjeliui pūstelėjus, pakeitus 
redakcijos iškabą, spauda pati 
savaime nepasidaro objektyvi. 
Tai ilgas ir skausmingas pro
cesas, sąlygojamas interesų 
kaitos. 

• 

Kas pagydys visuomenės 
ligas? 

Rinkimai akivaizdžiai de
maskavo vieną nūnai populia
rų mitą apie vertinimus. Vie
nas seimūnų, palengva ir nuo
sekliai rengtas į aukštą val
džios kėdę, gaudavo už neži
nia kokią veiklą ar būsimus 
„nuopelnus" pačius aukščiau
sius taškus. Ir prieš pat rinki
mus tas taip rūpestingai puo

selėtas „reitingas" prašapo, 
pasak patarles, kaip adata 
šieno kaugėje. O DDP kandi
datas iš valdininko — politinio 
nulinuko, buvo padarytas poli
tikos žvaigžde per porą mė
nesių. Tai naivuolis gali pa
tikėti, kad tai yra paties kan
didato nuopelnas, kad tai jo 
vulkanu išsiveržusios politi
nės veiklos' pripažinimas ir 
įvertinimas. Tos politinės 
veiklos tiek, kiek katinas pri
verkė. Milžiniškas pasiseki
mas rinkimuose įrodo buvus 
ne genialių DDP remiamo 
kandidato savybių, o tebeeg
zistuojantį sovietmečio par
tinės ir ūkinės nomenklatūros 
ekonominių,' socialinių, partij 

nių ryšių tinklą. Jis paliko 
nesutraukyta's, neišardytas 
nei desovietizacijos įstatymo 
(nepajėgta laiku priimti), nei 
dekagebizarijos proceso (visi 
sulindo į priedangos firmas, 
bankus ir pan.). Dezinformaci
jos sklaida buvo stebėtinai 
veikli. Be užsienio paramos to
kie ryšių tinklai ilgai neišsi
laiko. Nereikia stebėtis, kad 
tai, kas laiku nebuvo padaryta 
valstybės valdymo instituci
joms apvalyti ir savo piliečių 
saugumui užtikrinti, nūnai 
yra daugelio mūsų valstybę 
varginančių negerovių prie
žastis. Kolaborantų ir represi
nių tarnybų narių teises labai 
aiškiai ir nedelsiant tuoj po 
karo apribojo ir prancūzai, ir 
vokiečiai, ir olandai, ir norve
gai. Pasekė jais ir čekai, ir 
bulgarai. Tik ne mes. Nejaugi 
Seimas šio tariamo galvosūkio 
neišspręs? Antraip visuomenę 
ilgai kamuos nepagydomos li
gos. 

Estai ir latviai nerizikavo 
pasikliauti liaudies balsais. 
Jie ryškiai skyrė tautos ir 

Reklamų olimpiada 

liaudies sąvokas. Galbūt le
miamos reikšmės turėjo de
mografinė padėtis, piliečių ir 
kolonistų santykis? Galbūt 
todėl savo prezidentus ir lat
viai, ir estai renka Parla
mente tautos atstovų balsais? 
Konstituciją turime gerbti, bet 
ar neįsitikinome, kad nesuar
dytų tinklų ir svetimų spectar-
nybų įtaka Seimui būtų nepa
lyginamai mažesnė? Dar vie
nas „namų darbas7" Seimui. 
Garsiai dundėjo būgnai apie 
baimę. Įsidėmėtina, kad apie 
plintančią baimę dažniausiai 
kalbėjo sovietmečio „partijos" 
istorinio ir politinio palikimo 
perėmėjai. Taip, sovietmečiu 
baimė buvo „partijos ir vyriau
sybės" valstybinės politikos 
neatsiejama sudėtinė dalis. 
Genocido politikos ideologai, 
represijų organizatoriai ir 
vykdytojai yra tikrieji baimės 1 
autoriai. Nūdienos baimės : 
propagandistai mėgino savo : 

vakarykštę, dar iki šiol Temi- , 
dės neįvertintą, patirtį „pri- , 
paišyti" dabartinio Seimo ir ; 
vyriausybės vykdomai politi
kai. 

„Objektyviesiems" baimės 
propaguotojams buvo labai , 
neparanku papasakoti apie iš 
tiesų egzistuojančią baimę, i 
Žmonės iš tiesų bijo, kad DDP 
valdymo metais išvogti indė
liai gali pasilikti negrąžinti. 
Ypač nesaugūs jaučiasi prich-
vatizuotų valstybinių įmonių 
darbuotojai. Naujieji savinin
kai, dažniausiai iš sovietmečio 
partinės ar ūkinės nomenk
latūros išdygę, be gailesčio 
meta juos į gatvę. Kišeninės 
(kitokių dar nėra) profesinės 
sąjungos darbininkų dar negi
na. Ir šio reikalo Seimas tu
rėtų imtis. 

(Bus daugiau) 

Praėjusio penktadienio va
kare (Amerikos laiku; Japoni
joje tuo metu buvo diena) Na
gano mieste buvo atidaryta 
18-liktoji žiemos olimpiada. 
Nors Nagano vardą galbūt ne
daug kas iki tol buvo girdėjęs, 
nėra abejonės, kad nuo dabar 
jis bus plačiau žinomas. Ir 
elimpiados šurmuliui pasibai
gus, šis apsnūdęs žemdirbių 
miestas vargiai grįš į savo pir
mykštę ramybę. 

Olimpiados pradžios nekan
triai laukėme, nes tikėjomės 
bent valandėlei atsikvėpti nuo 
kasdieninių pliauškalų, pila
mų į ausis visomis žinia-
sklaidos priemonėmis, apie 
prezidento nusižengimus ir 
kiekvienu momentu galintį 
prasidėti naują karinį kon
fliktą Irake. Olimpiada turėjo 
būti tarytum gaivi oro srovė, 
bent laikinai išėjus iš kūną ir 
dvasią slengiančios tvankios 
landynės. 

Deja... JAV prez. Clinton 
pareiškė negalįs prižadėti, 
kad nesiųs bombonešių į 
Iraką olimpiados metu, nors 
tai būtų priešinga pačiai šių 
žaidynių dvasiai. Juk, pagal 
anksčiausias tradicijas, grai
kai ir kitos, žaidynėse daly
vaujančios, imperijos sustab
dydavo visus karo veiksmus, 
kai vykdavo olimpiada, o tik, 
jai pasibaigus, vėl kibdavo 
priešams už gerklės. 

XVIII žiemos olimpiados 
Nagano mieste atidarymo 
iškilmėse Tarptautinio olimpi
nio komiteto pirmininkas 
Juan Antonio Samaranch iš
reiškė viltį ir prašymą visoms 
185 Jungtinėms Tautoms, kad 
būtų nepažeistos olimpinės 
tradicijos ir tarptautiniai ne
sutarimai sprendžiami dip
lomatiniais keliais, dedant vi
sas pastangas, kad būtų 
išvengta naujų žmonijos tra
gedijų. Jo žodžiai tarytum 
patvirtino varpo dūžius, prieš 
olimpiados atidarymą, iš 
1,400 metų senumo Budistų 
šventovės nuaidėjusius per 
olimpinį stadioną, kuriame 
buvo susirinkę per 50,000 
žiūrovų. 

Tai antroji žiemos olimpia
da Japonijoje: 1972 m., pirmą 
kartą už Europos ar Šiaurės 
Amerikos ribų, ji vyko Hok-
kaido saloje, Sapporo mieste. 
1940 metais numatytoji Žie
mos olimpiada Japonijoje ne
įvyko. 1938 m. japonams už
puolus Kiniją. Šiemet senieji 
priešai susitiko taikos arenoje 
— Nagano stadione žygiavo ir 
komunistinės Kinijos atletai. 
Verta pastebėti, kad 1964 m. 
Tokijo mieste pirmąkart Azi
jos žemyne vyko vasaros olim
piada. 

Tai tik keh olimpiadų istori
jos fragmentai. Nors ne tokie 
milžiniški skaičiai anuomet 
galėjo stebėti atidarymo ce
remonijas, žaidynes, varžy
bas ir medalių įteikimą, vie
nok, galima tikėti, kad olim
piada buvo skirta atletams, 
suvažiavusiems iš viso pasau
lio per porą savaičių artimai 
dirbti, bendrauti, draugiškai 
varžytis, suartėti ir parvežti j 
savo tėvynę geresnį žmonių, 
gyvenančių kitose valstybėse, 
supratimą. Šiemet olimpia
doje pirmaujančią vietą užima 
komercija, stengiantis kuo 
dažniau ir kuo daugiau par
duoti automobilių, eoca-cola, 
MacDonalds ar kurio kito 
greito patarnavimo valgyk
lėlės patiekalų, asmeninės hi
gienos produktų ir kitokių 
„gėrybių", nes visos tos ben
drovės, sugebėjusios įpilti pa
kankamai dolerių į olimpinių 
transliavimų radijo stočių bei 
TV kanalų kasą, jau laimėjo 
sau „aukso medalį" — nesu
skaičiuojamas minias žiūrovų, 
norinčių pamatyti ne tik savo 
atletus, įžygiuojančius į sta
dioną, bet taip pat meninę 
olimpiados atidarymo progra
mos dalį, kuri turėjusi at
spindėti japonų tautos ver
tybes: „paprastumą, kilnumą 
ir dvasingumą". Kadangi žie
mos ar vasaros olimpiada ren
giama skirtinguose pasaulio 
kraštuose, atsiranda gera pro
ga pamatyti vietinius pa
pročius, išradingumą, tautos 
meninį skonį. Tai nemažiau 
svarbu, kaip atletų gretos ar 
olimpinės ugnies uždegimas. 

Šį kartą m:tėme tik progra
mos nuotrupas. Žinant japonų 
ypatingą meninį pajautimą, 
net ir iš tų fragmentų ga
lėjome susidaryti vaizdą, kad 
programa neeilinė. Taip pat 
matėme tik kai kurių tautų 
atletus, nors jų buvo apie 
2,450 iš 72 valstybių. Neteko 
matyti ir Lietuvos trispalvės, 
nešamos į stadioną, nei kitų 
Baltijos valstybių vėliavų, nes 
kelias trumpas minutes vaiz
dų stadione sekė ilgiausios 
virtinės reklamų. Ankstes
niais kartais iškilmės būdavo 
įrašytos į vaizdajuostę, tad jas 
galėdavo sujungti po reklamų 
intarpų. Šį kartą transliuota 
tiesiai iš Nagano, tad ir atsi
rado erzinančios spragos. Iš 
tikrųjų tai buvo reklamų olim
piada' Po tokios pradžios 
praeina noras stebėti tolimes
nę olimpinių varžybų eigą: 
kas gi nori 16 dienų matyti 
tas pačias reklamas, įkyriai 
garsinančias tuos pačius ga
minius. Amerikos gyventojai 
turėtų kaip tik tokius produk
tus boikotuoti! 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
26 (Tęsinys) 

Šiais laikais britai suverenumo jau nepavydi, tad be
veik kas antri ar treti metai bent viena jų kolonija persi
formuoja į beveik nepriklausomą valstybę, kaip Kanada, 
Indija, Pakistanas, Ghana, Nigerija, Sudanas, Burma, 
Australija ir dar eilė kitų. 

Iš kelių pasikalbėjimų su gubernatorium ir iš vo
kiečių menonitų praktikos visai išryškėjo, kad papras
ta delegacija ar bet kokia nepiniginga grupė negautų 
galimybės pasirašyti sutartį su Britų Hondūro val
džia. Atrodo, kad reiktų pilnai suorganizuotos įsikur-
dinimo bendrovės, kuri jau turėtų bent pusę milijono 
dolerių kapitalo ir kuri atstovautų bent 50 ten vyks
tančių šeimų. Mažesnė grupė vargiai begalėtų impo
nuoti ir pretenduoti į kultūrinę autonomiją. Su minėta 
suma jau galima būtų nupirkti valsčiaus didumo erd
vę ir su laiku jos gyventojų skaičius labai padidėtų ir 
iš žemės ūkio prasiplėštų į įvairius kitus verslus. 

Britų santvarkoje mažiausias miestelis turi gan 
plačią vietinę savivaldybę. Rinktas miestų tarybas su 
plačiomis teisėmis turi net maži provincijos miesteliai, 
kaip EI Cayo su 1,600 gyv., Benąue Viejo su 1,300 
gyv., Punta Gorda su 1,400 gyv. ir Monkey River tik 

su 500 gyv. Ir tokie miesteliai jau galima skaityti au
tonominiais vienetais, kurie patys tvarko savo vidaus 
reikalus". 

Be to, šiame „Daūsuvos" numery pateikiamas JAV 
LB CV pasisakymas atsarginės Lietuvos steigimo rei
kalu (šiame rašiny ankščiau paskelbta), plati spaudos 
apžvalga apie atsišaukimą „Atsarginės Tėvynės reika
lu", kartu paminint ir ilgą V. Jagmino straipsnį „Aidų" 
nr. 4, 1959 m. balandžio mėn. numery apie bandymus 
steigti lietuvių kolonijas bei at'iktus tyrimus Br. Hon
dūre, skyrely „Sąjūdžio baruose" rašoma apie būreliu 
veiklą. Pateikiamas literatūros sąrašas apie Br. Hon
dūrą. 

Apie šio JDausuvos" biuletenio pasirodymą trum
pai pranešė „Keleivis" (VI. 10) ir „Draugas" (VI.6). o 
„Europos Lietuvis" ilgame straipsny „Dausuva" (VI.23) 
plačiai atpasakojo turinį, pateikdamas ištraukų ypač 
iš Pakšto straipsnio apie britų pažiūras į atsargines 
tėvynės steigimą Br. Hondūre. 

Diskusijos šiuo klausimu ir toliau vyko spaudoje. 
„Nepriklausomos Lietuvos" savaitrašty pasirodė Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos pranešimas (IV. 1) apie 
jos nutarimus, kurių viename sakoma: „Siūlymą emig
ruoti į Britų Hondūrą atmetė kaip nerealų ir nepriim
tiną. Vilniečiai mano, kad gyva Lietuva gali išlikti tik 
Lietuvoje, bet ne Britų Hondūre". 

Apie šį vilniečių nutarimą K. Baronas iš Hamilto
no, Kanados, laiške rašė: „VKL S-gos ir KL B-nės val
dybos ir organizacijų atstovų susirinkime Britų Hon
dūre lietuvių įsikūrimo klausimas buvo griežtai at
mestas, beveik net nediskutuojant jį. Kai kurie posė

džio dalyviai prof. Pakštą pavadino net žmogumi, ku
ris pametė bet kokią atsakomybę prieš visą mūsų 
tautą..." 

Į šį vilniečių nutarimą reagavo tame pačiame laik
rašty L. Dambriūnas straipsniu „Kodėl trukdomas ge
ras sumanymas" (V.6 d.). Anot jo, toks ir panašūs pa
reiškimai parodo, kad pas mus esama ne tik pavienių 
asmenų, bet ir organizacijų, kurios j gerus sumany
mus ne tik žiūri paviršutiniškai, ne tik nesistengia jų 
paremti ar bent suprasti, bet dargi trukdo kitiems 
bandyti juos įgyvendinti. 

Dambriūnas pažymi, kad prof. Pakštas dar Lietu
voje kalbėjo apie pavojingumą lietuviams gyventi prie 
Nemuno, bet kur ir kada jis yra siūlęs Lietuvą perkelti 
kur kitur, ypač į Br. Hondūrą? Anot Dambriūno, tai 
yra visiškai iš piršto išlaužtas tvirtinimas ir jam tie
siog nesuprantamas, kaip inteligentai žmonės gali bū
ti tokie nerūpestingi, taip netiksliai atpasakodami ki
to žmogaus mintis. Iš tikrųjų, prof. Pakštas siūlo da
bar kurti koloniją, kurią galėtų apgyvendinti lietuviai, 
gyveną dabar ne Lietuvoje. Tai ir viskas. 

Antra, rašo toliau Dambriūnas, Vilniaus Krašto 
lietuvių sąjunga savo pareiškime sako, kad siūlymas 
emigruoti į Br. Hondūrą esąs nerealus ir nepriimtinas. 
Čia ir yra svarbiausias klausimas, ar iš tikrųjų nerea
lus. Vilniečiai į tai atsako kategoriškai, kaip kirviu 
kirsdami. Bet iš kur jie tai žino? Ar jie ištyrė reikalą 
vietoje, Br. Hondūre? Ar jie studijavo literatūrą apie 
Br. Hondūrą? Ar studijavo kolonijų kūrimosi klausimą 
aplamai? Turbūt ne. O teigia vis dėlto kategoriškai. 
Tad ir kyla klausimas, ar tinka rimtam žmogui, o juo 

labiau rimtai organizacijai ką nors teigti ar neigti, da
lyko neištyrus ir net netyrinėjus. 

Trečia, aiškindamas toliau klausia Dambriūnas, 
ar tokia kolonija būtų reikalinga? Anot jo, tokios kolo
nijos tikslas — sudarymas geresnių negu iki šiol tu
rimų sąlygų lietuvybei išlaikyti. Kai kas spaudoj yra 
rašęs, kad dabartinėmis sąlygomis lietuvybei pavojaus 
nesą. Tačiau toks teigimas per daug ryškiai priešta
rauja faktams. 

Pateikęs statistinius duomenis apie lietuvių nu
tautėjimą, Dambriūnas pastebi, kad tokios padėties 
akivaizdoje nieko neveikimas, t.y. geresnės išeities 
neieškojimas jo nuomone reiškia žalingą rezignaciją, 
kuri nėra suderinama su sąmoningu, veikliu patriotiz
mu. 

Po šio Dambriūno straipsnio pridėta tokia redakci
jos pastaba: „Pritardama p. Dambriūno mintims, NL 
red. turi pastebėti, kad patys kompatiškesnes ir skait-
lingesnes lietuviškos kolonijos kūrimo iniciatoriai bei 
organizatoriai, matyt siekdami didesnės reklamos 
klausimui, tuo pačiu suklaidino visuomenę, pradėję 
kalbėti apie „Atsarginę Lietuvą", kokios jie. galima be
veik tikrai spėti, nesukurs, o Lietuvos vardą jie tokiu 
vardu profanuoja ir patys kenkia geram tikslui — su
kurti didelę lietuvių koloniją". 

Atsakydamas Dambriūnui tame pačiame laik
rašty. Vladas Veselauskas straipsny '"Kas gi pagaliau 
trukdo?" (VI.3) rašo. kad atsisakymas emigruoti Dam
briūnui reiškia gero sumanymo trukdymą. Anot jo. ir 
Dambriūnas trukdo geram sumanymui. nes ir jis 
greičiausia neemigruos į Br. Hondūrą. (B.d.) 
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KETURI JAUNIMO CENTRO 
RAIDOS TARPSNIAI 

KUN. JUOZAS VAIŠNYS, SJ 
lietuvių apgyventų apylinkių, 
tad nutarėme ieškoti didesnių 
namų patogesnėje vietoje. 

Tokia vieta buvo surasta 
5541 S. Paulina Street, Šv. 
Kryžiaus parapijos teritorijoje. 
Į šiuos namus įsikrausteme 
1950 m. rugpjūčio 19 d. Gali
ma sakyti, kad šie namai 
trumpu laiku tapo lyg ma
žuoju Jaun :mo centru. Čia 
būdavo šaukiami įvairių drau
gijų bei organizacijų susirinki
mai, čia buvo planuojamos va
saros stovyklos, čia vykdavo 
įvairaus pobūdžio pasitarimai, 
čia porą kartų Tėvas Vaišnys 
buvo suorganizavęs savaitga
lines uždaras skautų bei 
skaučių rekolekcijas, čia gimė 
ir Čikagos Jaunimo centro 
idėja. 

Dirbant su jaunimu, turėta 
prieš akis du tikslai: tautinis 
ir religinis. Visi matė. kaip 
tirpsta lietuvybė antroje imi
grantų kartoje, todėl jaunimui 
reikėjo padėti per esamas or
ganizacijas žiemos metu, o va
sarą sukurti lietuvišką aplin
ką stovyklose. Buvo ieškoma 
tam tikslui vietos kur nors ne
toli Čikagos. T. Vaišnys suor
ganizavo pirmąją berniukų 
stovyklą Juozo Bačiūno vasar
vietėje Mičigano valstijoje. Ki
tais metais, kai jis turėjo va
sarą būti skautų stovykloje, 
berniukų stovyklos organiza
vimą perdavė Tėvui Bore-
vičiui, kuris tas stovyklas Mi
čigano valstijoje organizavo ir 
joms sėkmingai vadovavo ke
letą metų. 

Tuo metu iškilo dvi naujos 
problemos: reikėjo steigti pa
rapijas ir statyti bažnyčias 
Montrealyje bei Urugvajuje 
(Montevideo). Jaunimo centro 
statymo idėja turėjo dar pa
laukti, bet ji nebuvo užmiršta 
— nuolat apie tai buvo galvo
jama ir ieškoma patogios vie
tos. 

Tokia vieta buvo surasta 
1954 m. 56-os ir Claremont 
gatvių kampe. Tai buvo dvyli
kos sklypų žemė, pakankama 
JC statybai. Kol Čikagos kar
dinolas ir tėvų jėzuitų Romoje 
gyvenantis generolas pritarė 
naujų namų statybai, atėjo 
1955 metai. Tie metai prabėgo 
nejučiomis, sudarant garbės 
komitetą, studijuojant lietuvių 
pageidavimus, tariantis su ar
chitektais (Jonu Kovalskiu ir 
Juozu Augustinavičium) ir, 
žinoma, renkant statybai pini
gus, kurių kasoje buvo labai 
mažai. Tik su kun. Juozo 
Šaulinsko pagalba buvo gali
ma pabaigti žemės pirkimo su
tartį. Buvome prašę, kad jis 
paskolintų 4,00C dolerių, bet 
jis padovanojo 5,000 dolerių. 

Tyrinėjant lietuvių pagei
davimus, be abejo, iškilo daug 
projektų. Vieni norėjo gimna
zijos, kiti bendrabučio, dar 
kiti didžiulės salės, kurioje 
būtų galima rengti aukšto ly
gio koncertus ir... žaisti 
krepšinį. Apie tai nusimanan
tiems buvo aišku, kad šie du 
skirtingi renginiai vienoje sa
lėje nebus įmanomi. Vysk. 
Vincas Brizgys primygtinai 
pabrėžė, kad būtinai į staty
bos planus reikia įtraukti pa
talpas aukštesniajai Čikagos 
lituanistinei mokyklai. Toji 
mokykla dabar turi keliauti iš 
vienos parapijos į kitą ir gal 
už metų kitų nebeturėsianti 
kur prisiglausti. Jei tėvai 
jėzuitai neužtikrintų jai pa
talpų, gal netrukus ji turėtų 
užsidaryti. 

Tarp to meto lietuvių buvo 
labai ryškus susiskaldymas, 
nesantaika, kivirčai. Būtinai 
reikėjo vietos ir pastato, kur 
galėtų po vienu stogu rinktis 
ir dirbti tautinį bei kultūrinį 
darbą visi lietuviai, kokių pa
žiūrų jie bebūtų. Tad, pasita-
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Čikagos lietuvių Jaunimo 
centras. įsteigtas ir iškil
mingai atidarytas 1957 metais 
spalio mėn. 6 dieną, šiais me
tais švenčia savo laimingo gy
venimo 40 metų sukaktį. JC 
idėja kilo ir pamažu brendo, 
dideliais, bet atsargiais žings
niais artėdama prie užsibrėžto 
tikslo. Žvelgiant į šią raidą. į 
JC istoriją, aiškiai matomi ke
turi tarpsniai: 1. Po bolševikų 
okupacijos iš Lietuvos į JAV 
atvykę pirmieji jėzuitai nu-
nusprendžia kurtis Čikagoje ir 
įsigyja mažą, bet simpatišką 
namuką 8101 S. Champlain 
Ave. 1948 m. rugsėjo 25 dieną. 
2. Atvykus daugiau jėzuitų, 
1950 m. rugpjūčio 19 d. persi
kelia į didesnį namą 5541 S. 
Paulina Street. 3. Pamačius, 
kad ir šios patalpos jų veiklai 
per mažos, nusiperka sklypą, 
pastato Jaunimo centrą bei re
zidenciją 2345 W. 56-th 
Street. 1957 m. spalio 6 d. ofi
cialiai atidaro Jaunimo cent
rą, nors dar galutiniai nepa
baigtą. 4. Kai ir čia trūko pa
kankamai patalpų jėzuitų iš
plitusiai veiklai, praplatina 
Jaunimo centrą, sujungdami jį 
su jėzuitų rezidencija 1967 
metais. Šiais metais taip pat 
buvo paminėtas ir JC de
šimtmetis. 

Atrodo, kad būtų pravartu 
mesti platesnį žvilgsnį į šiuos 
keturis Jaunimo centro raidos 
tarpsnius. 

Jaunimo centro istoriją tur
būt reikia pradėti nuo Tėvo 
Jono Kidyko, kuris dar prieš 
Lietuvos okupaciją buvo iš
vykęs į JAV apaštaliniams 
darbams. Jis buvo apiankęs 
turbūt visas lietuvių parapi
jas, ypač Amerikos rytinėse 
valstijose, vesdamas rekolek
cijas, talkininkaudamas klebo
nams atlaiduose ir ypač klau
sydamas išpažinčių. Jis jau 
buvo gerokai pavargęs, todėl 
stengėsi „prisivilioti" apašta
liniam darbui ir daugiau po 
įvairias šalis išsisklaidžiusių 
jėzuitų. Tuoj jo kvietimui pa
kluso tėvai: BoreviOius, Su
kackas. Vaišnys. Jie buvo pir
mieji gyventojai pirmajame 
lietuvių jėzuitų įsigytame na
melyje. Netrukus prie jų pri
sidėjo ir kiti, atvykusieji į šį 
daugelio išsvajotą kraštą. 

Tėvas Kidykas buvo paskir
tas lietuvių jėzuitų vyresniuo
ju. 1949 m. liepos 7 d. neseniai 
iš Italijos atvykęs Tėvas Juo
zas Vaišnys buvo paskirtas 
visų Amerikoje apsigyvenusių 
skautų ir skaučių dvasios va
dovu, o po kelių mėnesių 
Tėvas Jonas Borevičius buvo 
pakviestas globoti mokslei
vius ir studentus ateitininkus. 
195C m. vasario mėn. pradėjo 
eiti mėnesinis žurnalas „Laiš
kai lietuviams"', redaguojamas 
T. Vaišnio. Buvo įsteigta ir 
katalikų radijo valandėle, ku
riai vadovavo T. Borevičius. 
Taigi neseniai čia įsikūrusių 
lietuvių jėzuitų veikla jau ėjo 
visomis kryptimis. 

Pagyvenę šioje vietoje vie
nerius metus, supratome, kad 
mūsų veikiai šie namai yra 
per maži ir gal nelabai pa
togūs, nes buvo per toli nuo 

Akimirka iš Jaunimo centro sukaktuvinės parodos atidarymo Čiurlionio galerijoje 1997 m. gruodžio 5 d. Prie
kyje iš kairės: Antanas Paužuolis, Jonas Gradinskas, Jūratė Variakojienė, kun. Juozas Vaišnys, SJ, Jonas Va-
riakojis ir kiti. 

rus su žymesniaisiais mūsų 
visuomenės veikėjais, buvo nu
tarta statyti Jaunimo centrą, 
kuriame būtų pakankamai 
kambarių mokyklai, trys sa
lės, keli kambariai žaidi
mams, susirinkimams ir ki
tiems reikalingiausiems tik
slams. Gal kai kam ir atrodė, 
kad šios numatytos patalpos 
nebus pakankamos minėtiems 
tikslams, bet didesnių vis tiek 
nebuvo galima planuoti, nes 
trūko pinigų. 

Šio religinio bei kultūrinio 
centro statybą rėmė ir globojo 
garbės komitetas, kurį sudarė 

1957 m. gegužės 2 d. pra
dėta ir vienuolyno bt : ko
plyčios statyba. Jaunimo cent
ro atidarymo iškilmes džiaug
damasi aprašė lietuviškoji 
spauda. Čia pateiksime tik 
trumpą ištrauką iš 1957 spa
lio 31d. „Laisvosios Lietuvos": 

„Sekdami lietuvišką gyve
nimą, su džiaugsmu turime 
konstatuoti, kad lietuvių jė
zuitų ordinas, nuo Vilniaus 
universiteto įsteigimo laikų, 
kartu su lietuvių tauta pergy
vendamas daug tragiškų die
nų, išliko lankstus ir lietu
viškas savo dvasia. Tėvai 

vysk. Vincentas Brizgys, Lie- jėzuitai, apsišarvavę mokslu 
tuvos konsulas dr. Petras 
Daužvardis, visi Čikagos lietu
vių parapijų klebonai ir apie 
20 įvairių organizacijų pirmi
ninkų. 

Pagaliau 1956 m. liepos 
mėn. 29 d. buvo prakasta 
žemė Jaunimo centro ir 
jėzuitų rezidencijos-vienuo-
lyno statybai. Iškilmėse daly
vavo apie 200 svečių ir 16 
įvairių organizacijų atstovų. 
Tų pačių metų rugpjūčio 23 d. 
buvo pradėta Jaunimo centro 
statyba, vienuolyno statybą 
atidėjus dar vieneriems me
tams. 

Pakilus Jaunimo centro pa
matams nuo žemės, Lietuvių 
dailininkų sąjunga kreipėsi į 
tėvus jėzuitus, prašydama pa
talpų Čiurlionio galerijai. 
Nors apatinė salė buvo numa
tyta šokiams ir vakarienėms, 
tačiau dailininkų iniciatyvai 
buvo pritarta toje salėje 

ir tikėjimu, daug metų išlaikė 
mokslo židinius, kurie ne vie
nam lietuviui padėjo apsi
spręsti likti ne tik giliai ti
kinčiu, bet ir sąmoningu lietu
viu. Tėvų jėzuitų pastangomis 
naujo lietuviško židinio — 
Jaunimo centro įsteigimo pro
ga tenka jiems išreikšti ne tik 
pagarbą, bet ir padėką ir su 
jais pasidžiaugti pasiektais 
laimėjimais, kurie, reikia 
tikėtis, kaip ir lig šiol bus visų 
mūsų laimėjimai... 

tinkamoje vietoje būtų pasta
tytas kuklus paminklas už 
tėvynę žuvusiems pagerbti. 
Tėvai jėzuitai šiai idėjai mie
lai pritarė. Paminklas buvo 
pradėtas statyti 1959 m. lap
kričio 22 d. bendromis ra-
movėnų, birutininkių, savano
rių, šaulių ir kitų lietuvių au
komis. Ateinančiais metais, 
švenčiant 42-ąją kariuomenės 
įsteigimo sukaktį, jis buvo 
iškilmingai pašventintas. Da
bar kiekvienos mums brangios 
šventės proga prie šio pamink
lo vyksta iškilmingos apeigos, 
padedant vainikus, keliant 
vėliavas ir pagerbiant mūsų 
tautos didvyrius, paaukoju
sius gyvybę už Lietuvos lais
vę. Ši vieta mums yra tapusi 
antruoju Karo muziejaus sode
liu. 

Tuoj po JC atidarymo buvo 
juntama, kad patalpos, nors ir 
erdvios, lietuviškos visuo
menės reikalams nepakanka
mos. Kai jėzuitams vadovavo 
T. B. Krištanavičius, niekas 
jo, pailsusio, nedrįso spausti 
imtis naujų statybų. Kitaip 
reikalai ėmė vystytis, kai 1961 

Kas dar džiugiau, kad prieš m. viršininkavimą perėmė T. 
metus Čikagoje lankantis Lie- B. Markaitis. Dar skolų neat-
tuvos diplomatijos šefui min. 
Stasiui Lozoraičiui, tėvai 
jėzuitai parodė gražų valsty
bingumo gestą, "o šį kartą su
sodindami už garbės stalo ne 
tik aukštuosius' dvasininkus, 
bet ir visų atidaryme dalyva
vusių organizacijų ir srovių at
stovus, parodė, kad visi esame 
vienos tautos vaikai, visi ti-

sikratęs, jis tuoj ėmė tartis su 
visuomenės veikėjais bei Jau
nimo centro rėmėjais ir pla
nuoti jo praplėtimą. Planai 
buvo įspūdingi: pradžios mo
kykla, sporto salė, kavinė, pa
talpos archyvams. Bet jis, 
turėdamas daug kitų darbų, 
visus statybos rūpesčius 1966 
m. perdavė T. Jonui Kubiliui, 

įrengti Čiurlionio galeriją, kol kime vieną dievą ir kovojame jau turinčiam patyrimo staty-
nebus rasta geresnė išeitis. už tuos pačius tikslus, nors ir 

1957 m. spalio 22 d. skirtingais keliais". 
„Naujienos" rašė: „Čiurlionio Kadangi čia buvo paminėtas 
galerijos įsteigimą Čikagoje įvykis iš ministro Stasio Lozo-
neperdedant galima pavadinti raičio ir jo žmonos viešnagės 
istoriniu įvykiu. Viena, kad ji 
skatins ir jungs visus lietu
vius menininkus Amerikos 
kontinente, kita — ji rinks ir 
saugos mūsų meno turtus, 
kad jie nedingtų svetimųjų 
okeane, trečia, ir svarbiausia, 
kad jie, galerijos kūrėjai, 
iškilmingu aktu pasižadėjo 
galerijos surinktus ir 
išsaugotus turtus perduoti 
tėvynei Lietuvai, kai tik bus 
atgauta jos laisvė". 

1957 m. spalio 6 d. Jaunimo 
centras, nors dar galutinai 
neužbaigtas, buvo oficialiai 
atidarytas. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo 36 organizacijų 
atstovai ir apie 800 svečių. 
Kai kurie dalyviai labai nuste
bo, kai pamatė, kad prie 
garbės stalo sėdėjo ir įvairių 
tikybų, ir įvairių partinių sro
vių atstovai. Tačiau tai turėjo 
pabrėžti, kaip tėvai jėzuitai 
supranta lietuvių vienybę. 
Buvo norėta konkrečiai paro
dyti, kad jiems lietuvių vie
nybė nėra tuščias žodis. 

Nelaukdama oficialaus ati
darymo, rugsėjo pradžioje į 

Čikagoje, tai gal bus įdomu ir 
naudinga daugiau su tuo 
įvykiu susipažinti. Žinome, 
kad S. Lozoraitį vieni gerbė, 
kiti niekino ir kritikavo, net 
viešai paleisdami kokią rep
liką ar užgaunantį žodį, tai T. 
Vaišniui, kuris gyvendamas 
Romoje gerai pažinojo Lozo
raičių šeimą, atėjo mintis su
organizuoti Mišias su atitin
kamu pamokslu už visus 
gyvus ir mirusius Lietuvos di
plomatus. Buvo pakviesti Lo
zoraičiai, Daužvardžiai ir kai 
kurie kiti įtakingesni Čikagos 
lietuviai. Per pamokslą, žino
ma, buvo aiškiai ir atvirai kal
bama apie lietuvių vienybės, 
pakantos ir sugyvenimo stoką, 
apie visokius gandus, prasi
manymus, pagarbos nebuvimą 
vienas kitam. Atrodo, kad 
Mišios visiems patiko. Pasi
baigus pamaldoms, prieina 
prie T. Vaišnio ponas Lozorai
tis ir su ašaromis akyse susi
jaudinęs sako: „Tėve, jums, be 
abejo, teko gal ne kartą 
girdėti, jog aš esąs netikintis 
ir masonas. Nuoširdžiai ir at-

ŪTTOvTSTauko priežiūros darbų (land-
scaping/mamtenance) bendrovės savi
ninkas. VVashington, D.C., leako dubi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbt 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus butas- $130 
mėnesiui Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 9S»h Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MJU 
REALTORS 

1773)586-5959 
(708) 425-7160 

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 
DMum MZ&\m 

TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2-5 dienas. 

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: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

Jaunimo centrą persikėlė Či- virai noriu pasakyti, kad aš 
nesu masonas, bet praktikuo
jantis katalikas". Taigi... 

Lietuvos Kariuomenės kū-
rėjų-savanorių sąjunga pagei
davo, kad JC kieme ar kitoje 

kagos aukštesnioji lituanis
tinė mokykla. Prie lituanis
tinės mokyklos prisidėjo ir 
Pedagoginis lituanistikos in
stitutas. 

bos reikaluose (jis yra įkūręs 
Aušros Vartų parapiją Mont
realyje), bet, nepaisant jo pa
tyrimo, statyba buvo lėta ir 
varginga, derinant sąmatas su 
planais. Vis dėlto problemos 
buvo nugalėtos. JC praplėti
mas turėjo būti, sujungiant jį 
su vienuolynu ir pridedant 
vieną aukštą. 

1967 m. spalio mėn. 15 d. 
buvo suruoštos simboliško 
žemės prakasimo iškilmės, 
dalyvaujant didokai žmonių 
miniai. Žemę prakasė Lietu
vos konsulas dr. P. Dauž
vardis. Su vėliavomis dalyva
vo įvairių organizacijų atsto
vai ir pasirašė į garbės knygą. 

Šio užsibrėžto darbo tikslus 
trumpai priminė T.B. Markai
tis: „Visi žinote, kiek šioje vie
toje sutelpa lietuvybės ir lietu
viškosios kultūros turto. Jis 
gausėja ir turiniu, ir apimti
mi, bet jam reikia tinkamos 
vietos. Mūsų visų didžiulė pa
reiga — parodyti jį kitiems, ir 
parodyti pačiu įspūdingiausiu 
būdu, nes improvizacijos pe
riodas turėtų baigtis, kad tiek 
Amerika, tiek kitus etninės 
grupės pripažintų mūsų lai
mėjimus, mūsų kūrybinį dva
singumą ir parodytų užtar
nautą dėmesį Lietuvos laisvei 
ir lietuviškajai bendruomenei 
Amerikoje". 

Pagaliau 1972 m., statybai 
vadovaujant rangovui Stan
kui, darbas buvo užbaigtas. 
Nepaisant, kad šis naujas 

užmojis kainavo apie pusę 
milijono dolerių, nuo pirminio 
plano teko nubraukti sporto 
salę, aukštą planuotiems ar
chyvams, paliekant tik vieną 
dabartinį aukštą Pasaulio lie
tuvių ir Muzikologijos archy
vams. 

Populiariausia patalpa pasi
darė kavinė. Čia paprastai 
penktadienių vakarais organi
zuojami įvairūs mažesni ren
giniai, o sekmadieniais po 10 
vai. Mišių žmonės susirenka 
pasikalbėjimui, pabendravi
mui, pasivaišinimui. Paskuti
niuoju metu, neseniai iš Lietu
vos atvykus pilnai energijos 
Skirmantei Jakštytei-Migli-
nienei, po pamaldų rodomos 
lietuviškų filmų ištraukos, 
kviečiami įdomūs pranešėjai 
ir pokalbininkai. 

Algimantui Keziui direkto
riaujant, 1975 m. buvo nutar
ta kavinę praplėsti. Susitarus 
su architektu Stankaičiu ir 
rangovu Skorubsku, imtasi 
darbų. Surinkus apie 40 tūks
tančių dolerių, kavinė buvo 
padidinta, pagražinta ir įgavo 
dabartinę menišką išvaizdą. 
Tad Jaunimo centras galuti
nai užaugo, subrendo, jau 
daugiau turbūt nereikės jo 
plėsti, o tik rūpintis jo iš
laikymu ir apsaugojimu nuo 
per ankstyvos senatvės. 

Trumpai prisiminus Jauni
mo centro raidos tarpsnius, 
įdomu pažvelgti ir į jo vado
vybės bei administracijos rai
dą. Nuo pat JC įsikūrimo jam 
vadovavo ir jį administravo 
tėvai jėzuitai. Jo vadovai buvo 
vadinami direktoriais. Štai jie: 
1. T. Kazimierass Pečkys 
(1956-1957 m.), 2. T. Jonas 
Kubilius (1957-1967), 3. T. Jo
nas Raibužis (1967-1968), 4. 
T. Jonas Borevičius (1968-
1972), 5. T. Gediminas Kijaus-
kas (1972-1974), 6. T. Algi
mantas Kezys (1974-1977), 7. 
T. Antanas Saulaitis (1977-
1980). 

Direktoriaujant T. A. Sau-
laičiui, jėzuitai pastebėjo, kad 
dabar, jiems įsijungus į kitus 
apaštalavimo darbus, rūpi

nimasis Jaunimo centru pasi
darė per sunki našta, todėl pa
sitarę nusprendė JC adminis
travimą perleisti pasaulie
čiams. 

Turbūt nereikėtų nė minėti, 
kad šiam svarbiam žingsniui 
buvo labai rimtai pasiruošta, 
tariantis ne tik su mūsų vi
suomenės atstovais, advoka
tais ir net su jėzuitų vadovais 
Romoje. Buvo pasirašyta su
tartis tarp jėzuitų ir pasau
liečių atstovų, surašyti nuo
statai ir JC inkorporuotas Illi
nois valstijoje kaip pelno ne
siekianti organizacija. Vyriau
sias šios organizavimo valdo
masis organas yra išrinkta 12 
asmenų taryba, o vykdomasis 
organas — valdyba. Esminiai 
susitarimo ir įstatų bruožai: 
1. Jaunimo centro valdyba pa
sirašo teisininkų paruoštą 
nuomos sutartį (vienas doleris 
metams) nuo 1980 m. liepos 1 
iki 1981 m. liepos 1 dienos. 2. 
Po vienerių metų sutartis 
pratęsiama trejiems metams 
ir t.t. 3. Valdyba pasirašo su
tartį su Tėvais jėzuitais dėl 
patalpų išlaikymo, vidaus 
tvarkos ir ateities planavimo. 
4. Naujoji administracija iš 
patalpų ir patarnavimo pa
jamų, nario mokesčio ir aukų 
apmoka visas einamąsias są
skaitas, įskaitant draudimą, 
šildymą, šviesą, švaros bei 
tvarkos palaikytojams atlygi
nimus, būtinus pataisymus 
bei kitokias išlaidas. Vienuoly
no ir koplyčios visas sąskaitas 
moka jėzuitai. 5. Tėvai 
jėzuitai bendradarbiauja su 
naująja administracija, turi 
teisę kontroliuoti susitarimo 
vykdymą tardamiesi su ad
ministracijos bei rinktaisiais 
atstovais. 

Pirmasis tarybos pirminin
kas buvo dr. Jonas Rač
kauskas (1980-1988), dabarti
nis — Vaclovas Momkus (nuo 
1988 m.). Valdybos pirminin
kai: Irena Kriaučeliūnienė 
(1980-1984), Salomėja Endri-
jonienė (1984-1994). Jonas 
Paronis (1995), Zigmas Miku
žis — nuo 1996 metų. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠILUVOS 

ATLAIDŲ IR AMERIKOS 

Seniai puoselėjau slaptą 
svajonę — aplankyti taip di
dingai skambančią šalį Ame
riką. Dėkoju Dievui, kad man 
buvo suteikta tokia nuostabi 
galimybė pabuvoti čia su kil
nia misija — ne turistauti , — 
bet pravesti garsiuosius Šilu
vos atlaidus Gimimo Švč. Mer
gelės Marijos parapijoje, Čika
goje. Ačiū už pasitikėjimą ir 
iškvietimą bei pragyvenimo 
užtikrinimą šios parapijos ku
nigams M. T. Yakaičiui ir J . 
A Kuzinskui. 

Kokie pirmieji įspūdžiai? 
Kaip žmogus — išvydau aukš
tos industrijos kraštą, o kaip 
kunigas — stebėjausi išsau
gotais dvasiniais tur tais . O 
kaip išpuoselėta bažnyčia! O 
juk kaip tik tai, kaip atrodo 
parapijos bažnyčia, liudija tos 
parapijos tikinčiųjų meilę Die
vui ir Jo namams. Mano lan
kytos parapijos parapijiečiai 
myli savo bažnyčią. 

Labai tėviškai priėmė ir net 
pasitiko orouoste kunigas J . 
A. Kuzinskas. Jis ypatingu 
būdu globojo visos viešnagės 
metu savo nuoširdžiais patari
mais ir dosnumu. 

Daug teko girdėti iš pabuvo
jusių šiame krašte, kad čia at
siduria labai šaltoje aplinkoje. 
To aš tikrai nepasakyčiau. 
Prieš išvažiuojant į gimtinę 
mane aplankė daug vietos gy
ventojų, perdavė raštiškus pa
linkėjimus. 

Sužavėtas naujuoju klebonu 
M. T. Yakaičiu. Būdamas to
kio aukšto išsilavinimo, jis net 
savo laisvalaikio valandas do
vanojo man. Gal kam ir keis
tokai atrodys, bet aš vaikiškai 
džiaugiausi, kai gerbiamas 
klebonas dovanojo man pra-

. mogą — pasivažinėjimą van
dens motociklu. Tą džiaugsmą 
aš patyriau pirmą kartą. Lie
tuvoje ši pramoga man neįper
kama. Jis per visą mano buvi
mo laiką rūpinosi manimi mo
raliai ir materialiai. 

Pradėjau tikėti, gal tikrai ir 
aš, turėdamas vos trijų metų 
kunigystės stažą, įnešiau į 
tautiečių, gyvenančių toli už 
Atlanto, širdis Vilties, Meilės, 
Pasitikėjimo. 

Ačiū svetingajai Amerikai! 
Tiems, kurių gavau įpareigoji
mus ir turiu adresus, tikrai 
parašysiu asmeniškai. Norisi 
baigti atsisveikinimu — „Iki 
naujų susitikimų! Stiprybės ir 
Dievo palaimos", o kadangi čia 
pat šv. Kalėdos, tai priimkite 
nuoširdžius sveikinimus. 

Kun. S ta sys Š l e p a v i č i u s 
Tryškių parapija 

Telšių rajonas 

MIELIEJI „DRAUGO" 
SKAITYTOJAI 

Nuoširdžiai sveikiname J u s 
Naujųjų Metų proga, linkime 
kūrybinės sėkmės ir plataus 
skaitytojų rato. 

Mes, Lietuvoje gyvenantys 
Kauno Eigulių vidurinės mo
kyklos bendruomenės nariai, 
apie „Draugo" draugišką laik
raštį sužinojome iš R. Zabors-
kio, kur is prieš keletą metų 
Jūsų laikraštyje pristatė ekst
raktą „Trejos devynerios". Di
džiuojamės, kad tautiečiai 
Amerikoje draugiški mūsų at
žvilgiu. Norime ir siekiame, 
jog jie prisimintų savo lietu
viškas šaknis. 

Kauno Eigulių vidurinėje 
mokykloje puoselėjamos lietu
vių liaudies tradicijos, ugdo
ma meilė liaudies dainai ir 
šokiui. Mokykloje įsteigtos 
keturios choreografinės kla
sės. Mažieji mokiniai mokosi 
šokti lietuvių liaudies šokius. 
Maloniu ir l inksmu šokiu jie 
džiugina įvairių koncertų, 
švenčių ir televizijos progra
mų žiūrovus. Šią vasarą lie
pos 3-6 dienomis Vilniuje, dvi 
mokyklos šokėjų grupės ruo
šiasi sutikti tautiečius Pasau
lio lietuvių Dainų šventėje. 
Nori parodyti ne tik lietuvių 
liaudies šokius, bet ir prista
tyti autent iškus lietuvių liau
dies taut inius drabužius. Šiuo 
metu mes turime problemų. 
Vienas tautinis kostiumas 
kainuoja 400 Lt. Mums tai la
bai dideli pinigai. Šeimos ne
pajėgia skirti t iek lėšų iš savo 
biudžeto. O mes labai norime 
dalyvauti Dainų šventėje pa
sipuošę autentiškais tauti
niais drabužiais, džiuginti 
tautiečius liaudišku šokiu. 
Todėl maloniai prašome 
„Draugo" skaitytojus mus pa
remti. Mūsų sąskaita Nr. 
1142946 Lietuvos valstybinio 
komercinio banko Kauno sky
riuje. Adresas: Kauno Eigulių 
vidurinė mokykla, Žeimenos 
66, Kaunas 3009. 

Dėkojame už Jūsų dėmesį 
mums. 

Roma Sv iga r i enė i r 
Rasa J a z u l ė n i e n ė 

Kauno Eigulių vidurinės 
mokyklos bendruomenės 

narių atstovės 

ATSAKAU I RAIMONDOS 
COOK LAIŠKĄ, 
SPAUSDINTĄ 

SAUSIO 30 D. LAIDOJE 

Vaikai nutolsta nuo lietu
vybės, ne todėl, kad nebuvo 
priimti į lietuvišką darželį ar 
kurią organizaciją, bet kadan
gi jų pačių tėvams lietuvybės 
reikalai nėra užtenkamai 
svarbūs. Užauginti vaikus lie
tuviais reikalauja daug, daug, 
daugiau, negu siųsti vaiką 
keliom valandom į lietuvišką 
darželį ar šeštadieninę mo
kyklą. Tėvai — abu ar vienas 
— tur i turėt i pasišventimo, 
kantrybės i r paprasčiausio 
užsispyrimo su vaiku kalbėtis 
lietuviškai ir to reikalauti iš 
vaiko. Reikia skaityti ir dai
nuoti lietuviškai. Reikia tė
vams patiems dalyvauti lietu
viškoje veikloje ir skirti tam 
laiko. Tik savo pavyzdžiu tė-

DRAUGAS, antradienis. 1998 m vasario 10 d. 

Kauno Eigulių viduriniosios mokyklos mokiniai mokosi šokti tautinius šokius. 

vai parodo vaikams, kad jiems 
svarbu būti lietuviais. 

Yra daug pavyzdžių šeimų, 
kuriose tik vienas tėvų lietu
vis, o vaikai kalba ir didžiuo
jasi esą lietuviai. Atvirkščiai, 
yra šeimų, kuriose abu tėvai 
sugeba lietuviškai kalbėti, bet 
kadangi nededa pastangų, vai
kai vos liežuvį apverčia. Yra 
netikslu tikėtis, kad tai, ko 
namuose nebuvo padaryta per 
septynias dienas, per kažkokį 
stebuklą įvyks šeštadieninėje 
mokykloje kelių valandų lai
kotarpyje. Vaikai labai greitai 
suvokia, ar tėvams lietuvybė 
yra svarbi kasdienybės dalis, 
ar tik proginis dalykas, ir jų 
pasirinktas kelias į lietuvybę, 
ar nuo jos, tą realybę atspindi. 

Ne mokyklos, ne darželio, ne 
organizacijos atsakomybė vai
ką „... pamokyti kalbėti lietu
viškai ir šiek tiek skaityti, 
įkvėpti jiems patriotizmo..." 
Tai šeimos ir pačių tėvų atsa
komybė. Pasiteisinimas, kad 
vaikas nutolo nuo lietuvybės, 
kadangi nebuvo priimtas į 
darželį ar organizaciją, tai tik 
sąžinės raminimas. Tas vai
kas nutolo, kadangi niekada 
prie lietuvybės nebuvo pri
artėjęs ten, kur šaknys giliau
siai įleistos — namuose. 

Živilė V a i t k i e n ė 
Seven Hills, OH 

RITA, RITUTE... 

Nors tu ir nedalyvavai Lie
tuvos prezidento rinkimuose, 
ignoravai juos, anot savęs pa
čios: „norėdama parodyti pa
sauliui, kokia ta Lietuva neti
kusi yra", to nepavyko tau pa
daryti. O kiek betrūko, kad 
daugelis pasaulyje tikrai sma
giai būt pasišaipę... Po to, kai 
būtų šventęs pergalę tas, ku
ris mažiausiai tos pergalės 
vertas. 

Tavęs, Rita, nejaudino nė 
straipsniai Lietuvos spaudoje 

Vaizdelis i* Šiluvos atlaidų procesijos Marquett*> Parke 
14 d 

pakeliui į Svt M Marijos Ciimimn t>a/.r.\oa ri>n.<»'j<> 

apie sugriautus žmonių liki
mus, eksprokuroro dėka, ne
jaudino tavęs ir tai, kad jis 
sąmoningai žlugdė bylas, ku
riose figūravo žmonės, ciniš
kai kenkę Lietuvai ir jos žmo
nėms. 

Ir juokinga, ir pikta, ir nesu
prantama buvo tavęs klausyti, 
kai po pirmojo rato šaipeisi iš 
rinkėjų, kad: „ne tą, kvailiai 
pasirinko..." J u k tu pati iš sa
vęs šaipeisi! Nejau ir to nesu
voki, nors vis pabrėži, kad esi 
baigusi ankštuosius mokslus... 

I r patikėk, mano skirti žo
džiai tau, pavadinant „avele" 
ar „vėplą" buvo labai labai 
švelnūs, lyginant su tuo, kas 
buvo išsakoma rimčiausioje 
Lietuvos spaudoje apie žmo
nes, balsavusius už ekspro-
kurorą... 

Daugelyje t au tų sakoma: 
viskas getai, kas gerai baigia
si. Tikrai gerai, kad ir tu nu
ėjai į naujo Lietuvos preziden
to sutiktuves Čikagoje: plojai, 
šypsojaisi, kaip ir visi Valdui 
Adamkui,, visiškai negalvoda
ma, kad didesnioji žmonių da
lis ilgą, labai ilgą laiko tarpą 
gyveno nerimu ir mintimi, ne
rimu ir viltimi: 

— Dieve, nejaugi nepa
vyks?.. 

Pavyko! Tas darbas pavyko! 
Tik būtų džiaugsmo daugiau, 
kad ir tu visada prisidėtum. 

E r v i n a s P e t e r a i t i s 
Taip pa t „Ekonominis 

emigrantas" 
Evanston, EL 

AČIŪ D. STANIŠKIENEI 

Sveikinu Dalią Staniškienę, 
už jos labai gražiai parašytą 
straipsnį „Kelionė į Putnamą", 
Drauge" sausio 20 d. Straips
nis parašytas su dideliu įžval
gumu, jautrumu, didele meile 
ir pagarba. 

Vasaros metu ir man tenka 
lankytis Matulaičio slaugos 
namuose. Ten mano motina 
leidžia savo gyvenimo saulė
lydžio metus. Toji aprašyta 
Matulaičio namų gamta, ap
linka, gražūs gėlynai ir visa 
atmosfera man yra gerai pa
žįstama. Tačiau, deja, aš ne
būčiau sugebėjusi taip gražiai 
ir tiksliai aprašyti . 

O juk artėja laikas, kada ir 
mūsų kartos dalis ieškos prie
globsčio tuose namuose. Kaip 
gerai iš anksto žinoti, kad ten 
bus randama gamtos aplinka, 
mediciniška priežiūra ir, no
rintiems melstis — koplyčios 
ramybė 

Pasigėrėtina yra Dalios Sta-
niškienes gili pagarba bejėgiš
kos senatvės žmogui. Jos šilti 
žodžiai darbščioms seselėms ir 
visam namų personalui yra 
nemažiau reikšmingi. 

O n a V a i t k i e n ė 
Juno Beach, FL 

PRISIMENANT 
JONĄ KIZNĮ 

Gruodžio 22 dieną paskam
bino Vida Krištolaitytė iš New 
Yorko, pranešdama apie mūsų 
bendro draugo Jono Kiznio 
(1909-1997) mirtį prieš kelias 
d ienas . Mes buvome artimi 
draugai ir bendradarbiai, 
rengdami paskaitas, parodas, 
va id in imus New Yorke. J is 
buvo nuolatinis visokių kul
tūr inių reikalų rėmėjas, nors 
buvo neturt ingas. Jis padėjo 
išleisti knygas, pvz., A. Škė
mos „Pabudimą". Svarbiausia, 
j is buvo žurnalistas, rašąs 
kul tūr inėmis temomis. Taip 
pa t labai geras draugas ne
laimės metu. 

J i s buvo retas mūsų visuo
menėje, statęs sokratiškus 
k laus imus . Vėliau pats gyve
n imas parodė jo pastatytų 
klausimų teisingumą, saky
kim, paverčiant prof J. Kairio-
Kaminsko šūkį „Veidu į Lie
tuvą" tikrove „Darbo" žurnalo 
puslapiuose. Sokratas Atėnuo
se pakėlė pažeminimą ir su
naikinimą, o vėliau tapo Atė
nų pasididžiavimu. New Yor-
kas buvo laimingas, turėjęs 
Joną Kiznį, nors anuomet 
žmonės jį daug kritikavo. 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s 
Detroit, MI 

APLANKYKIME PAŽAISLĮ! 

Šiuo metu daug kalbama 
apie Lietuvos vaikus, jauni
mą, ka ip Lietuvos ateitį. Tuo 
posakiu mes save raminame ir 
t ik imės šviesaus rytojaus. Vis 
dėlto, reikia į šią problemą 
pažiūrėt i iš arčiau. Lietuvoje, 
s ta t i s t ika rodo didelį nusikal
s t amumą jaunimo, jaunų tėvų 
tarpe. Kokia ateitis laukia tų 
vaikų? Ar mes apie tai pagal
vojame? J a u n a s vaikas ne 
vien t ik turi būti sveikas, so
tus , ir apsirengęs. Jis taip pat 
turi turė t i sveiką protą, skirti. 

kas yra gera ir kas yra bloga! 
Mūsų spaudoje rašoma, kad 

vaikai , kai kuriose mokyklose 
mokomi iš tarybinių vado
vėlių. Į Pažaislio vienuolyną 
a tvyksta vaikai su mokytojais 
iš visos Lietuvos. Kartais ne
būna vietos autobusam pasta
tyti. Atvykstančius vaikus 
reikia priimti ir pavaišinti. 
Vienuolės beveik visus savo 
sodo vaisius išdalina vaikam 
ir vargšam. 

Kaip matome, Pažaislio vie
nuolės (jų ten yra 18) rūpinasi 
viskuo. Maisto jos neperka: 
augina daržoves — morkas, 
burokėlius, kopūstus, bulves 
ir kt . Joms pačioms t rūksta 
vaistų, vitaminų ir visko. Bet 
vis dėlto dalinasi savo gėry
bėmis su visais. 

Didžiausią turtą, ką jos turi , 
tai yra meno šedevras baž

nyčios viduje ir nuostabus 
gamtos grožis. Restauravimui 
šios nuostabios vietos reikia 2 
milijonų litų. Jos pirmos pra
laužė ledą Lietuvoje, išleisda
mos lankstinukus net trimis 
kalbomis (lietuvių, anglų ir 
vokiečių). J šių lankstinukų 
turinį didelį dėmesį atkreipė 
Lietuvos jaunimas, išalkęs ką 
nors gera paskaityti apie Lie
tuvos istoriją, meno turtus ir 
t.t. Kai kurie jaunuoliai įsigy
ja net po 10 lankstinukų. Lie
tuviškus lankstinukus seseles 
atiduoda už savikainą — vie
ną litą. 

Užsieniečiai, atvykę į Pa
žaislį ir perskaitę tą lanksti
nuką, parodė didelį dosnumą. 
Tas priduoda seselėm daug 
jėgų — dvasiškai ir fiziškai. 
Lietuviškos organizacijos iki 
šiol mažai atkreipė dėmesį į 
šio vienuolyno svarbą jaunimo 
auklėjimo srityje ir į seselių 
vargus, laikas tai padaryti 
platesniu mastu. 

Algis Liepina i t i s 
Chicago, IL 

LAIŠKAS IŠ TĖVIŠKĖS 

Esu gavęs laišką su prašy
mu talkininkauti gražiam tik
slui. Štai kas rašoma šiek tiek 
sutrumpintame laiške: 

„Graži Anykščių žemė šilų ir 
Šventosios upės vingių glėby 
išaugino ir padovanojo Lietu
vai bei pasauliui daug taurių 
savo sūnų, garsinančių tė
viškę ne tik literatūriniu žo
džiu, bet ir begaline meile, at
sidavimu bei narsa, ginant jos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Daug anykštėnų sudėjo savo 
gyvybes ant Lietuvos laisvės 
aukuro. Jų atminimo įamži
nimas — šventa kiekvieno 
mūsų pareiga. 

Pradžioje buvo t ik mintis, 
kad reikėtų įamžinti už Lietu

vos laisvę kritusių tėvynės 
sūnų ir dukrų atminimą. 
Greit šiai minčiai buvo lemta 
sudygti ir augti — ji buvo 
pradėta vykdyti konkrečiais 
darbais. Paminklo statybos 
komitetas, kurį sudaro gera 
valia pasiūlyti nariai ir savo 
noru įsitraukę anykštėnai, pa
rinko vietą ir vieną projektą iš 
pateiktųjų konkursui. Pa
minklas stovės Anykščių mies
to centre, vyskupo, poeto An
tano Baranausko aikštėje. 

Paminklas yra skiriamas 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Jį statyti nutarta iš lėšų, su
rinktų aukų būdu. Mes prašy
sime visų tautiečių, kad paau
kotų bendram anykštėnų ir 
Lietuvos žmonių statiniui". 

Pasirašė Saul ius Nefas , 
Anykščių rajono meras, Pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę Anykščiuose statymo 
komiteto pirmininkas. 

Sąskaita jau atidaryta Che-
sapeake Bank Baltimorėje. 
Kviečiu „Draugo" skaitytojus 
prisidėti auka. Pradžia jau pa
daryta. Prašyčiau čekius ra
šyti „Paminklas aukoms ULL" 
^Paminklas aukoms už Lietu
vos laisvę"), ir adresuoti: J . K. 
Laskauskas, 1312 Birch Ave, 
Baltimore, MD 21227. 

Kitame laiške, rašytame 
Juozo Šiaučiulio, anykštėno 
sugrįžusio iš Kanados gyventi 
Lietuvoje, pabrėžiama, kad 
paminklui vieta parinkta bu
vusioj turgaus, dabar Vysk. A. 
Baranausko aikštėje, kur bū
davo suvežami Laisves kovo
tojų — partizanų kūnai. 

Aukojusiems būsiu labai 
dėkingas. 

J . Kęs tu t i s L a s k a u s k a s 
Baltimore, MD 

Kiekvienas nori ilgai gyven
ti, bet niekas nenori senas 
būti. 

A.fA. 
SIMON NAU JOKS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. vasario 6 d., sulaukęs 79 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Nuliūdę liko: dukros — Renata, žentas Joseph Monte-

leone ir Erna, žentas George Dusek, keturi anūkai. 
Priklausė Lietuvių šaulių sąjungai. 
Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, vasario 9 d. nuo 

3 iki 9 v.v. Becvar-Lack & Sons laidojimo namuose, 6541 
S. KedzieAve. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 10 d. Po religinių 
apeigų 10 vai. ryto Lietuvių Ev. Liuteronų bažnyčioje, 
6641 S. Troy Ave., velionis bus palaidotas Tautinėse lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros , žentai, anūkai . 

Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700. 

A.tA. 
SOFIJAI BRINKIENEI 

Lietuvoje m i r u s , iš t ikimą bičiulį, bendramin t į ir 
l ietuviškuose veiklos d i rvonuose bendradarb į dr . 
ZIGMĄ, a n ū k u s , jų š e i m a s i r g imines Lietuvoje 
užjaučia 

Juozas Kojelis ir šeima 

A.iA. 
VLADUI SIMUČIUI 

mirus , jo žmonai O N U T E I , sūnu i ir duk ra i s u 
šeimomis re išk iame nuoš i rdž ią užuojautą ir ka r 
t u liūdime. 

Ignas ir Paulina Geniai 
Antanina Vanagienė 
Stasys ir Birute Druskiai 

Saul t Ste. Mar i e , Ont C a n a d a . 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Dr. Gedas ir Anita Gri-
niai, Hutchinson, Kansas. 1997 
m. lapkričio 6 d. susilaukė 
dukreles Cecilios Magdale
nos, kuri pakrikštyta š.m. 
sausio 24 d. Šv. Mykolo 
bažnyčioje, Chicago, IL. Krikš
tynose dalyvavo ir naujagime 
džiaugėsi sesute Annamaria 
Lucia, 3 metų amžiaus, sene
liai dr. Gedas ir Aldona 
Griniai iš St. Pete Beach, FL, 
bei seneliai Frank ir Louisa 
Volgyi, iš Sierra Vista, AZ. 

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės 80 metinių 
paminėjime Maria aukštes
niosios mokyklos auditorijoje 
žodį tars naujasis Lietuvos 
gen. konsulas Giedrius Apuo
kas, o pagrindinę kalbą pasakys 
ALTo centro valdybos pirm. 
dr. Jonas Račkauskas. Minė
jimą rengia ALTo Čikagos 
skyrius. Pradžia 1 vai. p.p. 
Visi raginami dalyvauti. 

Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo parapija Brighton 
Parke rengia linksmą Užga
vėnių Mardi Gras vasario 20-
22 d. savo parapijos salėje. 
Žadama daug visokių links
mybių ir pramogų. Visi 
kviečiami! 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
klubas visus maloniai kviečia 
į priešužgavėninį pasilinksmi
nimą vasario 21 d., šeštadieni, 
parapijos salėje. Bus smagios 
muzikos šokiams, vaišės ir 
kiti malonumai. 

Jaunimo centro metinis 
narių susirinkimas šaukia
mas vasario 22 d., sekma
dienį, 11 vai. r.. JC Čiurlionio 
galerijoje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti arba atsiųsti 
įgaliojimo lapelius. 

Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje, vasario 13 
d., 7:30 vai. vak., bus atidary
ta Vasario 16-osios aštuonias-
dešimtmečiui skirta paroda 
„Iš Lietuvos istorijos". Joje 
apžvelgiami 1918-1941 m. 
įvykiai Lietuvoje, pabrėžiama 
pirmojo nepriklausomybės lai
kotarpio reikšmė, padėjusi at
silaikyti prieš pusę šimtmečio 
trukusią sovietinę okupaciją. 
Parodoje yra daug nematytų 
fotografijų ir dokumentų iš 
Pasaulio lietuvių archyvo bei 
Lietuvos Kraštotyros draugi
jos rinkinių. Paroda veiks iki 
vasario 19. Rengia Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centras, 
Pasaulio lietuvių archyvas ir 
Lituanistikos institutas. 

Atkreipkite dėmesį į mi
nėjimo pradžios laiką! 
ALTo Lake apskr. skyriaus 
valdybos ruošiamas Vasario 
16-osios minėjimas sekmadie
nį, vasario 15 d. ir prasidės 
Mišiomis 11:30 vai. r. (anks
čiau buvo paskelbtas klaidin
gas laikas) Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje, 1390 W 15th 
Ave. Gary, IN. Po Mišių para
pijos salėje bus antroji mi
nėjimo dalis. Apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami da
lyvauti šioje šventėje. 

Čikagos ir apylinkių lie
tuviai neapvylė genialaus 
smuikininko Vilhelmo Če
pinskio ir sekmadienį pripildė 
ne tik Jaunimo centro didžiąją 
salę, bet ir jos balkoną. Savo 
ruožtu, jaunasis smuikinin-
kas-virtuozas neapvylė publi
kos ir davė tokį nuostabų kon
certą, kokių čia retai pa
sitaiko. Reikia sveikinti ren
gėją — Amerikos Lietuvių ra
diją, kad ryžosi padovanoti 
mums tokią didingą sielos 
puotą. 

„Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parapija 
Vasario 16-ją minės sekmadie
nį, vasario 15 d., parapijos sa
lėje. Buvęs Kr. Donelaičio mo
kyklos vedėjas J. Širka tars 
progai pritaikytą žodį. Moterų 
draugija ruoš pietus. Aukos 
bus skiriamos remti kun. Ridą 
Tamulį Lietuvoje. Visi kviečia
mi. 

JAV LB Lemonto apy
linkės valdybos ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės paminėjimas bus 
vasario 15 d., sekmadienį, Pa
saulio lietuvių centre. Šiemet 
sukanka 80 metų, kai Vilniuje 
1918 m. vasario 16 d. buvo pa
sirašytas Lietuvos Nepriklau
somybės aktas. 

Jauniausiųjų skautų — 
giliukų ir liepsnelių sueiga 
vyks šeštadienį, vasario 14 d., 
1 vai. p.p. PLC, Lemonte. 
Kviečiami visi priešmokykli
nio amžiaus vaikučiai. Infor
maciją teikia Rasą Ramanaus
kienė, tel. 630-832-2480. 

Čikagoje atidaromas nau
jas lietuviškas klubas, "kur 
kiekvieną penktadienį ir šeš
tadienį bus galima pasilinks
minti prie lietuviškos muzi
kos. Atidaryijfras bus penkta
dienį, vasario 13 d., nuo 9 vai. 
vak. Adresas: Violetta's Res-
taurant, 3207-15 W. 51st. Str. 
i.Kedzie ir 51 Str. kampas). In
formacija teikiama tel. 847-
342-1512. 

LABADAROS VAKARAS 
„SEKLYČIOJE" 

Šaltą šeštadienio vakarą 
(1997 m. gruodžio 13 d.) susi
rinko didelis būrys gerašir
džių, dosnių ir artimui norin
čių padėti tautiečių į „Sekly
čią" — švęsti kasmetinį labda
ros vakarą. Be to, visiems 
buvo įdomu, kas laimėjo prel. 
dr. J. Prunskio „Vyresniųjų 
lietuvių fondo" premiją. 
(10,000 dol. fondą prel. dr. J. 
Prunskis įsteigė Sibire nukan
kintų savo dėdžių: Prano, Juo
zo ir Karolio Gineičių atmini
mui pagerbti ir jo tvarkymą 
paliko JAV LB Socialinių rei
kalų tarybai. Fondo palūkanos 
skiriamos vyresniųjų lietuvių 
premijoms. Premijos skiria
mos asmenims turintiems 
daugiau kaip 60 metų ir dir
bantiems krikščioniškos lietu
vybės išlaikymo darbą išeivi
joje). 

Taigi — svečių prigūžėjo ne 
tik iš arti, bet ir iš labai toli. 
PLB pirmininkas V. Kaman-
tas su žmona Gražina atyko iš 
Grand Rapids, MI, JAV LB 
pirmininkė R. Narušienė su 
vyru Bernardu iš Cary, IL, 
Lietuvių fondo valdžia ir na
riai: St. Baras, dr. A. Razma, 
dr. Kaunas, dr. Kisielius, dr. 
K. Ambrozaitis, J. Vaznelis su 

lavičiams. Paskui, kartu su 
dr. A. Razma, dr. Kaunu, dr. 
Kisielium, dr. Ambrozaičiu, 
įteikė Soc. reikalų tarybos pir
mininkei B. Jasaitienei 7,000 
dol., 2,000 dol. ir 2,000 dol. bei 
žurnalo „Pensininkas" leidi
mui 1,000 dol. čekius. Iš viso 
12,000 dol. 

JDraugo" redaktorė D. Bin-
dokienė, sveikindama ir „ga
vėjus" ir „davėjus", sakė, jog 
posakis, kad „pasaulyje nėra 
teisybės" yra klaidingas, nes 
teisybė yra. Įrodymas: Vala
vičiai gavo žymenį. Be to, visi 
skaito „Drauge" skiitį apie vi
sokiausius žemiškus ir gyveni
miškus reikalus, o skiltį veda 
B. Jasaitienė ir A, Šmulkštie-
nė. Smagu ir gera, kad viskas 
gerai sekasi „Seklyčioje", kur 
B. Podienė ir E. Sirutienė tal
kininkauja B. Jasaitienei. Ir 
koks geras yra dr. Kisielius, 
nes visus lietuvaičius globoja 
ir gydo veltui ir ne tik pinigų 
už gydymą neima, bet ir dar 
savo prideda. Yra teisybė... 
Dabar visiems aišku, kad be 
Bendruomenės išeivija būtų 
sunykusi. 

Linkėdama ir toliau visiems 
dirbti, kaip iki šiol, D. Bindo-
kienė užbaigė savo šaunią 
kalbą. 

Kad nebūtų vien tik kalbos, 
nes mes ne tetervinai — kurti-

(„antromis pusėmis") iš Čika- niai, bet ir dainininkų tauta, 
gos apylinkių ir Indianos, o tai A. Barniškiui vadovaujant, 
Vytautas Šliūpas „pribuvo" 
net iš San Francisco, CA. 

Pobūvį pradėjo Krašto val
dybos Soc. reikalų tarybos pir
mininkė B. Jasaitienė, saky
dama, kad „Seklyčios" durys 
atviros visiems, nes laukiam 
pagalbos. J i esanti dėkinga 
svečiams, kurie ateidami, per 
tas atviras duris tą pagalbą 
atnešė. Pakvietė viešnią iš 
Lietuvos dr. Aldoną Vasiliaus-

diriguojant ir akompanuojant, 
padainavom daug gražių dai
nų: senų ir naujų, kaip ta, be
veik dar vienu himnu tapusi 
„Žemėj Lietuvos — ąžuolai 
žaliuos". 

Bevakarieniaujant ir bedai
nuojant, įvyko ir „laimingų bi
lietų" traukimas bei sponta
niškas aukojimas labdarai. 

Pati pirmoji su auka atsku
bėjo mūsų dažna mecenatė 

kienę, kuri parašė knygą apie Vanda Prunskienė su 500 dol. 

muikimnk.i- Va'.d i- Vasai 
»sano22d. 12:30 vai p.p 

.- d.ilvva'.is [xx-to Henriko Na^io paminėjimo 
!.:<•: -i vi M dailės mii/ie-iiK- i-4-monte 

prel. dr. Prunskį „Darbas ir 
lietuvybė" prelato 90-mečio ir 
60 metų kunigystės proga, pa
pasakoti kai kuriuos prelato 
nuopelnus. 

Po to žurn. J. Žygas, „Vyr. 
lietuvių premijos" komisijos 
pirmininkas, pranešė visų su
sirinkusiųjų džiaugsmingais 
plojimais ir valiavimais su
tiktą žinią, kad „Vyr. lietuvių 
premija (750 dol.) paskirta 
Antanui ir Viktorijai Valavi
čiams. 

Čikagos lietuvįja abu Vala
vičius gerai pažįsta, nes jiedu 
visur ir visada padeda, prisi
deda, net ir neprašyti. Kad 
mes daugiau tokių pasišven
tėlių turėtume! A. Valavičius 
sakėsi manąs, kad tas apdova
nojimas — vien klaida, bet pa
dėkojo tiems, kurie juodu su 
Viktorija į darbus kviečia. 
Premijos pinigėlius sakė per-
duosiąs „Lietuvos Vaikų vil
ties" komitetui. A. Valavičius 
yra „Vaikų vilties" iždininkas, 
o savo gimtinėje Skuode yra 
ne tik kun. Dambrausko glo
bėjas, daug prisidėjęs prie 
bažnyčios atrestauravimo, bet 
yra visos parapijos viltis ir pa
guoda. PLB pirm. V. Kaman-
tas pasveikino A. ir V. Valavi
čius, kaip žmones, kokių išei
vijai labai reikia. Palinkėjo 
Dievo palaimos ir ilgo gyveni
mo. Taip pat pasveikino B. Ja
saitienę už jos pasišventimą ir 
pasiaukojimą. Papasakojo, 
kaip Kanados LB garsiai aiš
kina, kad labai norėtų nors 
vieną Jasaitiene Toronte tu
rėti. 

LB Krašto valdybos pirm. R. 
Narušienė dėkojo Soc. reikalų 
tarybos pirm B. Jasaitienei 
už tai, kad ji dirba dieną naktį 
ir visą savo laiką praleidžia 
..Seklyčioje". 

Kaip smagu klausyti, kai 
sveikintojai vieni kitus pagiria 
;r paplaukiui paglosto, o kokia 
laime, kai Lietuvių fondas, tas 
lietuviškasis bankas, finan
siškai paremia lietuvišką 
veiklą, Lietuvoje ir čia. St. Ba
ras pareiškė pagarbą komisi-
iai už premijos paskyrimą Va-

Emilija J. Valantiniene 

IŠ ARTI m TOLI 
RACINE,WI 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
WISCONSD^E 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus kviečiami, Wisconsi-
no lietuviai 80-ją Vasario 16 ir 
8-tąją Kovo 11 švęs sekma
dienį, vasario 15 d., Racine, 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje ir svetainėje, šv. Mi
šios 11:15 vai. ryto bus auko
jamos klebono kun. Russell 
Roetzer mūsų tėvynės Lietu
vos intencija. Parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko 
Juozo Grimskio, giedos šv. 
Mišių metu. 

Šventės minėjimas vyks pa
rapijos svetainėje 3 vai. p.p. 
Skyriaus pirmininko Juozo 
Plečkaičio kviečiami, kun. Pe
tras Cibulskis, MIC, sukalbės 
invokaciją, o gerb. Jonas Mili-
šauskas, Executive Director, 
S. E. Wisconsin Private In-
dustry Council, sutiko tarti 
šią mūsų šventę atitinkantį 

Vyresniųjų lietuvių centro „Seklyčioje* talkininkes Iš kairės: Laima Vaičiūnienė, Emilija Valantiniene, rengi
nių vadovė Elena Sirutienė, Janina Gaigalienė, Salomėja Januškiene ir Verutė Ringutė. 

Nuotr. Antano Malinausko 

žodį. Tikime, kad gubernato
rius, gerb. Tommy Thompson, 
paskelbs Vasario 16-ją Lithua-
nian Independence Day. Me
ninę programą atliks mūsų 
sesės dainininkės, akompa
nuojant Ramonai Maillet-
Meekma ir muziko Juozo 
Grimskio vadovaujamas cho
ras, akompanuojant Viktorijai 
Prochaskai. 

Po minėjimo mūsų šeimi
ninkės, vadovaujant Elzbietai 
Verikienei, pavaišins visus 
šiltais bei šaltais valgiais bei 
gėrimais. Apylinkės lietuviai 
yra maloniai kviečiami šioje 
visų lietuvių šventėje daly
vauti ir pabendrauti su seniai 
matytais draugais ir bičiu
kais Rengėjai 

PRANEŠIMAS 

Baltų Laisvės Lyga kviečia 
jus atvykti šių metų vasario 
15 d., sekmadienį, 12:30 v. 
p.p., į Latvių namus, 1955 Ri-
verside dr. Los Angeles pama
tyti amerikiečių sukurtą filmą 
„Baltijos kraštai — septyni 
metai pasisekimo nuolat au
gant". Komentatoriai: Char
les Osgood iš CBS News Sun-
day Morning ir buvęs prez. 
Carter patarėjas Zbiegniew 
Brzezinski. 

Premjera įvyko sausio 15 
dieną Washington, dalyvau
jant visiems trims Baltijos 
valstybių prezidentams, iški
liems Amerikos valdžios pa
reigūnams, diplomatams ir 
kviestiems svečiams. 

Nepraleiskite šios progos, 
nes šis filmas nebus rodomas 
Los Angeles per PBS televizi
jos kanalą. Latvių namuose 
šis filmas bus rodomas di
delio formato ekrane. Įėjimas: 
5 dol. auka paremti BAFL 
darbams. Ang^ė N e l s i e n ė 

REKOLEKCIJOS 
PUTNAME 

Kunigas Andrius Narbe
kovas, gydytojas-kunigas ruo
šias doktoratą VVashington, 
DC, vadovaus lietuviškoms 
Gavėnios rekolekcijoms Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyne 

Putnam, CT, kovo 6-8 d. Pra
sidės penktadienį vakare ir 
baigsis sekmadienį pietumis. 
Galima įsijungti į rekolekcijas 
vien tik šeštadienio ryte 8:30. 
Registruotis telefonu (860) 
928-7955. 

HARTFORDO SKAUTUOS 
KAZIUKO MUGĖ 

Hartfordo lietuviškos skau-
tijos Kaziuko mugė sekmadie
nį, kovo 1 d. vyks Švč. Tre
jybės parapijos salėje tuoj po 9 
vai. lietuviškų šv. Mišių. 

Kaip ir kasmet, čia atsilan
kiusieji nenuobodžiaus. Turė
sime lietuviškų knygų, lėlių, 
kimštų žaislų, įvairiausių gin
taro dirbinių, marškinėlių, 
puikiausių audinių iš Lietu
vos, meniškų medžio drožinių, 
atviručių ir kt. Bus ir gražių 
laimikių laimėjimai. Aišku, 
nepraeisite nesustoję ir prie 
turtingo skaučių stalo. 

Vėliau — viską apžiūrėję ir 
įsigiję patinkamų daiktų, bū
site kviečiami pasilepinti ska
niais namų gamybos lietu
viškais pietumis ir pasigar
džiuoti pyragais, tortais ir 
kava. Lauksime visų! 

VASARIO 16-OJI SU 
ARIZONOS LIETUVIAIS 
Vasario 22 d. d., sekmadie

nį, Arizonos LB apylinkė ren
gia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimą, 
kuris prasidės 11:30 vai. r. 
vėlyvais pusryčiais St. Eliza-
beth Seton parapijos salėje, 
9728 Palmeras lane, Sun City, 
AZ, po to bus Mišios parapijos 
bažnyčioje, aukojamos arki-
vysk. P. Marcinkaus, o iš
kilmingoji minėjimo dalis su 
paskaita ir programa prasidės 
2:30 vai. p.p. Paskaitą skaitys 
„Draugo" vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė. 

x A.a. Agos Rimienės at
minimui Vida Rimienė atsiuntė 
„Saulutei", Lietuvos vaikų 
globos būreliui $350, kuriuos 

globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.j 
x JAV LB Waterbury, CT, 

suaukojo: P. ir D.Bielskai, P. ir apylinkė atsiuntė du čekius: 
V.Bulikai, B.Bulotaitė, V. ir vieną $500 čekį, kuris yra 
V.Girdvainiai, V. ir R.Jautokai, skiriamas Lietuvos našlaičiams 
R. irJ.Ladas,J. ir D.Liubinskai, - j ų vargą sumažinti, o kitą 
N.Pupienė, T. ir R.Rudaičiai, A. $500 čekį - Tremtinių Grįžimo 
ir A.Rukuižos, R. ir V. Sell, A. Fondui - padėti grįžtantiems iš 
ir R.Šlapkauskai, dr. A. ir dr. Sibiro lietuviams. Dosniems 
Š.Taurai, „Saulutė" dėkoja už Waterburio lietuviams dėkoja-
aukas ir reiškia nuoširdžią m e : „Lietuvos Našlaičių glo-

..Saulutes". Lietuvon Vaikų globos būrelio ruoStame Balio Sruogos pa
minėjime .Jaunimo <-e:.trp sausio 25 d Iš kaires: aktoriai — Juozas Rau
donis ir Audre Budry:,- ir rašyt N'ijole Jankute l'žubaliene. atlikę dalį 
menines programos Nuotr Zigmo Degučio 

užuojautą a.a. Agos Rimienės 
šeimai ir kitiems artimiesiems. 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 

(ak.) 
x „Lietuvos Našlaič ių 

globos" komitetas gauna 
įvairių aukų Lietuvos našlaičių 
gyvenimui palengvinti. Už 
kiekvieną dolerį našlaičiai ir 
komitetas yra dėkingi auko
tojams: $116 - Jeanne Dorr, 
Riverton, NJ, surinko tautybių 
mugėje, Philadelphia, PA; $100 
aukojo Elena Gailevičiūtė. 
Chicago, IL; $80 - Jonas Kvie
tys, Dayton, OH; $50 - Theo-
dora C.T.Goberis, Norvrich, 
CT; $40 -Elena Pečiulis, Oak 
Lawn, IL; $25 - Mr. ir Mrs. 
R.Pandza. Philadelphia, PA, 
Mr. ir Mrs. Joseph Marunas. 
Minersville, PA; $20 - William 
ir Anna Cordivari, Rosemont, 
PA; $10 - atminimui a.a. Eleo
noros Shergalis paaukojo 
Walter ir Dorothy Staskus. 
VVhiting, NJ. Dėkojame visiems 
už dosnumą! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk.) 
x Maldos būrelis, Cleve-

land, OH. per Jadvygą Klio-
rienę, atsiuntė $240 savo 
globojamos našlaitės paramai 
kitiems metams; Juozas ir 
Angelą Leščinskai, Chicago, 
IL, $180 Lietuvos našlaičio 
išlaikymui; Marija Ročku-
vienė, Chicago, IL, savo naš
laitės išlaikymui atsiuntė $100. 
Dėkojame geriesiems auko
tojams! „Lietuvos Našlaičių 

bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
x Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje, 
$200 aukojo Povilas ir Elena 
Mažeikos, gyvenantys Pass 
Christian, MS. Dėkodami vi
siems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto l ietuvybei", 1394 
Middleburg C t., Naperville, 
IL, 60540-7011. 

(sk.) 
x Prisimenant Josephine 

B.Miller:Mileriūte, mirusią 
š.m. sausio 3 d., šv. Mišios bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, vasario 12 d. ke
tvirtadienį, 9 vai. ryto. Gi
minės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti mišiose. 

x Baltia Express greitai ir 
patikimai pristatys jūsų siun
tinius į Lietuvą. Siuntos lėktu
vu, kiekvieną trečiadienį. 
Artimiausia siunta laivu va
sario 11 d. Skambinkite ne
mokamu tel 800-SPARNAI, 
arba 800-772-7624 

(sk.) 
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.) 

• 


