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Rusijos prezidentas B. Je lc in 
at le ido vyriausybę 

Maskva, kovo 23 d. (Inter-
fax-BNS) — Pasirašydamas 
visos vyriausybės atleidimo 
įsaką, Rusijos prezidentas Bo-
ris Jelcin vadovavosi Konsti
tucija ir įstatymais, pabrėžė 
juridiniai šaltiniai Maskvoje, 
komentuodami jo priimtą 
sprendimą. 

Remiantis Rusijos vyriau
sybės įstatymo 7-uoju straips
niu, „atleidus iš pareigų prem
jerą, drauge atleidžiama vy
riausybė", priminė jie. 

Taigi, pasak jų, įsakas at
leisti vyriausybę „yra logiška 
vyriausybės vadovo atleidimo 
tąsa". 

Tačiau, pabrėžė juristai, at
skirais įsakais atleisti pirma
sis vicepremjeras Anatolij 
Čiubais ir vicepremjeras bei 
vidaus reikalų ministras Ana
tolij Kulikov, skirtingai nuo 
kitų vyriausybės narių, neis 
savo pareigų, kol bus sudary
tas naujas kabinetas". 

Pirmadienio rytą B. Jelcin 
paskelbė įsaką, kuriuo at
leidžiamas visas ministrų ka
binetas. Vyriausybės nariai, 
kol nebus sudarytas naujasis 
kabinetas, paprašyti likti pa
reigose. Atleistas ir premjeras 
Viktor Černomyrdin. 

Vyriausybei laikinai vado
vaus pats B. Jelcin. 

Rusijos užsienio politika 
nesikeis 

Atsistatydinus Rusijos vy
riausybei, šalies užsienio poli
tika nesikeis, pirmadienį Mas
kvoje pareiškė užsienio rei
kalų ministras Jevgenij Pri-
makov. 

„Mūsų užsienio politika ne
sikeis, ji bus tokia pat", pa
brėžė ministras. Pasak jo, Ru
sijos užsienio politikos tikslas, 
kaip ir anksčiau, bus ieškoti 
sutampančių interesų su kito
mis šalimis". 

„Mes ginsime savo intere
sus, nenusirisdami į konfron
taciją", pabrėžė ministras. 

Rusijos prezidentas 
„faktiškai įvardijo" savo 

valdžios perėmėją 

Pirmadienį Boris Jelcin 
„faktiškai įvardijo" savo įpė
diniu valstybės vadovo poste 
premjerą Viktor Černomyrdin 
kuris, remiantis prezidento 
sprendimu, palieka savo pos
tą, kad visas jėgas skirtų pre
zidento rinkimams 2000 me
tais. 

Taip B. Jelcin sprendimą at
leisti premjerą komentavo 
provyriausybinės Dūmos frak
cijos „Mūsų namai — Rusija" 
vienas narių. 

„Manau, kad neaiškumas 
dėl kandidato į valstybės va

ldovo postą 2000 metais bai
gėsi", pažymėjo neįvardytas 
deputatas. 

Rusijos politologai apie 
vyriausybės atleidimą 

Prezidento pavedimas Vik
tor Černomyrdin visas jėgas 
skirti 2000 metų rinkimams 
nereiškia, kaip teigia kai kurie 
politikai, kad Boris Jelcin jį 
faktiškai paskelbė savo įpė
diniu. Tokią nuomonę pirma
dienį pareiškė Tarptautinio 
fondo „Eksperimentinis kūry
bos centras" vadovas politolo
gas Sergej Kurginian. 

Jo nuomone, buvęs premje
ras „iš tikrųjų žymus, gabus 
valdininkas, bet ne politikas". 

Kalbėdamas apie pirmojo 
vicepremjero Anatolij Čiubais 
atleidimą, S. Kurginian pa
reiškė, kad Jį vertinti galima 
įvairiai, bet jis yra Kremliaus 
tam tikro finansinio stabilumo 
simbolis, kaip ir buvęs už
sienio reikalų ministras Ana
tolij Kulikov — vidaus stabilu
mo simbolis". „Juos nėra kuo 
pakeisti", mano politologas. 

Politinių technologijų centro 
direktoriaus Igor Bunin nuo
mone, atleidus vyriausybę, 
„prasidės didžiulė ekonominė 
krizė". Anot jo, „dabar ne
išvengiamai kris Rusijos ver
tybinių popierių kursas, net 
gali prasidėti finansų krizė, 
kuri gali būti ne mažesnė 
negu neseniai kilusioji Azi
joje". 

Jo manymu, „nė vieno kan
didato į premjero postą, kurį 
pasiūlys prezidentas, Dūma 
nepatvirtins, ir valstybės va
dovas bus priverstas ją paleis
ti". 

Per naujus rinkimus į parla
mentą bus išrinkta „dar dau
giau kairiųjų, nes valdžios 
partija juose dalyvaus trimis 
ar keturiomis kolonomis ir 
todėl patirs triuškinamą pra
laimėjimą", mano jis. 

Čečėnijos prezidentas 
teigiamai vertina 

permainas Maskvoje 

Čečėnijos prezidentas Aslan 
Maschadov teigiamai vertina 
prezidento Boris Jelcin spren
dimą atleisti Rusijos vyriausy
bę. 

Pasak A. Maschadov, „Vik
tor Černomyrdin vadovauja
ma vyriausybė trukdė gerinti 
bei sureguliuoti Rusijos ir Če
čėnijos tarpusavio santykius". 

„Šis ministrų kabinetas ne
įvykdė nė vienos Rusijos ir 
Čečėnijos sutarties ir susitari
mo, net pasirašytų aukščiau
siuoju lygiu". 

Anot jo, „tai Rusijos vyriau
sybė darė sąmoningai, siekda
ma išlaikyti nuolatinę įtampą 
ir kurstydama naujo karo 
Šiaurės Kaukaze grėsmę kai 
kurių politikų politiniais ir 
ekonominiais interesais". 

Prezidentūros perėmimo aktą iš buvusio Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko pasirašo naujai prisaikdintas 
prez. Valdas Adamkus vasario 26 d. Vilniuje. Nuotr. Rūtos Staniulienės 

Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių 
atstovu bendradarbiavimas 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybių bendradarbiavimo tary
bos Tautinių mažumų komisi
ja susitarė per savaitę ap
sikeisti pasiūlymais, kaip 
spręsti vėliausiame posėdyje 
įvardintas problemas. 

Šalių vyriausybių atstovai 
Tautinių mažumų komisijoje 
posėdžiavo penktadienį Var
šuvoje. 

Lietuvos Regioninių pro
blemų ir tautinių mažumų de
partamento direktoriaus pava
duotojas Stanislovas Vitma-
nas sakė BNS, kad posėdyje 
aptartas tautinių mažumų 
švietimas, kultūra, žiniasklai-
da, žemės grąžinimas, vardų 

bei pavardžių rašymas. 
Jokių sprendimų nepriimta, 

bet sutarta per savaitę pasi
keisti konkrečiais pasiūly
mais. 

Pasak S. Vitmano, tikimasi, 
jog artimiausiu metu bus pasi
rašyta sutartis dėl bendradar
biavimo kultūros srityje, šį 
dokumentą ruošia Lietuvos ir 
Lenkijos Kultūros ministeri
jos. 

Lenkijos laikraštis „Trybu-
na", remdamasis Lenkijos de
legacijos atstovais, teigia, kad 
abiejų šalių atstovų požiūriai 
į tautinių mažumų problemas 
„daugeliu atžvilgiu suartėjo". 

Posėdyje numatyta suakty
vinti vadovėlių leidimo komi

sijos darbą, pastebėta pažanga 
dėl vardų ir pavardžių rašymo 
gimtąja kalba, nutarta imtis 
priemonių sutarties Švietimo 
klausimais pratęsimui. 

„Mes norime, kad lietuvių 
kilmės Lenkijos piliečiai 
kalbėtų Lenkijoje lenkiškai ir 
kuo daugiau lenkų Lietuvoje 
išmoktų Lietuvos valstybinę 
kalbą. Tačiau negali būti jo
kios kalbos apie tautinių 
mažumų sulenkinimą arba su
lietuvinimą", cituoja Lenkijos 
delegacijos atstovus „Trybu-
na". 

Artūras Paulauskas netapo ir 
Seimo nariu 

Rusijos vyriausybės atleidimas 
nepagadins dvišalių santykių 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — 
Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius tikisi, kad Ru
sijos vyriausybės atleidimas 
neturės įtakos gerai abiejų 
šalių kaimynystei, pranešė 
Lietuvos vyriausybės spaudos 
tarnyba. 

Tačiau, pasak tarnybos at
stovų, G. Vagnorius negali ko
mentuoti galimų Rusijos už
sienio politikos pasikpitimų, 
kol negavo oficialaus pranr-ši-
mo apie prezidento Boris Jel

cin įsaką atleisti visą premje
ro Viktor Černomyrdin vyriau
sybę. 

Jau keli mėnesiai yra ruo
šiamas Lietuvos ministro pir
mininko oficialus vizitas į Ru
siją, kuris turėtų įvykti gegu
žės pradžioje. Per vizitą tiki
masi pasirašyti šalių prekybos 
liberalizavimo, dvigubo apmo
kestinimo vengimo bei investi
cijų apsaugos sutartis. 

Lietuvos URM atstovai pa
reiškė viltį, planuojami susiti-

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) 
— Buvęs kandidatas į prezi
dentus Artūras Paulauskas 
nelaimėjo ir Seimo nario vie
tos, nes sekmadienį pakartoti
niai rinkimai neįvyko dėl ma
žo rinkėjų aktyvumo. 

Naujosios Vilnios ir Vil
niaus-Trakų apygardą rinkė
jai neišsirinko savo atstovų į 
Seimą jau trečią kartą. 

Preliminariais duomenimis. 
Naujosios Vilnios rinkimų apy
gardoje dalyvavo 36,4 proc., o 
Vilniaus-Trakų apygardoje — 
28,17 proc. rinkėjų. Kad rinki
mai įvyktų, juose turi daly
vauti ne mažiau 40 proc. 
rinkėjų. 

Preliminariais duomenimis, 
Naujosios Vilnios rinkimų 
apygardoje, kurioje varžėsi 5 
kandidatai, daugiausia balsų 
gavo teisininkas A. Paulaus
kas — 90,07 proc. 

Dabar greičiausiai jis visas 
jėgas sutelks įkurti naują vi
suomeninį judėjimą, kuris 
vėliau galbūt taps partija. 
Apie tokius planus A. Pau
lauskas yra paskelbęs iš karto 
po prezidento rinkimų, ku
riuose labai nedidelė persvara 
pralaimėjo Valdui Adamkui. 

Kaip BNS sakė Vyriausio
sios rinkimų komisijos pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas, 
per mėnesį VRK turi nuspręs
ti, kada vėl rengti pakartoti
nius rinkimus šiose apygar
dose. Anot jo, rinkimai turbūt 
nebus rengiami anksčiau kaip 

kimai bei susitarimų pasi
rašymas įvyks pagal numa
tytą darbotvarkę ir Rusijos vy
riausybės atleidimas neturės 
įtakos dvišalių santykių toles
niam plėtojimui. 

po metų. 
Z. Vaigausko nuomone, tai, 

kad neįvyko rinkimai, pir
miausia lėmė rinkėjų pozicija. 

Milijonas gyventojų 
nori atgauti 

„rublinius*' indėlius 
Vilnius, kovo 20 d. (BNS) — 

Likus dešimčiai dienų iki pra
šymų atidaryti atkuriamąsias 
sąskaitas pateikimo pabaigos, 
Taupomasis bankas priėmė 
daugiau nei vieną milijoną gy
ventojų prašymų. 

Nuo 1997-ųjų spalio 15 iki 
šių metų kovo 15 dienos maž
daug 400 LTB padalinių pri
ėmė 1.064 mln. prašymų at
kurti nuvertėjusius sovieti
nius indėlius. 

Manoma, kad iš viso gali 
būti atidaryta apie 1.2 mln. 
atkuriamųjų sąskaitų. 

Pernai priimtu įstatymu val
stybė nutarė grąžinti nuvertė
jusius rublinius indėlius, lai
kytus valstybiniuose ban
kuose iki 1991 metų vasario 
26 dienos. 

Sovietinės valdžios sunau
dotų indėlių atstatymui reikės 
maždaug 3.5 m!rd. litų. Par
davus strategines Lietuvos 
įmones, vienam gyventojui 
bus grąžinama ne daugiau 
kaip 6,000 litų. 

Amerikiečių premija už 
nuopelnus gamtosaugai 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) — 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus gavo JAV Naciona
linės gamtos federacijos pres
tižinį apdovanojimą „Už nuo
pelnus saugant gamtą". 

V. Adamkus ketvirtį am-

* Vyriausybė pritarė Lie
tuvos įsijungimo į Europos 
Sąjungos bendrąją rinką pro
gramai ir įpareigojo ministeri
jas, rengiant savo programas, 
susijusias su ekonomine integ
racija į ES, atsižvelgti į šį do
kumentą bei pavedė Europos 
reikalų ministerijai kasmet 
atnaujinti Lietuvos įsijungimo 
į ES bendrąją rinką programą. 
Dokumentas, apibrėžiantis 
pagrindines vyriausybės veik
los kryptis rengiantis stoti į 
ES, apima dešimt ekonomikos 
ir kitų sričių. Tai transportas, 
energetika, pramonė ir preky
ba, aplinkos apsauga, žemės, 
miškų ūkis, žvejyba ir kt. 

* Vilniaus apygardos teis
mas pirmadienį trečią kartą 
atmetė Seimo nario Audriaus 
Butkevičiaus prašymą paleisti 
jį iš kardomojo suėmimo ir 
mėnesiui sustabdė bylos nag
rinėjimą. 

Teisiamasis ir jo gynėjai pir
madienį prašė teismo laikinai 
netaikyti kardomojo suėmimo, 
kol A. Butkevičiui bus patik
rinta sveikata. 

Teismas nusprendė, jog A. 
Butkevičiui pakeisti kardo
mąją priemonę nėra pagrindo. 

Be to, teismas sustabdė bylos 
nagrinėjimą iki balandžio 23 
dienos. Iki to laiko generalinė 
prokuratūra turi pateikti nau
jų įrodymų. 

Teismas įpareigojo generali
nę prokuratūrą išsiaiškinti, ar 
liudytoju į teismą kviestas 
Belgijos pilietis Franc Bau-
duin verčiasi ar vertėsi advo
kato praktika, ar galėjo atsto
vauti Lietuvos instancijoms 
New Yorko teisme. 

žiaus dirbo gamtosauginį dar
bą JAV ir baigė karjerą 
aukštose regiono administra
toriaus pareigose. 

Apdovanojimo proga Lietu
vos prezidentas paragino vi
sus pasaulio valsty ių vado
vus „skirti didesnį dėmesį mū
sų trapios ekosistemos liki
mui", pranešė Lietuvos prezi
dentūra. 

JAV prezidentas asmeniškai 
argumentavo NATO plėtrą 

Vašingtonas, kovo 20 d. 
(AP-BNS) — JAV prezidentas 
Bill Clinton penktadienį vėl 
pateikė svarbiausius argu
mentus už NATO plėtimąsi, 
sakydamas kalbą Baltuosiuo
se Rūmuose, kurios metu da
lyvavo aukščiausieji valstybi
nio saugumo patarėjai bei 
NATO plėtros šalininkai iš Se
nato. 

Pasak AP, tai buvo naujas 
paskatinimas Senatui patvir
tinti kitąmet numatomą 
NATO išplėtimą į Rytų Euro
pą, nors prezidentas ir be to 
yra užtikrintas jo sėkme. 

Ketvirtadienį apžvelgda
mas būsimą B. Clinton kalbą, 
Baltųjų Rūmų spaudos atsto
vas Mike McCurry išreiškė 
viltį, kad Senatas greitai pa
tvirtins NATO plėtimąsi, ku
ris reikš ir JAV saugumo įsi
pareigojimų Europoje išplėti
mą. 

„Tai turbūt jau nuspręsta, 
ir iš Senato tikrai esama nuo
rodų, jog ši didelė iniciatyva, 
kurią prezidentas kantriai sie

kė įgyvendinti jau ketverius 
metus, labai greitai prieis sėk
mingą rezultatą", sakė M. 
McCurry. 

Pasak AP, JAV Senate 
NATO plėtimosi nutarimas 
nesutiko didelio pasipriešini
mo ir gah" būti patvirtinta bal
savimu jau kitą savaitę, kai B. 
Clinton lankysis Afrikoje. 

Svarbiausi JAV prezidento 
argumentai už NATO plėtimą 
yra tai, kad šis žingsnis su
tvirtins bendrą Europos sau
gumą ir sumažins konflikto ri
ziką buvusiose komunistinėse 
Vidurio Europos valstybėse. 
Jis sutvirtins demokratijos 
laimėjimus numatytose priim
ti — Lenkijoje, Čekijoje ir 
Vengrijoje. 

NATO plėtimosi priešininkai 
teigia, kad išplėtus NATO są
jungą, Amerikai gali tekti vel
tis į virtinę naujų Bosnijos po
būdžio taikdarystės misijų, be 
to, pablogės santykiai su Rusi
ja ir padidės nepastovumas 
Europoje. 

JAV lankysis Lietuvos Seimo 
narių grupė 

Vašingtonas, kovo 23 d. — 
Kovo 28 - bal. 3 d. JAV lankysis 
Lietuvos Seimo grupės santy
kiams su JAV narių grupė, va
dovaujama Seimo žmogaus ir 
piliečio teisių ir tautybių reika
lų komiteto pirm. E. Zingerio. 
Atvykstančioje parlamentarų 
grupėje taip pat yra LR Seimo 
pirmasis vicepirmininkas An
drius Kubilius, Seimo vicepir
mininkai Romualdas Ozolas ir 
Feliksas Palubinskas, o taip 
pat Seimo Užsienio Reikalų 
komiteto pirmininkas Mečys 
Laurinkus, Seimo delegacijos 
Šiaurės Atlanto Asamblėjoje 
vadovas Vytautas Dudėnas. 

Lietuvos politikų grupės vi
zito programoje numatyti su
sitikimai su JAV Valstybės ir 
gynybos departamentų pa

reigūnais ir Kongreso abiejų 
rūmų nariais ir patarėjais, 
JAV Kongreso Helsinkio ko
misija, JAV lietuvių organiza
cijų, Vidurio Europos Koalici
jos ir žydų organizacijų atsto
vais. Vašingtone parlamen
tarai taip pat dalyvaus disku
sijose NATO plėtimo ir atei
ties tema, surengtose „Carne-
gie Endovvment for Interna
tional Peace", National De-
fense University ir RFE/RL. 

Lietuvos politikai tikisi su
sitikimų metu aptarti tolesnes 
Lietuvos ir JAV santykių vys
tymo perspektyvas, bendra
darbiavimo tarp Lietuvos Sei
mo ir JAV Kongreso gali
mybes, saugumo ir ekonomi
nio bendradarbiavimo klausi
mu. 

Centristai vyriausybėje 
tikisi daugiau galių 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) — 
„Nėra tiek svarbu, kiek mes 
turėsime ministrų ar vicemi
nistrų, bet Centro sąjunga 
veikti naujojoje vyriausybėje 
turės galimybių galbūt ir dau
giau, nei turėjo", ketvirtadienį 
po susitikimo su premjeru Ge
diminu Vagnoriumi, kuriame 
dalyvavo CS pirmininkas Ro
mualdas Ozolas, vicepirminin
kas Kęstutis Glaveckas bei 
frakcijos seniūno pavaduoto
jas Gintaras Šileikis, sakė 
Centro frakcijos seniūnas Egi
dijus Bičkauskas. 

Pasak jo. su premjeru buvo 
sutarta, kad CS „vienokiu ar 
kitokiu būdu vyriausybėje da
lyvaus". Tačiau jis atsisakė 
nurodyti, dėl kiek ministrų bei 
viceministrų postų buvo kal
bėta. „Tai yra pakankamai 
konfidencialu, ir nesinorėtų 
nuvilti ir ministro pirmininko, 
ir prezidento, nes gali keistis 
ir situacijos, ir sąlygos", pas
tebėjo frakcijos seniūnas. 

Šią savaitę per CS atstovų 
susitikimą su prezidentu Val
du Adamkumi buvo sutarta 
dėl vieno centristo ministro 
bei keturių viceministrų vietų. 

E. Bičkauskas teigė, kad 
centristai neatsisako savo no
rų, ir kartu pastebėjo, kad 
premjeras negali neatsižvelgti 
į daugumos atstovų norus. 

Pasak E. Bičkausko, disku
sijos su G. Vagnoriumi dar 
bus tęsiamos, nes „ministras 
pirmininkas dar daug kur ne
apsisprendęs, juolab, kad kal
bama ir apie vyriausybės įsta
tymo pakeitimus, ir neaišku, 
kaip į tai reaguos Seimas". 

Galutinę naujojo ministrų 
kabineto sudėtį premjeras G. 
Vagnorius ketina paskelbti iki 
kovo 25 dienos. 

* Centro sąjungos pirmi
ninkas Romualdas Ozolas 
mano, kad būtina didinti ap
skričių skaičių, siekiant su
tvarkyti valstybės valdymą. 
Jis teigė, kad dabartinės 10 
apskričių dubliuoja savivaldy
bių funkcijas ir taip švaisto
mos biudžeto lėšos. R. Ozolo 
nuomone, nedemokratiškas 
yra ir apskričių įstatymas, pa
gal kurį apskričių vadovus 
tvirtina premjeras. Jis pra
nešė, kad jau yra siūlymų at
statyti Vilkaviškio ir Trakų 
apskritis. 

KALSNDORIU8 
Kovo 24 d.: Liucija. Gabrie

lius, Hilda, Daumantas. Niką. 
Kovo 25 d.: Apreiškimas 

Švč. Mergelei Marijai; Marija, 
Haroldas, Vaišvilkas. Kante. 
1831 m. Lietuvoje prasidėjo 
sukilimas prieš rusus. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
IPRASKIME IR ĮPRATINKIME TIK 

SVEIKAI ELGTIS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kiekvienas savęs paklaus
kime: kam — ar sveikai šir
džiai, ar jos giltinei, mes tar
naujame? Mat jau yra išaiš
kinti labiausiai paplitusių ne
gerovių prišaukėjai: širdies ir 
smegenų priešai bei vėžio su
kėlėjai. Tai rūkymas, girtavi
mas, nesveikas maistas, darbo 
prakeikimu laikymas, padi
dėjęs kraujospūdis, nutuki
mas, turimų negalių netvarky-
mas ir cukraligė su podagra. 
Už tai mums dabar yra būtina 
savo kreivą gyvenimo kelią 
ištiesinti, savo nesveiką gyve
nimo būdą paversti sveiku 
įpročiu, kuris mums užtikrins 
ilgą, sveiką ir laimingą gyve
nimą. To mes trokštame sau 
ir kitiems — tad visi ir visos į 
svarbiausią savo gyvenime 
veiklą vienas kitą pralenkda
mi ir pralenkdamos pasineš-
kime. 

Ką ALVUDAS jau keliasde
šimt metų skelbia saviesiems, 
tą dabar pataria Lietuvos 
sveikatingumo gelbėtojas 
Kauno Medicinos akademijos 
rektorius, profesorius Vilius 
Grabauskas lietuviškoje medi
ciniškoje spaudoje („Lietuvos 
sveikata", 1998 m. vasario 12-
18 d. Nr. 6/222). Jis yra pa
saulinio masto sveikatos rei
kalų žinovas. Dabar čia ir pa
sidalinsime jo nuostabiai da
lykiškai aptariamais dabar
tinės Lietuvos sveikatos reika
lais. 

Jis apgailestauja, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
visiškai nesirūpina Lietuvos 
Gydytojų sąjungos raštu 
išreikštais nurodymais apie 
tai,kas veiktina, idant Lietu
vos žmonės būtų sveikesni. 

Jis tvirtina, kad nors ir la
bai yra svarbus mediciniškas 
gydymas, bet vien ligų gydy
mu žmonės netampa sveikes-
niais, jei apsauga nuo susirgi
mo nesirūpinama. Mat nuo 
gydymo, nuo gydytojų tik 10% 
priklauso visuomenės sveika
tos, o likusius devynis dešim
tadalius, jos sveikatos lemia 
valstybės rūpestis sveikata, 
sveika aplinka ir žmonių svei
kas, doras, normalus gyveni
mas. 

Tas profesorius tvirtina, kad 
visuomenės sveikata yra visų 
jos narių sveikatos visuma. 
Šalia asmens sveikatos ir vi
suomeninė sveikata yra labai 
svarbi. Jąja rūpestis atsiperka 
dešimteriopai ir yra nauda 
žmonių sveikatai. Valstybei 
svarbu rūpintis žmonių svei
katą žalojančių įpročių atsik

ratymu. Reikia, kad žmonės 
kvėpuotų neprirūkytu oru, 
kad būtų kontroliuojami ne-
sveikaton masiną skelbimai ir 
sudaryti sąlygas sveikesniam 
gyvenimui, maistui ir darbui. 

Dangaus kerš to ver tas 
elgesys 

Tas Kauno medicinos akade
mijos rektorius ir profesorius 
V. Grabauskas mediciniškoje 
spaudoje tvirtina, kad, lietu
vių visuomenės sveikata be
sirūpinant, reikia sveikatą ug
dyti, ją stiprinti ir apsauga 
nuo ligų rūpintis, o to dabar 
Lietuvoje nepaisoma. Nenor
malus asmuo nepaiso net ir 
geriausio patarimo. Nieko ge
ro dabar nelauktina, kad Lie
tuvoje dabar rūko kas antras 
vyras ir kas dešimta moteris, 
kad kas ketvirtas serga hiper-
tensija, kas antras nesveikai 
minta. O kiek ten girtauja, 
kiek ten motinų savo vaikus 
nužudo... Tai tikrai Dangaus 
keršto užtarnautas elgesys 
yra ta savižudystė ir vaik-
žudystė. Už tai dabar pats lai
kas visiems ir visoms stengtis 
subręsti į normalius — dorus 
asmenis ir tokiais savo vaikus 
išauklėti, jų iš tėvų akių nė se
kundei neišleidžiant. 

Blogis siaučia Lietuvoje 
— visa jėga jį tramdykime 

Sunku bus ir dabartiniam 
šauniam Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui brandinti į 
normalius Lietuvos žmones, 
kada ten blogis viršija gėrio 
pastangas. Nesutramdytos re
klamos, skatinančios rūkyti, 
todėl tabako rūkymas tuština 
valstybės iždą, o ne papildo jį, 
nes kainuoja tabako žalos pa
daryti liguistumai. O apie rū
kyti sustojimą, pasinaudojant 
nauja priemone — sučiulpiant 
iki 50 g kasdien saldainių va
dinamų „Lakritsi", nė žodžio. 
Dabar visi rūkoriai, norį liau
tis rūkę, turi juos čiulpti ir tik
rai nerūkys. 

Susitvarkius su minėta net
varka, galima bus devyniems 
iš dešimties išvengti per ank
styvos mirties, kuri Lietuvoje 
yra dažniausia Europoje. 

Minėtas Kauno Medicinos 
akademijos profesorius pata
ria vengti gyvulinių riebalų (jo 
šeima visai nevalgo sviesto), 
daugiau darbuotis, nesisvai-
ginti, nerūkyti ir mes sava 
sveikata neatsidžiaugsime. 
Sėkmės. 
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Čikagos arkidiecezijos kardinolas Francis Georg. OMI, po iškilmių Romoje, kur popiežius J o n a s Paulius,II 
j am su te ikė kardinolo regalijas, apsilankė Vilniuje ir dalyvavo prez. Valdo Adamkaus inauguracijoje vasar io 26 
d. Čia j is k a r t u su R ū t a ir Aru Staniuliais. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

ROMOS POPIEŽIŠKOS LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS 

50 METŲ VEIKLOS MINĖJIMAS 
PREL. LADAS TULABA 

TB LIGONINE IR JOS PROBLEMOS 
Jau 10 metų kai visame pa

sauly stebimas tuberkuliozės 
„renesansas". Ypač ji išaugo 
vargingesnėse valstybėse, ta
me tarpe ir Lietuvoje. Jeigu 
1987 metais sergamumas Lie
tuvoje buvo 37,5-100,000 gy
ventojų, tai 1993 metais — 
50,8, o 1997 metais — 70.3-
100,000 gyventojų. 

Tuberkuliozės augimo prie
žastys, kurias konstatavo ir 
valstybinės tuberkuliozės pro
gramos kūrimo grupe: 

1. Blogos socialinės-ekono
minės sąlygos, kai dauguma 
ligonių neturi pastovios gyve
nimo vietos, o valstybė nepa
jėgia reikiamai finansuoti svei
katos priežiūros įstaigų. 

2. Girtuokliavimas, kurio 
pasėkoje ligoniai gydosi nere
guliariai, savavališkai nutrau
kia gydymą ir toliau platinda
mi TB. 

3. Perėjimas iš sovietines 
sveikatos sistemos į naują — 
vakarietišką. Šiame pereina

mame periode sutriko TB pro
filaktika bei diagnostika. 

4. Aiškios ir konkrečios ko
vos su TB programos nebuvi
mas. Ši programa Lietuvos vy
riausybės patvirtinta tik prieš 
savaitę. 

Ligoninėje šiuo metu yra 
380 lovų. Tai didžiausia šio 
profilio gydymo įstaiga Lietu
voje. Mūsų ligoninėje gydomi 
patys sudėtingiausi ir sun
kiausi ligoniai, kurie serga ne 
tik TB. bet ir įvairiomis kito
mis ją lydinčiomis ligomis bei 
komplikacijomis. 

Ligonines metinis biudžetas 
sudaro 5.7 mln. Lt. O mini
maliam ligoninės išlaikymui, 
vaistų ir maisto įsigyjimui bei 
visai kitai veiklai reiktų apie 
9-10 mln. Lt. Mūsų ligoninėje 
įsteigtas rezistentines TB sky
rius, kur gydomi ligoniai 
išskiriantys atsparius TB mi-
krobakterijų štamus: Lietu
voje kas antras, užsikrėtęs tu
berkulioze ligonis, išskiria at-

Lietuvos ir kolegijos dan
giškojo globėjo šv. Kazimiero 
šventėje kolegija iškilmingai 
paminėjo savo 50 metų įstei
gimo ir veiklos sukaktį. Šioms 
iškilmėms buvo kruopščiai 
ruošiamasi ir jos tikrai gražiai 
praėjo. Ne visi kviestieji, ypač 
iš buvusių alumnų, galėjo at
vykti. Bet atvyko keturi vys
kupai iš Lietuvos: vysk. A. 
Vaičius, Telšių ordinaras, 
vysk. E. Bartulis, Šiaulių ordi
naras, vysk. J. Boruta, Vil
niaus vysk. pagalbininkas, ir 
vysk. R. Nocvila, Kauno vysk. 
pagalbininkas. Be to, atvyko 
arkiv. J. Bulaitis, Apaštališ
kas nuncijus Albanijoje, buvęs 
kolegijos alumnas. Deja, dėl li
gos negalėjo atvykti arkiv. A. 
Bačkis, buvęs kolegijos alum
nas ir turįs didelių nuopelnų 
kolegijai. Dalyvių bei svečių 
skaičių žymiai padidino Lietu
vos Vyčiai, atvykę iš Ameri
kos. 

Pabrėžtina, kad į iškilmes 
buvo kviesti ir dalyvavo mūsų 
diplomatiniai atstovai prie 
Quirinalo, prie šv. Sosto ir 
prie FAO: ambasadoriai R. Po-
dagelis, K. Lozoraitis ir A. 
Žemaitis. Pastarajam atstova
vo jo žmona. Dalyvavo taip 
pat Romoje gyvenantys lietu
viai, kolegijos vadovybė, alum-
nai ir patarnaujantis persona
las — pasauliečiai bei trijų 
kongregacijų seserys vie
nuolės: kotryniečių, Šv. Šei-

sparias vaistams bacilas. Sių 
ligonių gydymui reikalingos 
lėšos dešimteriopai didesnės, 
negu galime skirti. Pvz.: tik 
prieš TB vaistams 1 dienai 
reiktų skirti apie 70-75 litus, o 
mes tegalime skirti 8-10 Lt. 
Maistui reiktų skirti 12-15 
Lt., mes tegalime skirti 6-7 Lt. 

Aš nekalbu apie visą medici
ninį ir paramedicininį inven
torių, kuris jau labai nusenęs, 
o naujo įsigyti negalime dėl 
lėšų stokos. 

Todėl nuoširdžiai prašome 
Jūsų, esant galimybei, parem
ti mūsų liogoninę, kad ga
lėtume sėkmingiau kovoti su 
tokia baisia rykšte, kokia yra 
tuberkuliozė. 

Nes kaip teigiama PSO do
kumentuose, geriausia tuber
kuliozės profilaktika — geras 
gydymas. 

A. Tarūta 
Ligoninės Direktorius 

Pastaba: kaip jau buvo 
„Drauge" rašyta, paramos 
čekius galima siųsti per Lithu-
anian Mercy Lift, LML TB 
project, 14911 127th Str, Le-
mont. IL 60439. 

mos ir Fatimos Dievo Motinos. 
Iš viso bazilikoje pamaldose ir 
iškilminguose pietuose Cecilia 
Metella restorane dalyvavo 
arti 150 asmenų. 

Šventė pradėta iškilmin
gomis pamaldomis Maria 
Maggiore bazilikoje, Dievo 
Motinos „Salus Populi Roma-
ni" koplyčioje. Prasmingai 
buvo parinkta ši nuostabaus 
grožio koplyčia jubiliejinėms 
pamaldoms. Šioje koplyčioje 
keletą metų kartą į mėnesį 
turėdavome pamaldas už 
„Tylos Bažnyčią", kuri buvo 
persekiojama komunistų val
domuose " kraštuose. Mel
dėmės taigi ir už Lietuvą. Pa
maldas organizavo Academia 
Mariana, vadovaujama tėv. 
Balič su pritarimu ir palaimi
nimu popiežiaus Pijaus II. 
Mišias aukodavo ir pamokslą 
pasakydavo vienas kurijos 
kardinolų. Man tekdavo su 
prel. Zagon, vengru, celebruo-
jančiam kardinolui patarnau
ti. Šį kartą susirinkome mels
tis šioje koplyčioje, kad padė
kotume švfc. Dievo Motinai už 
išmelstą kolegijai palaimą ir 
už atgautą Lietuvai bei Lietu
vos Bažnyčiai išsilaisvinimą 
iš bedieviško komunizmo 
žiaurios priespaudos. 

Šv. Mišias turėjo celebruoti 
arkiv. A. Bačkis. Deja, dėl li
gos negalėjo atvykti. Taigi su
tiko celebruoti kard. Pio La-
ghi, Auklėjimo kongregacijos 
prefektas. Koncelebravo pen
ki vyskupai ir keliolika ku
nigų. Pradžioje šv. Mišių pa
sveikino bazilikos kapitulos 
generalinis vikaras. Po to 
trumpą įvadinį žodį pasakė 
kolegijos rektorius prel. A. 
Bartkus. Skaitinius atliko pa
rinkti asmenys pasauliečiai ir 
seselės. Po evangelijos vysk. 
J. Boruta paskaitė arkiv. A. 
Bačkio jautrų sveikinimo 
raštą. Prie jo pridėjo savo' 
trumpą, progai pritaikytą, ho
miliją. Visas apeigas gražiai 
tvarkė kolegijos auklėtiniai. 

Po šv. Mišių visi susirinko 
bazilikos prieduryje ant laip
tų ir buvo padaryta bendra 
nuotrauka su kard. Pio La-
ghi. Po to visi vyko ir rinkosi 
prie senojo via Appia esančio 
restorano „Cecilia Mettella". 
Čia laukė rūpestingai pa
ruošti iškilmingi pietūs. Prie 
pirmojo — garbės stalo su
sėdo vyskupai, ambasadoriai 
K. Lozoraitis ir R. Podagelis 
su žmonomis ir dabartinis 
rektorius prel. A. Bartkus su 
buvusiu rektoriumi prel. L. 
Tulaba. 

Kalbų programai vadovavo 
kun. Gintaras Grušas. Pirmas 

prabilo prel. A. Bartkus. Jis 
pasveikino visus dalyvius, pa
dėkojo už atsilankymą. Po to 
pristatė visus, pradedant gar
bės stalu. Ypač paminėjo vy
čių grupę ir trijų vienuolijų 
seselių grupes. 

Kun. Grušas pakvietė pasa
kyti žodį vieną po kito garbės 
stalo svečius. Pradėjo nuo ar
kiv. J. Bulaičio. Po to vysk. 
Vaičius, vysk. E. Bartulis, 
vysk. J. Boruta ir vysk. Ri
mantas Norvilą. Teko žodis ir 
man, kaip buvusiam rektoriui 
nuo 1945 iki 1985 metų. Pa
baigoje kalbėjo abu ambasado
riai. Jie visų pirma perskaitė 
dviejų prezidentų ir Seimo pir
mininko sveikinimus. R. Po
dagelis perskaitė prezidento 
Brazausko sveikinimą, o K. 
Lozoraitis — naujo prezidento 
V. Adamkaus sveikinimo laiš
ką, o taip pat Seimo pirminin
ko V. Landsbergio trumpą 
sveikinimo raštą. Dar buvo 
pakviestas tarti žodį Lietuvos 
Vyčių pirmininkas John Man-
kus. 

Baigiant pietus, po visų 
kalbų dar buvo kukli meninė 
programa, kurią atliko kolegi
jos auklėtiniai ir seselės. Visa 
praėjo gražiai ir labai tvarkin
gai. 

Rytojaus dieną (kovo 5) 
šventė dar turėjo savo epi
logą: „Open House". Tai vyko 
Villa Lituania viršutinėje sa
lėje. Buvo kuklus pasivaiši-
nimas ir pasižmonėjimas. Da
lyvavo vyčiai ir kolegijos šei
ma bei garbingieji svečiai. Ta 
proga gavome šventei pa
ruoštą leidinį. Paruošė kolegi
jos vadovybė. Spausdino Sale
ziečių spaustuvė, vadovauja
ma lietuvio brolio Aleksan
dravičiaus. Leidinys gražus 
išore ir vertingas turiniu. 

Pradžioje paduodami sveiki
nimų — žymiausių — tekstai. 
Palaiminimas. Po to Auklėji
mo kongregacijos prefekto 
laiškas, svarbus savo minti
mis bei naudingais nurody
mais Romos kolegijų veiklai. 
Svarbus arkivyskupo metro
polito A. Bačkio Lietuvos vys
kupų vardu žodis su sveikini
mais ir linkėjimais tolesnei 
kolegijos veiklai. Prie jų prisi
deda vysk. P. Baltakio bei 
vysk. A. Deksnio kolegijos 
prisiminimas jubiliejaus pro
ga. Toliau paduodami prezi
dento V. Adamkaus ir buvu
sio prezidento Brazausko 
sveikinimų oficialūs tekstai, 
dar Seimo pirmininko V. 
Landsbergio ir trijų, Romoje 
esančių, ambasadorių: R. Po-
dagelio, K. Lozoraičio ir Al. 
Žemaičio sveikinimų tekstai. 
Pabaigoje išspausdintas vy
riausio Lietuvos Vyčių pirmi
ninko John Mankus sveikini
mo žodis. 

Išsamus prel. A. Bartkaus 
žodis, kuriame trumpai nu
sakoma kolegijos nueita 50 
metų eigoje veikla, pažymėta 
sunkumais, bet ir laimėji
mais. Žvengiant į ateitį, di
delį pasitikėjimą rektorius 
deda į Lietuvos Episkopato 
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rankas. Kolegija yra Lietuvos 
Bažnyčios dalis prie Šv. Sos
to. Lietuvos Episkopatas tad 
rūpinsis ir spręs kolegijos 
veiklos, kylančių problemų 
reikiamą sprendimą dva
sinėje ir medžiaginėje plot
mėje. 

Labai svarbi ir pravarti lei
dinyje yra kolegijos kronika 
nuo 1945 iki 1997 metų. La
bai taip pat girtina, kad iš
spausdintas tikslus sąrašas 
kolegijoje studijavusių alum
nų — lietuvių ir kitų tautybių. 
Tai nepamainoma medžiaga 
istorijai. 

Pabaigoje yra organizacijų 
bei pavienių asmenų sąrašas, 
kurie kolegiją rėmė ir įgalino 
jos išsilaikymą. Gal reikėjo 
visų pirma suminėti tuos 
didžiuosius geradarius, kurie 
įgalino kolegijos įkūrimą. 

Leidinys papuoštas daugybe 
gražių nuotraukų. Pasigenda
ma kai kurių ypatingai bran
gių asmenų paminėjimo ir 
nuotraukų. Būtent, kard. G. 
Pizzardo, pagrindinio rėmėjo, 
mons. A. Briškos, kun. Juse-
vičiaus, prel. L. Mendelio ir 
kitų. Bet tai maži trūkumai. 
Apskritai, leidinys yra visais 
atžvilgiais ir gražus, ir vertin
gas. — 

PASIRAŠYTA SUTARTIS 
Sausio 9 d. Lietuvos nacio

nalinis radijas ir televizija 
(LRT), atstovaujama genera
linio direktoriaus A. Ilginio, ir 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos personalinė įmonė Kata
likų radijo „Mažoji studija", 
atstovaujama Visuomenės in
formavimo priemonių komisi
jos pirmininko arkivyskupo A. 
J. Bačkio, pasirašė tolesnio 
bendradarbiavimo sutartį. 
„Mažoji studija" įsipareigoja 
kiekvieną savaitę Lietuvos ra
dijui parengti 9 laidas po 30 
ir 7 laidas po 15 minučių, at
sakyti už laidų turinį, laikytis 
Valstybinės kalbos įstatymo 
reikalavimų ir t.t. LRT įsi
pareigoja transliuoti „Mažo
sios studijos" laidas per pir
mąją Lietuvos radijo pro
gramą, skirti dvi magnetinių 
įrašų operatores, prireikus pa
dėti remontuoti „Mažosios stu
dijos" aparatūrą, be raštiško 
„Mažosios studijos" sutikimo 
neperduoti tretiesiems asme
nims studijos parengtų laidų. 

Pasirašius sutartį, įvyko 
LRT vadovų bei arkivyskupo 
A. J. Bačkio, vysk. J. Borutos 
SJ, kun. J. Sasnausko ir kun. 
R. Makricko pokalbis už už
darų durų. Generalinis direk
torius A. Ilginis pažymėjo, jog 
ši sutartis nėra nauja, tai tik 
senosios sutarties pratęsimas, 
vėl patvirtintas nusistovėjęs 
įprastas laidų laikas. Kalbėta, 
kaip LRT galėtų kūrybiškiau 
bendradarbiauti su Katalikų 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei. 773-471-3300 

OR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., rflckory HHs, IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARASZUOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAmS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgden Ave., Su«e 310 

Naperville. IL 60563 
Tei. (830)527-0090 

3825 HigMand Ave.. 
Tower 1,3wte3C 

Dovvners Grove. lL 60515 
Tei. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tei. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei. 708-636-8622 
4149 W. 63rd. St. 

Tei. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 VV. 103 St. Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Norttmestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tei.708-422-8260 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tei. (708)5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3900 W95 St Te). 706-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad. 3v p.p -7vv . antr.12:30-3v.p.p. 

treč. uždaryta, Ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 
penktad ir šeštad. 9 v r. - 12 v.p.p. 

EDMUNDAS HZ7/VAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tei. 773*85-7755 
Valandos pagal susitarimą 

Bažnyčia. Iš arkivyskupo A. J. 
Bačkio ir vyskupo J. Borutos 
SJ, LRT susilaukė daugiau 
padėkos žodžių negu prie
kaištų. Prieita prie nuomonės, 
jog per TV tikslinga transliuo
ti didžiuosius atlaidus. TV ras 
galimybių transliuoti Kryžių 
kalno atlaidus, o radijas savo 
ruožtu pasiūlė transliuoti Ši
luvos atlaidus. Pokalbio metu 
pasikeista nuomonėmis apie 
TV laidą „Šventadienio min
tys". Išreikšta nuomonė, kad 
„Šventadienio mintys" turėtų 
būti labiau dvasinio susikau
pimo laida. 

„Bažnyčios žinios", 1998 m., 
Nr. 1 



APIE KONSULATO PLANUS, 
DARBUS, LŪKESČIUS 

GIEDRIUS APUOKAS 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

patarimus, be kurių miisų pir
mieji žingsniai būtų beveik 
neįmanomi. Garbės generali
niam konsului Vaclovui Klei
zai ir mūsų konsulato darbuo
tojai Daivai Meilienei. Labai 
vertiname pagalbą ir gerano
rišką požiūrį į mus, kurio susi
laukėme iš dabartinio mūsų 
patalpų šeimininko Stanley 
Balzeko. Mums geranoriškai 
padėjo daug žmonių ir kartais 
buvo net stebėtina, kad žmo
nės noriai aukoja savo jėgas ir 
laiką, tvarkant mūsų banko 
sąskaitos, gyvenimo vietos ir 
įvairius kitus reikalus. Per 
tuos du mėnesus teko susitikti 
su daug įvairių žmonių ir iš
girsti įvairių nuomonių, požiū
rių, vertinimų ir patarimų, 
visi pokalbiai buvo įdomūs ir 
vertingi. Formuojant būsimą 
konsulato veiklą, mums dar 
reikės daug patarimų, kvies
čiau atkreipti konsulato dėme
sį į egzistuojančias problemas 
ar siūlyti įvairių sričių veiklos 
projektus. Be abejo, negaliu 
pažadėti, kad kiekvienas pa
siūlymas ar patarimas bus 
įvykdytas, ne viską, bent jau 
kol kas, mes pajėgūs padaryti, 
tačiau galiu pažadėti, kad į vi
sus bus žiūrima rimtai, visi jie 
padės mums perprasti Čika
gos gyvenimą. 

Apie konsulato planus, ma
nau, visiems įdomu išgirsti, 
ypač kur įsikurs generalinis 
konsulatas. Per artimiausias 
savaites mes planuojame pasi
rašyti įstaigos nuomos sutartį 
1 East Wacker Drive pastate, 
39 aukšte, taigi pagrindinės 
konsulato patalpos bus miesto 
centre. Kaip taikliai pastebėjo 
viename iš susitikimų V. Klei
za, konsulatas neišsikelia į 
miesto centrą, o į jį sugrįžta, 
taip kaip Lietuva sugrįžo į ne
priklausomų valstybių šeimą. 
Kaip žinoma, 1924 m. kovo 1 
d. konsulatas, vadovaujamas 
Povilo Žadeikio, buvo atidary
tas Čikagos miesto centre ir, 
tik okupavus Lietuvą, dėl lėšų 
trūkumo, persikėlė į generali
nio konsulo P. Daužvardžio re
zidenciją. Nepriklausomai Lie
tuvai, pilnavertei Europos 
valstybei, kuri, tvirtai tikiu, 
ne taip tolimoje ateityje taps 
ir Europos Sąjungos, ir NATO 
nare, dera turėti savo diplo
matinę atstovybę ten, kur jas 
turi ir kitos Europos valsty
bės. Mūsų konsulinė įstaiga 
nebus tokia didelė ir praš
matniai įrengta, kaip didžiųjų 
Europos valstybių, tačiau rim
tai reprezentuos Lietuvą. Ži-
r ia, kad dažnai apie Lietuvą, 
kaip valstybę iš pirmo žvilgs-

Gen. konsulas Giedrius Apuokas 

Aš buvau prašytas pristatyti 
naujai atsikūrusi karjerinį 
Lietuvos generalinį konsulatą 
Čikagoje: jo planus, darbus ir 
rūpesčius, tačiau norėčiau 
pradėti nuo įspūdžių, patirtų 
per pirmuosius du mėnesius. 
Man jau seniai, o ypač dirbant 
už'sienio reikalų ministerijoje 
Amerikos šalių skyriaus vedė
ju, nebuvo paslaptis itin sva
rus, kai kuriais atžvilgiais le-
miamas l išeivijos vaidmuo, at 
statant Lietuvos nepriklauso
mybę, tai ir diplomatinių 
įstaigų palaikymas, ir budrus 
nepripažinimo politikos sau
gojimas, ir daugelis kitų da
lykų. Ne paslaptis ir tai, kad 
ir dabar be išeivijos politinės 
paramos Lietuvos integraci
niai siekiai, jos pastangos už
tikrinti savo saugumą bei su
kurti palankias sąlygas toles
niam vystymuisi atrodytų kur 
kas trapesni. Mane nustebino, 
ko aš neįsivaizdavau, kad čia 
sukurta tiek lietuviškų tikė
jimo, kultūros, socialinių, me
no ir mokslo židinių, kurie 
atrodo išties įspūdingai, su
kaupta tiek vertybių. Visa tai 
sukurta atkakliu, nesavanau
dišku darbu ir kelia pasi
didžiavimo jausmą. Įspūdį 
daro tvirta lietuviška spauda, 
gausių lietuv^kų organizacijų 
aktyvumas, palaikant lietuvy
bę, auklėjant jaunimą, vystant 
socialinę veiklą, remiant Lie
tuvą. Kiekviena jų, gausi ar 
mažesnė, materialiai stipres
nė, ar ne tokia turtinga, įneša 
savo atitinkamą indėlį į to
lesnį lietuviškų vertybių iš
saugojimą bei vystymą. Kiek
vienai jų linkėčiau sėkmės to
lesniame darbe. 

Pradėdamas kalbėti apie 
konsulato reikalus, norėčiau 
visų pirma padėkoti už dėmesį 
ir paramą, kurios susilaukia 
besikuriantis konsulatas. La
biausiai norėčiau padėkoti už 
bendradarbiavimą, paramą ir 

nio sprendžiama, o pirmas 
žvilgsnis kartais būna ir pas
kutinis, pagal tai, kur ji turi 
savo atstovavimo įstaigas, 
kaip atrodo, elgiasi ir kalba, 
kur gyvena jos atstovai. Tin
kamai atstovauti savo šalį — 
garbingas ir sudėtingas už
davinys, ypač dar gana jaunai 
mūsų diplomatijai, tačiau ga
liu pažadėti, kad tam negai
lėsime savo pastangų. Kuriant 
Lietuvos įvaizdį, negalimi 
kompromisai.kurie nepalan
kiai išskirtų mus iš kitų vals
tybių tarpo, kitaip lėšos ski
riamos atstovybių išlaikymui 
taptų tuščiai išmestomis lėšo
mis. Kalbėdamasis Vilniuje su 
prezidentu V. Adamkumi, pri
stačiau jam savo planus dėl 
įstaigos vietos ir susilaukiau 
pritarimo, tačiau prezidentas 
klausė, kas bus su garbaus am
žiaus Marąuette ir Brighton 
Parko lietuviais, kurie sudaro 
žymią konsulato lankytojų da
lį, ir kuriems pasiekti miesto 
centrą beveik neįveikiamas 
uždavinys. Aš atsakiau, kad 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje mes išlaikysime konsu
lato kultūros skyrių, kuriame 
du tris kartus per savaitę kon
sulas priiminės dokumentus. 
Prezidentas įvertino tą, kaip 
puikią idėją. Kad būtų aiš
kiau, kodėl mes negalime likti 
vien Marąuette Parko apylin
kėse, iliustruosiu pora pavyz
džių. 

Prieš savaitę kitą skambino 
žmogus, prisistatęs amerikie
čių verslininku, ir domėjosi in
vesticijų bei užsienio firmų 
veiklos sąlygomis Lietuvoje. 
Pasiūlius susitikti, panagri
nėti konsulate turimą medžia
gą apie tai, vos pradėjus aiš
kinti, kur mus surasti, pradėjo 
sukti kalbą į šalį. Nelabai be
norėjo ir savo adreso pasakyti, 
kad galėčiau jam rūpimą in

formaciją atsiųsti paštu, susi
domėjimą pavyko atgaivinti, 
tik pasiūlius keletą lietuviškų 
internet adresų — vis dėlto 
kažkas įprasta ir Lietuvoje 
yra. Kitas verslininkas — iš 
Lietuvos, turintis savo įstaigą 
Michigan Avenue, vis dėlto 
nepabūgo atvykti pas mus, 
tačiau atsisveikinęs, po pusva
landžio sugrįžo, prašydamas 
leisti paskambinti telefonu, jis 
atvažiavo taksi, o grįžti nėra 
kaip, čia taksi nesisukinėja. 
Galime niurzgėti, kad versli
ninkai išlepę, pasipūtę, jų ke
tinimai nerimti, tačiau, jei no
rime investicijų, ekonominio 
bendradarbiavimo vystymosi, 
turime priimti jau nustatytas 
žaidimo taisykles. 

Dabar apie kritiką, nesusi
pratimus ir problemas. Klaidų 
nedaro tik tas, kas nieko ne
daro. Per savo patį pirmą pa
sirodymą Čikagos lietuvių vi
suomenei Lietuvos Vyčių po
kylio metu padariau netaktą, 
neteisingai įvertinęs situaciją, 
be piktos valios pasveikinau 
susirinkusius tik angliškai, po 
to priėję žmonės man tą pa
sakė, „Draugas* pasišaipė, 
kad nežinia iš kurios Lietuvos 
vietos konsulas kilęs. Ačiū, 
kritiką priimu, būsiu atides
nis. Būsiu dėkingas už tiesiai 
išsakytas kritines pastabas, 
dėl kai kurių pasiginčysiu, pa
bandysime išsiaiškinti, kaip 
yra iš tikrųjų, kitos padės pa
koreguoti konsulo ar konsula
to veiklą. Nemalonu tada, kai 
priekaištus išgirsti per trečias 
ar ketvirtas lūpas ir nėra kam 
ir kaip atsakyti. Vienas tokių 
priekaištų, kurį vis dažniau 
tenka girdėti, yra, kad anks
čiau visus dokumentus, atneš
tus į konsulatą sutvarkydavo 
iš karto, o dabar dėl menkiau
sio nieko tenka penkias dienas 
laukti. Mūsų veikla yra griež

tai reglamentuota Lietuvos 
įstatymų ir vyriausybės nuta
rimų, kurių nepaisyti mes 
negalime, ypač jei tai susiję su 
teisiniais veiksmais ar pini
gais. Pagal instrukcijas, jei 
dokumentas paruošiamas per 
24 valandas, privalu yra imti 
15 dolerių papildomą mokestį 
už skubumą. Ir tikrai nėra 
taip, kad konsulas sėdi ir nie
ko neveikia, o žmogus pa
siunčiamas savaitę palaukti. 
Palyginus su garbės konsula
tu, mūsų veikla prasiplėtė ke
liomis funkcijomis, viena jų — 
legalizavimas — sudaro treč
dalį konsulinio darbo apim
ties, turime griežtesnes konsu
linių veiksmų apskaitos ir re
gistravimo taisykles, o tai irgi 
reikalauja papildomų darbo 
sąnaudų. Jau dabar darbo 
apimtis ne ką atsilieka nuo se
niau veikiančio ir gausesnio 
New York konsulato, o doku
mentų srautas vis auga. Vice
konsule dažnai darbe lieka iki 
7-os, 8-os valandos ar savait
galį, o ir generalinį konsulą 
neretai po darbo valandų ga
lėtumėte pamatyti prie kom
piuterio. Be abejo, konsulatui 
reikia daugiau darbuotojų, ti
kiuosi, kad nuo vasaros turė
sime papildomą teisininką. 
Vėliau, manyčiau, turėtų atsi
rasti dar vienas darbuotojas, 
užsiimsiantis ekonomikos 
klausimais. 

Tai tokie mūsų reikalai. Ne
paisant visų rūpesčių, džiau
giuosi galėdamas būti čia, su
tikti daug malonių ir įdomių 
žmonių, o galbūt kartais pa
vyks būti jiems :audingu. 

Esu dėkingas už progą pa
sidalinti mintimis ir tikiuosi 
tolesnio vaisingo bendradar
biavimo su visomis lietuvių or
ganizacijomis, malonaus ben
dravimo su jų atstovais. 

Danutė Bindokienė 

Ne tas yra didis... 

Prez. V. Adamkaus inauguracijos puotoje vasario 26 d. Vilniuje. Iš kairės: dr Antanas Razma, Alė Razmienė, 
Rūta Staniulienė, Alma Adamkienė ir Aras Staniulis. 

Kai JAV prezidentas Bill 
Clinton laimėjo antrą kaden
ciją Baltuosiuose rūmuose, jo 
artimieji patarėjai tvirtino, 
kad šis prezidentas išliks isto
rijos puslapiuose, kaip gar
siausias ir labiausiai pasi
žymėjęs šio šimtmečio Ameri
kos vyriausybes galva. 
Šiandien jau atrodo, kad 
galbūt toks teigimas nedaug 
prasilenkia su tiesa, deja, ne 
dėl tų priežasčių, kurių ti
kėjosi ir Bill Clinton, ir jo 
rėmėjai. 

Tačiau nėra jokios abejonės, 
kad žinomiausias ir įta
kingiausias šio šimtmečio pa
baigos asmuo yra popiežius 
Jonas Paulius, II. Nors po
piežiavimo metais jo kūnas 
visiškai susidėvėjo, dvasia ir 
tvirtas nusistatymas ginti 
skriaudžiamųjų teises, užtarti 
vargšus, didiesiems į akis pa
sakyti teisybę ir visuomet 
griežtai laikytis savo atsakin
gos vietos įsipareigojimų šv. 
Tėvą pastato virš pasaulio 
valdovų, politikų, mokslinin
kų ir kitų įtakingų asmenų. 

Nors popiežius Jonas Pau
lius II nėra politikas ir nepre
tenduoja būti, tačiau ne kartą 
turėjo įtakos svarbiems pasi
keitimams politinėje arenoje 
pasauliniu mastu (ypač Euro
poje). Tą pripažįsta ir Katali
kų Bažnyčios priešai. 

Praėjusios savaitės šešta
dienį popiežius, nepaisant vis 
silpnėjančios sveikatos, nuvy
ko į Nigeriją. Nors tvirti-na-
ma, kad jo vizitas yra grynai 
pastoracinis (vieno kunigo 
beatifikacijos tikslu), bet Jo
nas Paulius II jau spėjo kreip
tis į Nigerijos militaristinį re
žimą, prašydamas paleisti 60 
politinių kalinių. Ar diktato
rius gen. Sani Abacha paklau
sys ir parodys gerą valią, sun
ku pasakyti. Žinome, kad 
Kubos Fidel Castro po popie
žiaus vizito š.m. sausio mė
nesį, paleido iš kalėjimo dau
giau kaip 200 politinių kali
nių ir pažadėjo lengvatų Baž
nyčiai bei savo krašto žmo
nėms. 

Nigerijoje popiežius lankosi 
jau antrą kartą. Pirmojo vizito 
metu 1982 m. sąlygos buvo la
bai skirtingos. 1993 m. gen. 
Abacha jėga perėmė krašto 
valdžią, pasodinęs į kalėjimą 
prezidentinių rinkimų laimė
toją. Nuo to laiko valstybę ka
muoja nusikaltimai, skurdas 
ir diktatūrinis režimas su 
žmogaus teisių pažeidimais — 
areštais, kankinimais, įvai
riais varžymais. Po atvykimo į 
Nigerijos sostinę šv. Tėvas 
turėjo 30 minučių susitikimą 
su gen. Abacha, kuris pri

žadėjęs šiemet leisti laisvus 
rinkimus, bet diktatorių pa
žadai yra labai nepastovūs. 

Praėjusios savaites penkta
dienį prez. Bill Clinton pa
skelbė, kad bus suteiktos kai 
kurios lengvatos Kubai — 
leidžiama siųsti humanitarinę 
ir medicininę paramą, o ku
biečiai, gyvenantys Ameriko
je, galės savo giminėms pa
siųsti po 300 dol. keturkart 
metuose per specialius leidi
mus gavusias agentūras. Nors 
prekybos ir kiti ekonominiai 
suvaržymai lieka nepasikeitę 
ir turizmas į Kubą tebebus 
varžomas kaip ir praeityje, 
bet įvedami palengvinimai su
teiks galimybę padėti labiau
siai pagalbos reikalingiems. 
Juo labiau, kad bus leidžiama 
kai kurioms labdaros organi
zacijoms — Caritas, Christian 
Relief Services ir apskritai 
Katalikų Bažnyčios adminis
truojamoms įstaigoms — tu
rėti tiesiogį ryšį su Kuba ir 
siųsti humanitarinę pagalbą 
tiesiai iš Amerikos. Tai pa
greitins jos gavimą ir 
sumažins persiuntimo išlai
das, nes iki šiol reikėjo siųsti 
labai aplinkiniais keliais. 

Tiek prez. Clinton, tiek Val
stybes sekretorė Madeleine 
Albright pabrėžė, kad šie pa
lengvinimai padaryti tik dėl 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
pakartotinių prašymų ir spau
dimo. JAV pažiūros į Fidel 
Castro diktatūrą ir faktas, 
kad jau 39 metus Kuboje nėra 
buvę demokratinių rinkimų, 
nėra pasikeitusios. Jo valdy
mo metodai ir žmonių teisių 
varžymas tebėra smerktinas, 
todėl lengvatos taikomos tik 
tam tikrais atvejais. 

Prezidento pareiškimas iš
šaukė protestus Kongrese iš 
kubiečių kilmės ir jiems pri
jaučiančių narių, tačiau dau
gelio pažiūros į padėtį Kuboje 
nuo praėjusio sausio mėnesio 
jau yra kur kas švelnesnės. 
Tad popiežiaus vizitas, pirmą 
kartą tokiu mastu pravėręs 
langą į šią paskutinę komu
nizmo liekaną pačioje Ameri
kos pašonėje, padarė nemažą 
įspūdį ir kubiečiams, gyve
nantiems šiame krašte. Juo 
labiau, kad pernai mirė Jorge 
Mas Canosa, griežtas Castro 
ir jo režimo priešas, turėjęs 
daug įtakos savo tautiečiams 
ir Amerikos valdžios sluoks
niuose. Po jo mirties Kubos 
išeivių gretose įvyko skilimas 
ir opozicija bet kokiam ben
dravimui su Castro Kuba ar 
ekonominių sankcijų visiškam 
panaikinimui jau nėra tokia 
vieninga. 

BENDRAKELEIVIO 
DOVANA 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 
2 (Tęsinys) 

Ilgai truko, kol nustojau 
dairytis į šonus ir atgal, ir stebėti, ar mane kas seka. 
Taip pat nustojau bijoti durų ar telefono skambučių, 
bet ilgai truko, kol apsipratau nebijoti paslaugių ir 
mandagių policijos pareigūnų. Dar ir dabar sunkiai 
suvokiu tą didžiąją metamorfozę, mano žvilgsnį į gyve
nimą ir į mane supančią aplinką pakeitusią iš pag
rindų. Pabėgimas iš „darbininkų rojaus" į „kapi
talistinį pragarą" kartais atrodo kaip sunkiai įtikimas 
sapnas, iš kurio nenorėčiau nubusti. Ilgus metus Lie
tuvoje svajojau, kad nuostabaus stebuklo dėka ga
lėčiau pasiekti kokį Amerikos miestą, kuriame gyvena 
lietuviai, kurie man padėtų įsikurti, mane draugiškai 
priimtų, o man nereikėtų veidmainiauti, gyventi areš
tų ar persekiojimų baimėje, nes tiek savo privačiame 
gyvenime, tiek širdies gilumoje nebuvau ištikimas 
okupantui, tai visas savo svajones turėjau slėpti, nes 
stengiausi jam įtikti, kad, įgavęs pasitikėjimą, rasčiau 
galimybę pasprukti į užsienį. Stengiausi prasimušti 
moksle, tai, vienerius metus pastudijavęs Vilniaus 
universitete, gavau stipendiją studijuoti inžineriją ir 
braižybą Maskvoje. Jsigijęs inžinieriaus diplomą, bu
vau paskirtas į užsienio prekybos komisariatą, kaip 
mechanikos įrengimų specialistas. Visą savo gyvenimą 
Lietuvoje išgyvenau siaubingoje dviveidiškumo klam
pynėje, nes iš savo į Sibirą ištremtų ir be jokios žinios 

dingusių brangių tėvų, man išvengus tremties, vasa
ros metu atostogaujant vieno klasės draugo kaimo 
ūkyje, paveldėjau gilų tikėjimą, bet viešumoje dalyva
vau ateistų ir „darbo žmonių" demonstracijose. Išgy
venau tikrą gyvenimo ironiją, kai, slapta priėmęs Sut
virtinimo sakramentą, tos pačios dienos vakare daly
vavau ateistų konferencijoje. Tuo tarpu intensyviai 
studijavau anglų ir vokiečių kalbas, tai tapau beveik 
nepamainomu specialistu, todėl mano atvykimas į 
Šveicariją buvo daugelio metų planavimo ir gerai ap
galvoto pasiruošimo sėkmingas vaisius, o mano svajo
nę pasiekti laisvę brandino malda lūpose. 

Kai atvykau į Ameriką, vietinė didžioji spauda 
plačiai rašė apie mano pabėgimą nuo sovietines preky
bos delegacijos Ženevoje kaip apie įdomią sensaciją, o 
televizijos reporteriai mane rodė žiniose. Amerikos lie
tuviai tuoj pat mane pradėjo globoti ir vežioti iš vienos 
lietuvių gyvenamos vietovės į kitą, mane demonstruo
dami kaip kokį cirko žvėrelį, sveikindami, apklausinė-
dami. Amerikos ir Kanados lietuvių spauda plačiai 
rašė apie mane, žurnalistai klausinėjo, kartais klaus
dami net labai asmeniškus klausimus, fotografai fo
tografavo... Amerikos lietuvių visuomenėje buvo su di
deliu entuziazmu kalbama apie pastangas Lietuvą 
išlaisvinti iš sovietinės vergijos ir būtiną reikalą bei 
pareigą veikti ta kryptimi, rengiant demonstracijas, 
lankant politikos vadus, rašant peticijas. Matydamas 
tiek daug lietuviškų veidų, girdėdamas gimtąją kalbą 
po svetimu, bet svetingu dangumi, išgyvenau nuosta
biai sentimentalius jausmus, bet ilgėjausi ir Lietuvos, 
tik ne tokios, kokia ji yra, bet jos dangaus, jos žmonių, 
jos žalių pievų ir ošiančiųjų girių, gimtosios pastoges 

su alyvmedžiais ir beržais, o labiausiai ilgėjausi savo 
jausmais man įsipareigojusios Audronės, su kuria 
mane rišo daugiau negu romantiška pažintis... Drau
džiu sau jos ilgėtis, nors svajojome apie bendrą gyve
nimą ir aš jai buvau padovanojęs savo motinos žiedą. 
Ar kada nors likimas mudu suves? Deja, ji nepasiekia
mai toli, kaip nepasiekiama ir Lietuva. Mat ir ji mano 
slaptų svajonių nežinojo, nes bijojau jai pakenkti, jei 
paspruksiu į Vakarus, o ji bus tardoma kaip mano 
sužadėtinė. Ko ji nežinos, tas jai negalės pakenkti. 

Matydamas Amerikos lietuvių visuomeninę veiklą, 
negalėjau atsistebėti daugybe organizacijų su ilgais 
pavadinimais, taip pat atkurtų ir iš nepriklausomos 
Lietuvos, kaip skautus, ateitininkus, šaulius bei poli
tines partijas. Jos visos savo veiklą rėmė patriotiškais 
motyvais, o taip pat neignoravo ir labdaros bei šalpos 
darbų. Gėrėjausi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
plačiai išsišakojusia veikla su įspūdingu lituanistinių 
mokyklų tinklu ir grandiozinėmis Šokių bei dainų 
šventėmis, su tūkstančiais dalyvių ir žiūrovų. Būta ir 
nesutarimų tarp taip vadinamų veiksnių, kovojant dėi 
prestižo ir pirmavimo politinėje veikloje, bet svarbiau
sia yra tai, kad visuomenė veikli ir gyvastinga, iš
laikiusi savo tėvų kalbą, pasididžiavimą savo kilme ir 
laisvės troškimą Lietuvai. 

Geraširdis BALFas man parūpino butą pas pasitu
rinčią našlę, papildė mano drabužių atsargą, bet aš 
pats norėjau imtis iniciatyvos, tai su darbo biuro pa
galba netrukus gavau tarnybą vieno fabriko brai
žykloje, nes tiek mano patirtis toje srityje, tiek anglų 
kalbos mokėjimas atitiko reikalavimus. Netrukus išsi
nuomavau kuklų butą netoli darbovietės ir įsitrau

kiau į Amerikos gyvenimo rutiną. Po kurio laiko, savo 
sugebėjimus įrodęs darbdaviams, gavau algos pakė
limą ir tuoj pat įsigijau vartotą automobilį, o dabar jau 
esu naujo Fordo savininkas, su kuriuo atostogų metu 
lankiausi fantastiškoje, egzotiškoje Floridoje. Ir ten 
radau lietuvius, lietuvių namus, klubą, parapiją... 
Koks mažas pasidarė platusis pasaulis! 

Vietiniai lietuviai matydami, kad nebesu reika
lingas jų globos ir jau darausi „amerikonas", pradėjo 
mane kviesti į valdybas, kreiptis su aukų prašymais 
bei stengėsi mane įtraukti į organizacijas, o pasirinki
mas buvo sunkus. Sekdamas jų veiklą įsitikinau, kad 
manęs netraukia jokia politinė ar ideologinė organiza
cija, nes man nebuvo priimtini jų veiklos metodai su 
pompastiškomis prakalbomis įvairių minėjimų metu, 
visuomenės pinigų eikvojimu bei atskaitomybės, pasi
tarnaujant savo malonumui ištaiginguose viešbučiuo
se su šauniais uždarymų banketais, keliant taures už 
Lietuvą. Tačiau man buvo aišku. kad. nepaisant mano 
kritikuojamų metodų, jie visi ilgėjosi Lietuvos ir, įsi
kūrę svetimame krašte, tarsi sukūrė savotišką lietu
višką valstybę valstybėje su garbingais pirmininkų ti
tulais, delegatais, prezidiumais, fondais. Visuomenės 
veikėjai, iš savo darboviečių grįžę į namus, karpo pie
veles, kad neatsiliktų nuo savo kaimynų, pavakarie
niavę, su alaus buteliuku ar kokio kilnaus gėrimėlio 
taurelėmis rankose, stebi televizijoje kriminalines dra
mas ir sensacingas dienos naujienas. Daugiau kaip 
prieš mėnesį, vos prasidedant Adventui, prieš Kalėdas 
jie puošia savo namus eglešakiais, raudonais kaspi
nais, vadinamais „Advento vainikais". 

(Bus daugiau) 
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GEN. ADOLFO RAMANAUSKO-
VANAGO IŠDAVIKAS 

GYVENA KAUNE 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Prieš porą dienų savo elek
troniniame pašte radau vieno 
bičiulio persiųstą informaciją 
iš 1998 m. kovo 3 d. „Lietuvos 
aido". To rašinio autorė yra 
Rita Mosiejienė. Gale šios 
gautos informacijos yra prie
rašas, leidžiąs „Šias žinias ar 
jų ištraukas ... spausdinti laik
raščiuose.., paminint kad jos 
gautos iš 'Lietuvos aido' ". Jo
mis ir noriu pasinaudoti toli
mesniam šio kilnaus patrioto 
paminėjimui. Galop lieka ir 
keletas dar neatsakytų, bet at
sakytinų klausimų. 

Kovo 6 dieną suėjo aštuo
niasdešimt metų, kai gimė 
vienas žymiausių Lietuvos 
partizanų vadų — Adolfas Ra
manauskas-Vanagas. Jis — 
Pietų Lietuvos partizanų sri
ties vadas, Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio (LLKS) gyny
bos pajėgų vadas — gimė 1918 
va. kovo 6 d. JAV. Po trejų 
metų jo tėvai grįžo į Lietuvą. 
A. Ramanauskas baigė Klai
pėdos Pedagoginį institutą, 
vėliau ir Karo mokyklą 
Kaune. Prasidėjus antrajai so
vietų okupacijai, 1945 ba
landžio mėn. tapo partizanu. 
„Tokį jo apsisprendimą lėmė 
daugelis veiksnių — kiekvieną 
dieną Alytaus kalėjimų rū
siuose matomos tautiečių kan
čios, jau veikiančių partizanų 
išklijuoti atsišaukimai, paga
liau Nepriklausomybės laikais 
tėvų įskiepyta Tėvynės meilė 
ir tikėjimas, kad sovietų oku
pacija laikina... Šiandien, įver
tinus visą žinomą A. Rama
nausko-Vanago veiklą, galima 
vienareikšmiai teigti, kad tai 
buvo partizanas idealistas, 
viena šviesiausių pokario 
ginkluotos rezistencijos asme
nybių". 

Baigiantis laisvės kovoms, 
nuo 1952 m. pabaigos slaps
tėsi su šeima. Tuo metu pa
rašė atsiminimų knygą „Dau
gel krito sūnų". Knyga buvo 
išleista Vilniuje 1992 metais. 

„A. Ramanausko-Vanago — 
paskutinio gyvo vyriausiojo 
partizanų vado paieškai ir lik
vidavimui KGB skyrė ypač 
daug dėmesio. Iš kvalifi
kuočiausių KGB darbuotojų 
buvo sudaryta nuolatinė ope
ratyvinė grupė. Vien tik 1956 
m užverbuota 30 agentų, vėl 
užmegztas ryšys su 20 agen
tų, prieš tai išbrauktų iš 
agentūrinių sąrašų. Paieš
koms vadovavo Rainių bude
lis KGB 4-osios valdybos va
dovas Petras Raslanas (šiuo 
metu slapstosi Rusijoje) ir tos 
pačios valdybos 2-ojo skyriaus 
mjr. Nachmanas Dusanskis 
'dabar gyvena Izraelyje). Ap
tikti A. Ramanausko-Vanago 
pėdsakus KGB pavyko tik 
1955 metais. 1956 m. spalio 
U d. KGB agentas Žinomas 
'pavardė autorei žinoma) iš
davė A. Ramanauską-Vanagą 
ir jo žmoną Birutę Mažei
kaitę". Čia skaitytojui neaiš
ku, ar agento slapyvardis 
buvo „Žinomas" ar „Žinomas", 
nes visa „LA" informacija 
elektroniniame pašte yra be 
lietuviškų rašybos ženklų. 

„Nuo pat pirmų tardymo va
landų partizanų vadas buvo 

žiauriai kankinamas. 1957 m. 
rugsėjo 24-25 d. Vilniuje 
Aukščiausias teismas A. Ra
manauską-Vanagą nuteisė 
mirti. Nuosprendis įvykdytas 
tų pačių metų lapkričio 29 d. 
Vilniuje". 

„A. Ramanauskas buvo su
imtas 1956 m. spalio 12 dieną 
Kaune ir nuvežtas į Vilniaus 
KGB kalėjimą. Požemio ka
meroje kelias valandas parti
zanų vadas buvo sadistiškai 
kankinamas. A. Ramanaus
kas buvo nugabentas į ka
lėjimo ligoninę 1956 m. spalio 
12 d. itin sunkios būklės". 
Kalėjimo gydytojų pateiktame 
akte rašoma: 4 klausimus ne
atsakinėjo, be sąmonės, pe
riodiški veido, viso kūno ga
lūnių raumenų traukuliai. 
Pulsas vos juntamas, minkš
tas, kraujospūdis 60/40. Ligo
nis visas kruvinas. Masyvus 
tvarstis lytinių organų srityje 
permirkęs šviežiu raudonu 
krauju; nuėmus tvarstį, rasti 
didžiuliai kraujo krešuliai, ant 
kapselio plati plėstinė žaizda, 
užsikimšusi kraujo krešuliais, 
nėra abiejų kiaušinėlių, sėk
lidžių kanalėlių. Dešinioji akis 
užmerkta dėl hematomos ant 
viršutinio voko; ant viršutinio 
voko rastos plonos vielos arba 
vinies skersmens žaizdos, 
siekiančios akiduobę; daugybė 
įdrėskimų pilvo srityje, pjau
tinė kairės rankos plaštakos 
3-iojo piršto žaizda". Tiek iš 
kalėjimo gydytojų akto. Reikia 
tiesiog stebėtis, kokie jie buvo 
pastabūs. 

Toliau rašinio autorė Rita 
Mosiejienė štai ką rašo: „Mi
nint A Ramanausko gimimo 
80-ąją sukaktį, neverta šian
dien ieškoti jo mirties kalti
ninkų, ne tiek dėl šiuo metu 
populiarių santarvės idėjų, 
kiek dėl paties Vanago atmini
mo įamžinimo prasmės, šis 
žmogus sugebėjo pakilti virš 
visų kaltinimų ir šiandien de
klaruojamos teisybės. Tėvynės 
laisvė jam buvo svarbiau už 
gyvybę. Tai pripažįstant, ne
lieka prasmės abejoti. Kvie
čiame į dimisijos brigados ge
nerolo Adolfo Ramanausko-
Vanago 80-ųjų gimimo meti
nių minėjimą kovo 7 dieną". 
Pagerbimas įvyko Vilniuje, 
Katedros aikštėje prie LDK 
Gedimino paminklo. Vyko šv. 
Mišios arkikatedroje ir mi
nėjimas Vilniaus miesto savi
valdybės rūmuose. 

Gruodžio mėn. „Pasaulio lie
tuvyje" (PL) Pranas Naris 
rašė, kad Varėnos rajone buvo 
paminėta Laisve3 kovotojų 
sąjūdžio tarybos pirmininko ir 
Ginkluotojų pajėgų vado Adol
fo Ramanausko-Vanago žū
ties 40-osios metinės. „A. Ra
manauskas ir jo žmona buvo 
sulaikyti 1956 metais Kaune. 
Išdavė senas pažįstamas, pas 
kurį buvo apsistoję nakvynės 
(A.R. išdavęs žmogus ir dabar 
gyvena Kaune). Vanagas buvo 
nuteistas mirties bausme ir 
1957 sušaudytas" (PL, 1997 
gruodžio mėn.). 

1998 m. vasario mėn. 
„Pasaulio lietuvyje" Aleksas 
Vitkus, aprašydamas „Kauno 
Ghetto Vašingtono Holokosto 
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Toronto vyrų choras ..Aras" gieda šv. Mišių metu. Šio choro koncertu Čikagos bei apylinkių lietuviai galės pa
sigėrėti kovo 29 d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre. Koncertą rengia ir visus maloniai kviečia „Draugas". 

PIRMOJI ŽURNALISTIKOS 
ENCIKLOPEDIJA 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Vilniuje neseniai pasirodė 
(nors 1997 metų data pažy
mėta) didžiulė knyga, pava
dinta „Žurnalistikos enciklo
pedija". J i turi 606 didelio for
mato puslapius, paruošta Vil
niaus universiteto Žurnalis
tikos instituto ir Lietuvos 
Žurnalistikos centro. Net vi
sas puslapis primargintas jos 
redakcinės kolegijos, sudary
tojų, straipsn autorių, recen
zentų ir koi. antų bei rė
mėjų pavardžių. Vyriausiuoju 
redaktoriumi pasirašo J. V. 
Urbonas, redaktore — D. Dir-
vonaitė. Knyga išleista 3,000 
egzempliorių tiražu, parda
vinėjama po 50 litų (arba 
brangiau, nes Lietuvoje knygų 
kaina sutartinė). 

muziejaus parodoje", savo ra
šinį štai kaip pradeda: „Nau
jai išrinktas Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus nese
niai labai neigiamai atsiliepė 
apie vadinamą desovietizaci
jos vyksmą, vadindamas jį 
'begyjančių žaizdų draskymu' 
ir pabrėždamas, kad 'reikėtų 
baigti vaikytis praeities vai
duoklius, nereikėtų kiršinti 
žmonių, nes tai neduotų jo
kios naudos visuomenei'". 

Nejaugi jau cituoti Rita Mo
siejienė ir Pranas Naris, ži
nodami, bet slėpdami A. Ra
manausko-Vanago išdaviko 
pavardę, mano, kad jie prisi
deda prie begyjančių žaizdų 
gydymo? Teisybės ieškojimas 
nereiškia keršto. Gal jų nit-
kas iki šiol nei neklausė, kas 
yra tas Kaune tebegyvenąs 
Ramanauskų išdavikas. Tad 
šia proga ir klausiame: kas 
buvo tas Ramanauskų išda
vikas? Dar porą klausimų 
pačiam išdavikui: Ar dalyva
vai Adolfo Ramanausko-Va
nago gimimo metinių mi
nėjime? Ar tebesididžiuoji 
savo draugus išdavęs? Jei gai
liesi, apie tai daugiau norėtų 
išgirsti A. Ramanausko ger
bėjai. Giliausių paslapčių pa
sipasakojimas, stovint ant 
amžinybes slenksčio, gali tu
rėti gydomosios ar net išga
nomosios galios. Istorija rodo, 
kad lietuvių tauta nėra kerš
tinga, bet labai teisinga ir at
laidi. 

Pirmoje lietuviškoje žurna
listikos enciklopedijoje patei
kiama apie 6,000 įvairaus 
dydžio straipsnių, apimančių 
žurnalistikos istoriją, prak
tiką, visuomenės informavimo 
priemones, žurnalistikos tech
niką, leidybą ir poligrafiją. 
Apibūdinami terminai, są
vokos, laikraščiai, žurnalai, 
leidyklos, spaustuvės, radijo ir 
televizijos stotys, informacijos 
agentūros, žurnalistai ir spau
dos darbuotojai, žurnalistų or
ganizacijos. Pateiktos ne tik 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
visuomenės informavimo prie
monės, bet ir daugiau kaip 
100 pasaulio valstybių spau
dos bei kitų informavimo prie
monių apžvalgos, pagrindiniai 
laikraščiai ir žurnalai, infor
macijos agentūros, radijo ir 
televizijos kompanijos (1995 
arba 1996 m. duomenimis). 

Enciklopedijoje aiškinami ne 
tik bendrieji žurnalistikos teo
rijos ir praktikos spausdin
tinės ir akudiovizualinės 
žurnalistikos, leidybos ir po
ligrafijos, žurnalistikos techni
kos terminai, bet ir politologi
jos, socialogijos, filosofijos, psi
chologijos, teisės, literatūros, 
lingvistikos, informatikos ir 
kai kurių kitų mokslų termi
nai bei sąvokos, tiesiogiai su
sijusios su žurnalistika, — 
taip rašoma knygos pratar
mėje. 

Čia taip pat teigiama, kad į 
enciklopediją bandyta įtraukti 
visus žymesnius ankstesniųjų 
laikų lietuvių spaudos dar
buotojus, leidėjus, žurnalistus. 
Rašoma, jog atskirų straips
nių nėra apie tuos žurna
listus, kurie jų nepageidavo, 
atsisakė pateikti reikiamus 
duomenis. Dauguma jų pa
minėti, aprašant tuos leidi
nius, kuriuose jie dirba arba 
dirbo, bendradarbiavo. 

Leidinio sudarytojai pabrė
žia, jog jame neišvengta kai 
kurių klaidų, netikslumų, pra
leidimų. Todėl gautos daly
kiškos ir konkrečios pastabos, 
vertingi pasiūlymai, patari
mai bei pataisos, be abejo, bus 
panaudotos tęsiant ir tobuli
nant pradėtą darbą", — sako
ma pratarmėje. 

Kaip atrodo, „Žurnalistikos 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Washington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

enciklopedijos" sudarytojai ne
turėjo bėdos su lietuviškų 
laikraščių ar žurnalų apra
šymais, nes galėjo naudotis 
kauniečio Juliaus Tamošiūno 
parašyta ir išleista dviejų 
dalių knyga l ie tuviškų pe
riodinių leidinių bibliografija". 
Tik turėjo tuos aprašymus 
trumpinti, nes ano leidinio 
apimtis buvo gerokai didesnė. 
Žymiai sunkiau sekėsi su žur
nalistų, spaudos darbuotojų 
aprašymais, nes jų daugumą 
reikėjo naujai paruošti. Pa
minėta daug užsienio lietu
vių spaudos ir jos darbuo
toju. 

Mus domina faktas, kad lei
dinyje paminėta šimtai už
sienyje ėjusių arba tebeei
nančių lietuviškų laikraščių 
ar žurnalų. Cia taip pat 
išspausdinta šimtai ir už
sienyje gyvenusių arba tebe
gyvenančių žurnalistų bei 
spaudos darbuotojų aprašy
mų. 

Vien tik peržvelgus raidę 
„D", randame aprašymus apie 
Praną Dailidę, Joną Dai-
nauską, Vytautą A. Dam-
bravą, Gintę B. Damušytę, 
Vladą Dargj, Praną Dauknį, 
Petrą Daužvardį, Bronių Dir
meikį, Liudą Dovydėną, Ka
rolį Drangą (Jurgį J. Valiulį), 
Mykolą J. Drangą, Balį Dun
dulį, Antaną V. Dunzilą (leidi
nyje prie pavardžių nėra mini
mi moksliniai laipsniai ar kiti 
profesiją pažymintieji titulai). 

Šioje pačioje „D" raidės vie
toje užtinkame rašinius ir 
apie JAV leidžiamą „Darbi
ninką", „Dirvą" ir „Draugą". 
Mums, žinoma, yra įdomiau
sia patirti, kas čia rašoma 
apie mūsiškį „Draugo" dien
raštį. 

Šis leidinys čia pristatomas 
kaip „seniausias ir dabar vie
nintelis užsienyje leidžiamas 
lietuvių dienraštis". Suminėti 
visi jo redaktoriai, iš kurių 
paskutiniais žymimi; V. Bag-
danavičius, V. Rimšelis, Pr. 
Garšva, D. Bindokienė (trys jų 
enciklopedijoje dar pristatomi 
atskirais straipsniais kitose 
vietose). Išskirtinai minimas 
jo šeštadieninis priedas — 
„Mokslas, menas, literatūra" 
su jo n daktoriais — J. Pruns-
kiu, K. Bradūnu, A. Liule-
vičiene. 

Iš „Draugo" redakcijos dar
buotojų išvardinti: V. Alseika, 
Al. Baronas, M. Dranga, Č. 
Grincevičius, Br. Kviklys, A. 

AUTOMOOUO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REM.T0RS 

* (773) S8S-5959 
(708)425-7180 

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

Padedam* gaut) paskolą perkant 
naują ar naudotą automobili, net jei ir 

visai neturite kredito istorijos dar 
neilgai dirbate ir esate apmokamas 

grynais. Taip pat padedame nusipirkt 
automobili iš varžytinių 

Kreipkitės tel 815-260-1182. 

HELP WANTED 
Malė for lawn maintenance 

Proud of America, Inc. 
Tel. 708-785-4536. 

HELP WANTED 
MervSvomen eam $450 wWy assenv 

bling circuit boards/components at 
home. Experience unnecessary, w i 
train. ImmerJate opening your local 
area. Caf 520-453-7993 Ext 0395. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Reikalingas krovininio 
sunkvežimio vairuotojas 

turintis COL leidimą. 
Kreiptis į Algį po 7 /.v., 

tel. 708-403-2997. 

"Neringos" reetoraim, 2632 W. 71 
S t , Chicago, IL 60629, maloniai 
kviečia visus apsilankyti ir 
pasivaisinti lietuviškais patiekalais 
bei ItetuviSku alum, vynu ir kitais 
gėrimais. Tel. 773-476-9026. 

wwB*8®&fmm 
TRANSPAK įstaiga atidaryta 

KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 

Baldai ir komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais. 

VELYKOMS siuskite dabar! 
Kokybiški maisto siuntiniai 

pradžiugins Jūsų artintuosius. 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Lemonte: šeštd. 9-12 v., sekmd. 9-1 v.p.p. 

TRANSPAK, Chicago, IL. Tel.: (773) 838-1050. 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

Naudžiūnas, A. Pužauskas, I. 
Regienė. Duodamas 1985 m. 
„Draugo" tiražas — 8,000 eg
zempliorių. 

Reikia pasakyti, kad ši 
„Žurnalistikos enciklopedija" 
yra naudingas leidinys ir rei
kalingas visiems tiems, kurie 
dirba mūsų spaudoje, domisi 
lietuviška spauda bei jos dar
buotojais. Jo leidėjai atliko 
didelį darbą, nors ir gal su 
tam tikrais trūkumais bei 
spragomis. Tačiau, kaip gali
ma buvo išskaityti iš pra
tarmės, yra noras šį darbą dar 
tęsti ir tobulinti. Juk visi ži
nome, kad tobulybei ribų 
nėra, tad reikia palinkėti 
jiems geros sėkmės ir kan
trybės! 

PARTIZANAMS 
ATMINTI — OBELISKAS 

Vilkaviškio rajone, netoli 
Pilviškių miestelio esančiame 
Gulbiniškių kaime, buvo ati
dengtas ir pašventintas obelis
kas Tauro apygardos parti
zanų vado Antano Baltūsio-
Žvejo ir dar dviejų partizanų 
Juozo Balsio-Dobilo bei Prano 
Žaldario-Šapalo žūties 50-
mečiui paminėti. 

Minėjimas prasidėjo mišio-
mis Pilviškių bažnyčioje, jas 
aukojo monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas. Pasak jo, kiekvie
na vieta Lietuvoje, kur buvo 
pralietas partizanų kraujas, 
turi būti įamžinta bent kukliu 
paminklu ar obelisku. 

Prie akmenų obelisko susi
rinko gausus būrys buvusių 
partizanų, žuvusiųjų giminės, 
kariai. Pasak Marijampolės 
kraštotyros muziejaus darbuo
tojo Algimanto Lelešiaus, pra
ėjusiais metais partizanų at
minimui įamžinti apskrityje 
buvo pastatyti keturi pamink
lai. 

Pilviškėse numatyta pasta
tyti paminklą Tauro apygar
dos partizanų vadui pulkinin
kui A. Baltūsiui-žvejui. Mari
jampolės apskrities virši
ninkas K. Jankauskas yra su
daręs komisiją šiam pamin
klui statyti. Tam praėjusių 
metų pabaigoje pritarė ir Vil
kaviškio rajono taryba. 

Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos Marijampolės sky
riaus pirmininkas Antanas 
Raibikis sakė, kad paminklui, 
kuris kainuos apie 50,000 litų, 
sukurti paskelbtas konkursas. 

DRAUGO 
1998 m. kovo 29 d. 

3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre 

Čikagoje 

KONCERTAS 

A R A S 
Vyrų choras iš Toronto 

Bilietus galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje 

(tel. 773-585-9500), 
ir „Seklyčioje" 

(tel. 773-476-2655) 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
O SVARBIAUSIO 

SVEČIO NĖ 
NEPASTEBĖJO 

Po naujojo prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos, Či
kagoje parodė keletą vaizda
juosčių iš tų iškilmių. Niekur 
nešmėkštelėjo Čikagos kardi
nolas Francis George atvaiz
das. Lietuviai to labai pasige
do ir net klausinėjo, kai ste
bėjo Lietuvos televizijos su
suktą vaizdajuoste. 

Kai arkivysk. F. George ren
gėsi vykti į Romą priimti pa
aukštinimą į kardinolus iš po
piežiaus Jono Pauliaus II, Či
kagos abu didieji amerikiečių 
dienraščiai kasdien pyškino 
apie jo būsimą kelionę į Vati
kaną, visad užbaigdami, kad 
iš ten jis vyks į Lietuvą, į pre
zidento Valdo Adamkaus 
inauguraciją. Taigpi ameri
kiečių televizija ir radijas tai 
nuolat garsino. 

Užklaustas televizijoje, ko
dėl jis vyksta Lietuvon, jis at
sakė: „Esu asmeniškai pak
viestas paties naujai išrinkto 
prezidento Valdo Adamkaus, 
o, be to, jis yra čikagietis". 

Labai gaila, kad mes dar vis 
nemokame pastebėti garbių 
svečių, juos pagerbti bei pa
traukti savo pusėn, ypač, kai 
kardinolas Francis George jau 
Čikagoje parodė didelį prie
lankumą lietuviams, su jais 
šiltai bendravo, savo sveiku 
humoru ir nuolatine gera
širdiška šypsena sutvirtinda
mas draugystę. Jei mes taip ir 
dažniau elgsimės, tai su gai
lesčiu galėsime aimanuoti Plu-
tarcho žodžiais: „Blogai, jei tik 
tada pastebima, kad nebeturi
ma draugų, kai jie tikrai rei
kalingi". Šie žodžiai mums vi
siems įsidėmėtini. 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

EISIME KARTU! 

„Eisime kartu per pievas, 
per laukus", kadaise jauni stu
dentai dainavo. Smagi tai 
buvo daina, net ir po daugelį 
metų ji suskambėjo, gal ir ne 
visai jaunų, Angelės Karnie-
nės ir Mečio Šilkaičio širdyse. 
Pagal šią melodiją galima ro
mantiškai šokti. Bet Angelei 
ir Mečiui gal tiek nerūpėjo 
šokti, kiek parūpo žodžiai 
„Eisime kartu". Juodu jau turi 
sukūrę gražias šeimas — jie 
jau eina kartu. Jiems parūpo 
Floridos lietuvių ėjimas kartu. 

Ir jie sugalvojo rengti Floridos 
Lietuvių dienas. Drąsiai viešai 
paskelbė įvykstančias Floridos 
Lietuvių dienas, jų programą 
Vasario 20-21-22 d., tuo pačiu 
paminėti Nepriklausomos Lie
tuvos 80-tąją atkūrimo sukak
tį. Floridos lietuviai, nuošir
džiai šiam, sumanymui pri
tarė. 

Angelė Kamiene ir Mečys 
Šilkaitis, gerai pažindami St. 
Petersburgo lietuvių telkinį, 
sukvietė šiam renginiui ruošti 
įvairių sričių darbuotojus. 
Sušaukė jų visų pasitarimą, 
padiskutavo įvairių sričių pa
sirengimą ir šis užsuktas ra
tas JEisim kartu" pradėjo 
riedėti. Visoms lietuvių vie
tovėms buvo išsiuntinėti pak
vietimai, o taip pat ir į Čikagą 
jaunimo šokių ansambliui 
„Grandis" ir Balzeko muziejui. 
Renginio programa buvo labai 
plati: įvairus sportas, tauti
niai šokiai, jungtinio choro 
dainos, vaizdingi Lietuvos is
torijos momentai, tautodailė -
gintarai, audiniai, drožiniai, 
lietuviškais ornamentais me
džio deginimo menas, meni
ninkų (tik iš Floridos) paveik
slai. Filatelija ir numizmati
ka, daugybė Lietuvos vaizdų 
ir žymiųjų Amerikos lietuvių 
fotografijos. Natūralios gaui-
tos meniškas išbaigimas, žodi
nis menas, vaikučių muziki
niai pasirodymai. 

Speciali paroda: iš Lietuvos 
Valstybinės bibliotekos — Lie
tuvos kunigaikščių ir karalių 
rankraščiai bei antspaudos. 
Viską papildė sumaniai pa
ruoštas lankytojams maistas, 
suvenyrų išstatymas ir pa
baigai 450 žmonių pokylis. 

Iškilmingiausias šios šven
tės momentas — St. Peters
burgo katedroje įvykusios pa
maldos, kurias celebravo vys
kupas Paulius Baltakis, su 
vietos lietuvių dvasininkais, 
giedant jungtiniam chorui ir 
gausiai dalyvaujant dides
nėms Floridos lietuvių vieto
vėms: iš Daytona Beach, Juno 
Beach, Fort Myers, Palm 
Beach, St. Petersburg, Sunny 
Hills ir pavieniams lietu
viams, ypač ankstyvesniųjų 
ateivių, kurie sunkiai kalba 
lietuviškai, bet ir jų širdyse 
yra vietelė, kur glūdi žodžiai 
„Eisim kartu". 

Visa numatyta programa 
pavyko labai gerai, sulaukus 
tiek savų, tiek svetimtaučių 
lankytojų. Ir per tas lietuvių 
dienas susitikę džiaugėsi visi, 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. kovo 24 d. 

Juozas Taoras buvo suruošęs įdomią parodą St. Petersburg, FL, Vasario 16-tają minint. 
Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

kai kurie jau seniai, net dau
gelį metų, buvo nesimatę. 
Džiaugėsi ir tie, kurie lazdele 
pasiremę, ar nugaros skaus
mais negaluojantieji, ar gyve
nimo metų išvagotais veidais, 
sunkiai vienas kitą atpažin
dami, bet visus juos traukė 
eiti kartu, pabuvoti kartu, pa
justi lietuvišką dvasią. Gražu 

tų tas žinias pateikti komisi
jai. Neužtenka vien pasiskųs
ti, kad daromos kliūtys atgavi
mui, reikia suteikti ir detalių. 

Norintieji prie šio „Class 
Action Complaint" prisijungti 
arba gauti daugiau informa
cijų, ką reikia daryti , galite 
man parašyti (pridėdami už-
adresuotą atsakymui voką): 

buvo žiūrėti į jaunus, pajėgius Vytautas J. Šliupas, PE, 290"/ 
Frontera Way, Burlingame 
CA 94010. 

Vytautas Šliūpas, PE 

ir džiugu, kad juos pašaukė 
lietuviškasis „Eisim kartu". 

Ir buvo gera, visiems kartu, 
paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės 80 metų. Tikimės, 
kad žinomi lietuvių veikėjai — 
Angelė Kamiene ir Mečys 
Šilkaitis, gerai pailsėję po pla
taus šių, Floridos Lietuvių 
dienų, organizavimo, vėl išgirs 
aidinti JEisim kartu per pie
vas, per laukus 

Burlingame, CA 

PADĖKIME PAŽAISLIO 
VIENUOLYNUI 

A. Liepinaitis viename savo 
laiške, „Draugo" laiškų sky
riuje rašė apie Pažaislio vie
nuolyne gyvenančias ir dir-

Genovaitė Modestienė bančias Šv. Kazimiero seseris, 
St. Pete Beach, FL kurių tikslas yra padėti jauni-

Krf-pši.Ti ir skrybėles, pintos 1$ vytrlių šiuometinėje Kaziuko mugėje. Vi 
niuje. Nuotr V. Germano 

ŽYGIAI DĖL 
NEGRĄŽINTŲ 
NUOSAVYBIŲ 

LIETUVOJE 

Spaudoje buvo aprašytos 
mano pastangos Washingtone 
gruodžio mėnesį, susitinkant 
su Helsinkio Komisijos na
riais, aptariant Lietuvos val
džios žmonių vykdomus delsi
mus, išsisukinėjimus ir apgau
dinėjimus, nenorint grąžinti 
sovietmečiu nacionalizuotą -
šias (pavogtas) nuosavybes. 
Susitikimo metu kilo pasiū
lymas padaryti „Class Action 
Complaint", prie kurio iki šiol 
jau prisijungė per 20 skriau
džiamų lietuvių. 

Helsinkio Komisija pereitą 
savaitę ėmėsi konkrečių žygių 
pagelbėti tiems, kurie komisi
jai parašė nusiskundimus. Ga
vau kopiją oficialaus laiško, 
pasirašyto Commission on Se-
curity and Cooperation in Eu-
rope pirmininkų, senatoriaus 
Alfonse D'Amato ir Kongreso 
nario Christopher H. Smith, 
vasario 25 d. pasiųsto Lietu
vos ambasadoriui, kuriame 
išreiškiamas komisijos susi
rūpinimas dėl karo metu na
cionalizuotųjų nuosavybių ne-
sugrąžinimo savininkams ar
ba jų legaliems įpėdiniams. 
Laiške išvardinti kai kurie 
specifiniai nusiskundimai. 

Komisija paprašė ambasado
rių perduoti Lietuvos valdžiai 
pageidavimą be atidėliojimo 
užtikrinti žmogaus legalių tei
sių gerbimą ir šeimos nuosa
vybių sugrąžinimą. Komisija 
paprašė atsakyti, kaip šias 
problemas Lietuvos valdžia 
žada išspręsti. 

Šiandien (03.03) Helsinkio 
Komisija mane informavo, kad 
planuojama siusti žmones į 
Lietuvą balandžio mėn., kur 
jie toliau kels šį reikalą. Lietu
viai, norintieji, kad jų speci
finės problemos būtų iškeltos, 
tuojau turi parašyti atitinka
mus laiškus. Tie, kurie jau 
laiškus yra parašę, bet nepa
teikė užtenkamai specifinių 
žinių (t.y., kokia problema, 
kur ir kokia nuosavybė yra, 
kokios pastangos buvo darytos 
jas atuauti. kokios kliūtys te-
bera jų atgavimui ir t.t.) turė-

mui, globos neturintiems, var-
gan patekusiems vaikams. Jų 
didžiausias rūpestis suras
ti lėšų. Pažaislio bažnyčia yra 
retas kūrinys. Šią vienuolyno 
bažnyčią aplanko daug keliau
tojų, ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš užsienio. Pritraukti daugiau 
lankytojų yra rengiami aukšto 
lygio koncertai. Koncertus 
rengia Lietuvos Tautinė fil
harmonija, Kauno filharmoni
ja, ir keletas kitų muzikinių 
vienetų. Į šiuos ruošiamus fes
tivalius atvyksta Olandijos, 
Švedijos, Ukrainos, Vokietijos 
muzikiniai vienetai. Visuose 
vienetuose dainuoja ir vado

vauja pasižymėję dainininkai, 
instrumentalistai ir dirigen
tai. Dalis gauto pelno iš šių 
koncertų tenka ir Šv. Kazimie
ro seselėms. A. Liepinaitis yra 
gavęs vaizdajuosčių iš visų su
rengtų koncertų ir nori jas 
parodyti lietuvių visuomenei. 
Rodant šias vaizdajuostes, 
norima surinkti lėšų vienuoly
no pataisymo darbams ir svar
biausiai, paremti vargstan
čius. Vaizdajuostės bus rodo
mos įvairiuose lietuvių telki
niuose. Apsilankymu parem-
site seselių kazimieriečių 
veiklą Lietuvoje — Pažaislio 
vienuolyną. 

Antanas Paužuolis 
Chicago. IL 

NORVEGAI 
PADOVANOJO 

STAKLES 

Alantos žemės ūkio mokyk
loje įrengta klasė, kurioje 
mokysis būsimieji staliai ir 
dailidės. 

Visiškai naujos įrangos — 
stakles, motorinį pjūklą, įvai
rių medienos apdirbimo įran
kių — šiai mokyklai padova
nojo Norvegijos Hedmarko 
Stangės vidurinė mokykla. 
Šios mokymo procesui būti
nos priemonės kainuoja apie 
35,000 litų. 

Alantos mokyklos direkto
rius įsitikinęs, kad itin tiks
lios ir patogios medžio apdirbi
mo staklės bus pirmosios to
kios Lietuvoje. 

A.tA. 
JERONIMAS JANKUS 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. kovo 22 d., sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko duk te rys : Elena J a n u š i e n ė , žentas 

Aleksandras, anūkės Inga ir Aleksa. Lietuvoje: Irena, 
Vanda Gaidamavičienė, žentas Bronius, anūkai Rimas 
ir Algis su šeima. JAV-jose brolienė Elena ir jos dukterys 
- Eva ir Magda su šeima. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvos Vyčiams 
ir Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugijai. 

Velionis pašarvotas kovo 24 d., antradienį, nuo 3 iki 
9 v.v. G a i d a s - D a i m i d laidojimo n a m u o s e , 4330 
S.California Ave. 

Laidotuvės įvyks kovo 25 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi: dukterys , anūkai ir k i t i g iminės . . 

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid. tel. 773-523-0440. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
AMELIJAI BALEIŠIENEI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai 
VITAI, ilgametei BALF"o direktorei ir 56-jo skyriaus 
pirmininkei, bei kitiems artimiesiems. 

-
BALF'o direktoriai ir nariai 

A.tA. 
ALEKSANDRAS SAKAS 

Gyveno Lietuvoje, Klaipėdoje. 
Po ilgos ligos mirė 1998 m. kovo 16 d., sulau

kęs 89 metų. Palaidotas Palangoje. 
Gimė Papilėje. 
Draugai ir pažįstami prašomi prisiminti a.a. 

Aleksandrą savo maldose. 

S e s u o Marija P a š k e v i č i e n ė su še ima. 

A.tA. 
Mokyt. DANUTĖ 

MATAITIENĖ BARTKUTĖ 
Gyveno Homer Twsp. , IL. anksčiau Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. kovo 20 d.. 10:30 vai. vakaro, sulaukusi 

45 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: vyras Antanas, motina Ona Bartkienė, 

uošviai Bronė ir Feliksas Mataičiai, svainė Danutė 
Natalija Mataitytė. 

Velionė buvo duktė a.a. Alfonso. 
Velionė buvo pašarvota kovo 24 d., antradienį nuo 12 

iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks kovo 25 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta \ Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių 
globos komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, motina, uošviai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 
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A.fA. 
DAIVA FORLENZA 

ŽEMAITYTĖ 
Mirė 1998 m. kovo 21 d. sulaukusi 44 metų. Gimė 

Kanadoje. Gyveno Čikagoje, anksčiau Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: vyras J im , tėvai Sigutė ir Juozas ; 

Žemaičiai; brolis Gintaras su žmona Regina ir jų vaikai 
- Pauliukas ir Lauren; dėdė Raimundas su žmona j 
Loreta Grigaliūnai; teta dail. Bronė Jameikienė, gyv. Į 
Honolulu, HI; pusseserė Audronė ir pusbrolis Saulius į 
Žemaičiai su šeima, gyv. Hamilton, Canada; teta Agnė | 
Bajoraitienė, pusseserės, pusbroliai ir kiti giminės 
Lietuvoje. 

Velionė buvo pašarvota pirmadieni, kovo 23 d. nuo 2 : 

iki 9 vai. v. Ridge Funeral Home, 6620 W. Archer Ave., 
Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyko antradienį, kovo 24 d. Iš laidojimo 
namų velionė buvo atlydėta į St. Jane De Chantel ' 
bažnyčią, kurioje buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios ; 
už a.a. Daivos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota > 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: vyras, tėvai, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Edward A.Tylka, tel. 773-586-7900. 

A.tA. 
VIKTORIJAI KLEIVIENEI 

iškeliavus Amžinvbėn. gilią užuojautą reiškiame 
dukterim? LORETAI KYNIENEI. ANGELEI DIR-
KIENEI ir jų šeimoms. 

Bertužių šeima 

A.tA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, 
liūdesyje likusiai žmonai ALDONAI, sūnui dr. LINUI, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Lietuviu Fronto Bičiuliai Čikagoje 
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DRAUGAS, antradienis. 1998 m. kovo 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ir jos kadaise lanke lietuvišką Montessori mokyklėlę... Dabar smagias 
vaikystes dienas prisiminė „Žiburėlio" mokyklėles madų parodoje 
„Skambėk, pavasarėli*. Iš kaires: Lidija Polikaitiene ir Aleksandra Simo-
navieienė (dar visai neseniai buvusi Gražytė). Nuotr. I. T i jūnėl ienės 

A u g u s t i n a s i r Emil i ja 
P r e t k e l i a i , Chicago, IL, 
Draugo fondo pavasario vajui 
įteikė 400 dol. prie ankstyves
nių 600 dol. įnašų ir tapo 
garbės nariais. Sveikiname 
naujus DF garbės narius ir 
dėkojame už stambią paramą, 
besiekiant užbaigti milijoną 
Draugo fonde 1998 metais. 

Dr . J o n a s Adomavič ius 
yra žinomas savo gerais dar
bais, parama vargstančiam 
lietuviui — nepaisant, kur jis 
gyventų, taip pat prasminga 
veikla ALVUDe ir bendradar
biavimu spaudoje bei radijuje. 
„Draugas"' džiaugiasi ir di
džiuojasi, turėdamas dr. Ado
mavičių savo nuolatinių ben
dradarbių tarpe ir nuoširdžiai 
dėkoja jam už suteiktą 1,000 
dol. auką dienraščiui paremti. 

J u o l a b i a u vieni k i tus 
paž į s t ame , tuo daugiau staig
menų vieni kituose atranda
me! Neseniai Čikagos ir apy
linkių lietuviai apsidžiaugė 
naujai susikūrusiu Strolių 
kvartetu, o dabar vėl gir
dėjusius nudžiugino d r . Vilija 
Kere ly tė , kartu su Algimantu 
Barniškiu atlikusi dainų pro
gramą. Negirdėjusieji gali šią 
nuotaikingą programą (ir dau
giau!; išgirsti kasetėje, pava
dintoje „Mėlynaki, Nemunėli", 
kuri gaunama „Drauge". Jau 
seniai turėjome savo tarpe 
menininkų įdainuotą naują 
kasetę, tad kviečiame pasi
naudoti proga. 

Dar kartą pranešame, 
kad Sutvirtinimo sakramen
tas bus teikiamas vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje gegužės 24 d. No
rintieji priimti šį sakramentą, 
jaunimas nuo 6 sk. ir suaugu
sieji, kviečiami dalyvauti pa
ruošime. Skubiai skambinkite 
Rimai Sidrienei, tel. 708-598-
5112. 

Visi kv i eč i ami j Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
teto ruošiamą tradicinį „Ve
lykų stalą" balandžio 19 d., 
Atvelykio sekmadienį, 12 vai., 
PLC didžiojoje salėje. Stalus 
būtina užsisakyti iš anksto. 
Rezervacijas priima Aldona 
Palekienė tel. 708-448-7436. 

Lie tuvos Vyčių 112 kuo
pa šį sekmadienį, kovo 29 d.. 
11:30 vai. r., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje ruo
šia priešvelykinius pietus su 
laimėjimais ir kitomis įdomy
bėmis. Rezervacijos priima
mos telefonais: 708-425-5015; 
708-499-58C ". Kadangi pietūs 
taip anksti, suspėsite po jų ir į 
..Draugo" koncertą Jaunimo 
centre 3 vai. p.p. 

Melrose Parko , N o r t h 
Rivers ide , Rivers ide , Ber-
w y n , Cicero lietuvius malo
niai kviečia „Draugas" atsi
lankyti į Toronto vyrų choro 
„Aras" koncertą šį sekmadie
nį, 3 vai. p.p., Jaun imo centre. 

Re l ig inės m u z i k o s kon
certas Švč. M. Marijos Gi
m i m o parapijoje šiemet ta ip 
pat bus Verbų sekmadienį, ba
landžio 5 d., parapijos baž
nyčioje. Programą atliks para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, kar tu su 
solistais. Visi kviečiami! 

Punsko kape la „Klumpė" 
(lietuviai iš Lenkijos) pirmą 
kartą atvyksta į JAV. Či
kagoje jie bus nuo balandžio 
15 iki 24 dienos. Kapeloje yra 
20 asmenų. Juos reikės apgy
vendinti. Kas galėtų priimti 
bent vieną kitą kapelos narį, 
prašoma skambinti „Sekly
čios" telefonu: 773-476-2655. 
Punsko krašto lietuviai išlaikė 
lietuvybę bei tradicijas, gyven
dami už Lietuvos ribų. Priim
kime punskiečius šiltai ir pa
rodykime, kad ir mes esame 
išlikę lietuviais. Platesnes in
formacijas teikia Kultūros ta
rybos pirm. Marija Remienė 
tel. 708-562-1448. 

Dr . Pe tras Žemait i s , Can-
ton, MI, siųsdamas mokestį už 
„Draugo" prenumeratą, pridė
jo 105 dol. auką, laikraščio 
išlaidoms sumažinti . Esame 
labai dėkingi. 

Marija Vilut is , St. Peters-
burg, FL, su prenumeratos 
mokesčiu, a ts iuntė 105 dol. 
auką „Draugo" išlaidoms su- . 
mažinti. Nuoširdžiai dėkoja
me. 

Jaunimo cen tro adminis 
tracija kvieč ia dalyvauti pa
vasarinėje mugėje kovo 28-29 
d. žemutinėje salėje. Visos pa
jamos skiriamos Jaun imo cen
trui paremti. Veiks kavinė, 
bus galima pavalgyti pietus (o 
paskui dalyvauti „Draugo" 
koncerte 3 vai. p.p. didžiojoje 
salėje). Kas norėtų prekiauti 
mugėje, gali registruotis iki 
kovo 26 d. tel. 773-778-7500, 
nuo 11 vai. r. iki 7 vai. vak., 
išskyrus antradienį. 

BALFui š iuo m e t u labai 
reikalingi naudoti rūbai ir 
batai. Maloniai prašoma lietu
vių į tai atkreipti dėmesį ir 
paaukoti švarių, gerame sto
vyje rūbų. BALFas dabar di
delį dėmesį skiria šalpai Lie
tuvoje ir nuolatos siunčia dra
bužių, maisto bei vaistų siun
tinius. Rūbai priimami centro 
įstaigoje, 4545 W. 63rd. Str. 
(įėjimas iš kiemo pusės), tel. 
773-767-3401, nuo pirmadie
nio iki penktadienio, nuo 9 
vai. r. iki 4 vai. p.p. 

Fil i s ter iu Skautų s-gos 
Čikagos skyr ius šiemet at
skirų velykinių rekolekcijų ne-
ruoš. Velykinis susimąstymas 
šiemet vyks Studijų dienų 
metu,Woodstock,IL.. šeštadie
nį, balandžio 4 d., 7:30 vai. 
vak. Susimąstymą praves ses. 
Igne Marijošiūtė. Kviečiame 
visus Čikagos skyriaus narius 
dalyvauti. Dėl dalyvavimo 
skambinkit fil. Ramonai Ka-
veckaitei, tel. 708-499-0687. 

Atšaukiamas palaimintojo 
Jurgio Matulaičio minėjimas, 
kuris turėjo įvykti kovo 29 d., 
sekmadienį, Pasaulio lietuvių 
centre. Seselės putnamietės 
visus ragina dalyvauti tą 
dieną „Draugo" koncerte, ku
riame programą atliks Toron
to vyrų choras ,,Aras". 

„ D r a u g o " koncertas jau 
ne už kalnų, o kitą sekma
dienį, kovo 29 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Įsigykite iš 
anksto bilietus „Draugo" ad
ministracijoje arba „Seklyčio
je". Visų labai laukiame! 

Gavėnios susikaupimas 
Pal. Jurg io Matulaičio mi
sijoje vyks kovo 30, 31 ir ba
landžio 1 d., 7 vai. vakarais. 
Joms vadovaus kun. Vytautas 
Merkys, SJ , iš Lietuvos. 

APIE „FINIŠO TIESIOJI" 

Džoja Barysaitė sausio 22 -
vasario 8 d. Lietuvių dailės 
muziejų Lemonte papildė do
kumentinių fotografijų parodą 
„Finišo tiesioji". Tai Valdo 
Adamkaus rinkimų į Lietuvos 
prezidentus momentai 1997 
m. gruodžio - 1998 m. sausio 
mėn., Vilnius, Lietuva. 

Galėjo būti tiesiog profesio
nalaus fotografo užfiksuoti 
faktai: V. Adamkaus knygos 
„Likimo vardas — Lietuva" 
pristatymas, arba V. Adam
kaus spaudos konferencijoje, 
pasibaigus pirmajam rinkimų 
balsavimui. Tačiau Džojos Ba
rysaitės kiekviena įamžinta 
situacija atspindi neeilinę pre
zidento ir kt. žmonių būseną, 
nuotaikas. „Lietuvos preziden
to rinkimų maratonas — sun
kus, stebinantis, pilnas politi
nių aistrų ir ambicijų. Pilnas 
džiaugsmų ir nusivylimų — ir 
politinių, ir žmogiškų, — rašo 
Dž. Barysaitė. — Ne kiekvie
na komanda, ne kiekvienas 
žmogus, politikas gali atlaiky
ti tokį finišą. Valdas Adam
kus, jo komanda, finišavo pir
mi, į pergalę eidami koja ko
jon, ranka rankon, petys pe
tin. 

Širdimi su jais buvau ir aš. 
Širdimi ir foto aparatu. Nors 
fragmentiškai, bet stengiausi 
fiksuoti rinkiminės kampani
jos eigą: įvykių chronologiją, 
personalijas, nuotaikas". 

Fotografavimo meną pa
veldėjusi iš tėvo ir visą gyve
nimą praleidusi tarp literatų, 
Džoja Barysaitė pagauna di
namiškus, tikrus momentus. 

Šie kupini išgyvenimų vaiz
dai Amerikoje ypač vaisingi, 
nes mes turime specifinį žiū
rovą. Amerikos lietuvis prezi
dentą nuotraukose visų pirma 
vertins, ne kaip diplomatinę 
asmenybę, o kaip draugą. Tokį 
įprastinį, kaip susitikime su 
visuomene Vilniaus Akade
miniame dramos teatre — 
išlaikytą, šaltą, bet kartu ir 
paprastą, Valdą Adamkų retai 
kada pamatytume atvirai juo
kiantis įamžintoje akimirkoje 
su Vilniaus universiteto stu
dentais. Paskui užkulisiai: 
rinkimų rezultatų laukimas: 
„ant kortos" pastatytas visas 
darbas, ateitis, žmonių pasi
tikėjimas: virpulys kiekvie
name — tai pačios neoficia
liausios ir svarbiausios foto
grafijos. Į akį krenta Almos 
Adamkienės moteriškumas ir 
nuoširdumas. Na. o nuotrau
kos: pergale; pirmasis vizitas į 
prezidentūrą — tai svajonių 
įgyvendinimo galimybės pra
džia, aiškiai matoma V. 
Adamkaus akyse. 

Ne iš vieno piliečio girdėjau, 
kad pirmą kartą džiaugiamės 
balsuodami už tą, kuris iš 
tikrųjų patinka. „Šiandien tai 
j au istorija — Jums, man, 
išeinantiems ir ateinantiems" 
— baigiu Džojos Barysaitės 
žodžiais. 

Ula Juškytė 

AR LEISIME ANTRĄJĮ 
VIKTORO 

PETRAVIČIAUS 
MONOGRAFIJOS 

TOMĄ? 

Apie Viktoro Petravičiaus 
svarbą lietuvių meno pasau
lyje nėra reikalo daug kalbėti. 
Visi puikiai žinome, kad jis 
vertas ne tik mūsų, bet ir 
tarptautinio dėmesio. Petra
vičius buvo originalus ir savis
tovus meno kūrėjas, kurio dar
bais didžiuojasi visi. Jo nuo
pelnas Lietuvai yra tas, kad 
jis pasiekė universalumo per 
tautiškumo prizmę. Petravi
čiaus darbuose atsispindi na
tūralus „lietuviškas" stilius, 
subrandintas dailininko sąsa
jomis su Lietuvos kaimo kū
ryba ir jos mąstymo bei maty
mo nuostatomis. 

Reikia šio dailininko kūri
nius suburti leidinyje, kad 
juos galėtų pamatyti ne vien 
muziejų lankytojai, bet ir 
kiekvienas meno mylėtojas 
savo namų bibliotekoje. 

Pirmasis Viktoro Petravi
čiaus monografijos tomas, tal
pinęs dailininko kūrybos lai
kotarpį nuo 1935 iki 1949 

„Dainavos" vyrų oktetas. Iš kairės: Tadas Stropus, Aras Norvilas, Audrius Polikaitis, Marius Tijūnėlis, Liudas 
Landsbergis, Darius Polikaitis (vadovas), Marius Polikaitis, Kastytis šoliūnas. Nuotr. R. Polikaitytės 

Sandra ir Jorge — tarptautiniu mastu žinomi tango šokėjai, dažnai atlie
kantys programas įvairiose scenose solo ir su kitais, pasirodys šį 
šeštadienį, kovo 28 d , Willowbrook Ballroom salėje, švenčiant šios pra
mogų vietos 77 metų sukaktį. 6 vai. p.p. — pabendravimas, 7 vai. vak. 
vakarienė ir programa. Visus kviečia kartu švęsti lietuviai savininkai, Bi
rutė ir Gediminas Jodwaliai. Willowbrook Ballroom yra 8900 S. Archer 
Ave, tel. 708-839-1000 (juo galima rezervuoti vietą) 

metų, buvo išleistas Galerijos 
1991 metais. Tada buvo nu
matyta leisti dar du tomus, 
kurie apimtų chronologine 
tvarka tolimesnius laikotar
pius — 2) nuo 1950-ųjų iki 
1975-ųjų ir 3) nuo 1975-ųjų 
iki dailininko mirties 1986 
metais. Šių tomų medžiaga 
buvo Algimanto Kezio pa
ruošta tuoj po pirmojo tomo 
pasirodymo, bet dėl lėšų sto
kos išgulėjo sudarytojo stal
čiuose iki dabar. 

Pirmoji parama atėjo ne
tikėtai iš Lietuvos. Dail. Rim
tas Tarabilda savo iniciatyva 
surinko nemažai grafikos dar
bų iš Lietuvoje gyvenančių 
dailininkų paremti Viktoro 
Petravičiaus antrojo tomo iš
leidimą. Buvo surengta tų 
darbų paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemonte. Didelio 
susidomėjimo pirkėjų tarpe 
nebuvo susilaukta ir jokių 
mecenatų negauta. Tenka dar 
kartą pravesti vajų, bandant 
surinkti sumą pinigų spausdi
nimo išlaidoms dengti. Vajus 
bus pradėtas nuo kovo 29 d. 
meno darbų varžytinėmis. Jos 
vyks Čiurlionio galerijoje šį 
sekmadienį, tuoj po Jaunimo 
centro mugės, kuri užsibaigs 
6 vai. vak. Tada bus galima 
pasivaišinti karštų patiekalų 
vakariene pačiose Čiurlionio 
galerijos patalpose, apžiūrėti 
paveikslus. Varžytinės prasi
dės 7 vai. vak. Paveikslai bus 
iškabinti pora dienų anksčiau, 
kad būtų galima su jais susi
pažinti ir už juos varžytis ty
liose varžytinėse (pasirašant 
ant pridėtų prie paveikslų la
pukų) per visą savaitgalį. Šias 
varžytines rengia Viktoro Pet
ravičiaus monografijos leidė
ja, Algimanto Kezio vadovau
jama Galerija, kuri ir kviečia 
visuomenę varžytinėse gausiai 
atsilankyti. Įėjimas nemoka
mas. 

APIE JONO ŽUKAUSKO 
LIGĄ 

Jau buvome rašę apie „Li-
tuanicos" klubo vieno didžiau
siųjų darbuotojų — Jono Žu
kausko netikėtą operaciją. 
Jam iš galvos buvo pašalintas 
piktybinis auglys. Po praleistų 
savaičių ligoninėje ir rehabili-
tacijos centre Jonas yra sugrį
žęs į namus. 

Tačiau Jono sveikatos būklė 
dar gana bloga. Šiuo metu jam 
duodami labai stiprūs vaistai, 
norint Įveikti jį kamuojančią 
ligą. Todėl dažniausiai jis ilsi
si, miega. Kadangi yra pa
žeisti kai kurie nervai, ligonis 
dar negali kalbėti. 

Besikalbant su J. Žukausko 
žmona Irena, kuri nuoširdžiai 
rūpinasi Jono gydymu, paaiš
kėjo, kad po maždaug savaitės 
laiko jo sveikata turėtų pa
gerėti ir jį tada bus galima 
lankyti. Tuo tarpu Jonui rei
kia mūsų visų maldų. 

J. Žukauską galima pasiekti 
šiuo adresu: 802 N. Waiola 
Ave., La Grange Park, IL 
60526. 

VAKARAS DAINAVOJE 
Tai įvyko Čikagoje, Jaunimo 

centre, praėjusio šeštadienio 
vakarą. Nekalbu apie Krėvės 
Dainavą, ar „Dainavos" an
samblį, o nedidelį žemės ga
balėlį, netoli Manchester 
miestelio, Michigan valstijoj. 
Žinoma, buvo skelbta, kad 
„Dainavos" ansamblio vyrų 
oktetas atliks koncertą, skirtą 
Dainavos stovyklos 40-mečiui 
paminėti, bet, atvykęs į tokio 
pobūdžio renginį, retai gali 
tikėtis, jog pasibaigus progra
mai, pajusi, kad praleistas va
karas iš tikrųjų buvo ne Jau
nimo centre, bet kitur. Taip ir 
atsitiko — vakarą praleidome 
Dainavoje. 

Antra vertus, gal ir nerei
kėtų stebėtis, kad taip įvyko, 
nes susitiko seni bičiuliai ir 
draugai pakalbėti, pasidžiaug
ti ir pasigėrėti savo darbo 
vaisiais. O jų visų jausmus 
išsakė to vakaro pranešėja 
Taura (Zarankaitė-Underie-
nė). Kalbėjo ji ramiai, santū
riai, bet lietuvių kalbą vartojo 
tiesiog elegantiškai. Už tuos 
kelis kirčiavimo netikslumus 
turbūt ir tėvas J . Vaišnys, da
lyvavęs koncerte atleis. Nebu
vo jos kalboje šmaikščių posa
kių ar panegirikos žodžių, 
buvo tik perduotas koncerto 
dalyviams meilės ir džiaugs
mo jausmas, surištas su jau
nystėje praleistomis dienomis 
Dainavoje. J tą patį minčių 
srautą buvo įtraukti ir koncer
to dalyviai. 

O ką gi galima pasakyti apie 
„Dainavos" ansamblio vyrų 
oktetą, gal teisingiau jį pava
dinus dvigubu kvartetu. Tiks
lesnį įvertinimą galėtų duoti 
muzikos specialistai, bet kon
certo klausytojai grįžo namo 
susižavėję ne tik oktetu, bet ir 
jų pasirinktu repertuaru. Tik 
bosai galėjo būti ne tokie 

Viktorija Adomaitienė, Wis-
consin Delis, WI, atsilyginda
ma už prenumeratą ir kalen
dorių mums atsiuntė 105 dol. 
auką. Esame labai dėkingi. 

Lemonto Lietuviu Bend
r u o m e n ė s apylinkė, supras
dama lietuviškos spaudos 
svarbą ir jos vargus, per savo 
ižd. Algimantą Urbutį, „Drau
go" dienraščiui atsiuntė 100 
dol. auką. 

baikštūs ir garsiau išreikšti 
savo vyriško balso galybę. Pir
miausia reikia atkreipti dė
mesį į okteto narių laisvumą 
scenoje. Jie išgyveno dainų 
žodžius, ne tik dainuodami, 
bet ir savo judesiais, kurie 
buvo laisvi ir nesukaustyti, o 
tokį reiškinį dažnai netenka 
matyti, nebent kai atvažiuoja 
profesionalai iš Lietuvos. 

Koncertas buvo pradėtas po
puliaria Teisučio Makačino 
daina „Kur tas kelelis". Toliau 
trys liaudies dainos: „Ant kal
no karklai", „Vaikščiojau" ir 
„Pempei, pempei". Programa 
buvo paįvairinta trimis greita
kalbėmis J. Tamulionio daino
mis. Viena jų buvo, „Geri vy
rai, geroj girioj gerą girą gėrė, 
gerdami..." Paskui, patriotinių 
dainų ciklas: „Žygis į Vilnių", 
„Partizano mirtis", „Tau se
sute, puikios gėlės", „Aras" ir 
paskutinė pirmosios dalies 
daina „Augo kieme klevelis". 
Antroje dalyje išgirdome '&. 
Jurgučio harmonizuotą dainą 
„Gvazdikai", liaudies dainą 
„Nukirsiu berželį" ir okteto va
dovo Dariaus Polikaičio kom
poziciją pagal B. Brazdžionio 
žodžius „Keleiviai". Buvo at
liktos ir dvi amerikiečių dai
nos, „Spiritual" „Hush! Som-
bod^s Calling My Name" ir 
„Shenandoah". Po amerikietiš
kų dainų girdėjome „Raiba 
paukštelė" ir „Kur gimta pa
dangė". Gal pats įspūdingiau
sias koncerto segmentas buvo, 
kai publika, klausydama okte
to vadovo parašytos dainos 
„Dainava", galėjo stebėti sce
noje nuleistame didžiuliame 
ekrane Dainavos stovyklavie
tės vaizdus. Koncertas buvo 
baigtas smagia „Žemaičių pol
ka". Įaudrinta publika ne taip 
lengvai leido oktetui nueiti 
nuo scenos: iškvietė dar ke
lioms dainoms. Oktetui akom
panavo Vidas Neverauskas. 

Koncerto pelnas bus skiria
mas Dainavos jaunimo stovyk
lai, kuri tarnauja užsienyje 
gyvenančiam lietuviškam jau
nimui. Jos užduotis — ugdyti 
krikščioniškai, tautiškai, mo
raliai nusiteikusį jaunimą ir 
užtikrinti šių vertybių prate
simą ateinančiose kartose. 

LMN 

* Meno darbu varžytinės 
vyks kovo 29 d., sekmadienį, 
Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Įėjimas nemoka
mas. Tyliosios varžytinės veiks 
visą dieną; 6 v v bus karštų 
patiekalų vakariene, $20 asm ; 
rezervuoti vietas telefonu 708-
749-0888; 7 v v prasidės gar
siosios varžytinės. Pelnas ski
r iamas Viktoro Petravičiaus 
monografijos antrojo tomo iš
le idimui . Varžytines rengia 
A l g i m a n t o Kezio galerija . 
Visi kviečiami. 

(sk.) 
• A.a . Mari jos Kalva i -

t ienės atminimą pagerbdami, 

Ray ir Judith Caddell, Bur-
ke, VA, ats iuntė auką - $40 
Lietuvos našlaičiams. Reiškia
me užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komite tas , 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. ( s k } 

• Prof. dr. Jul ius Šmulkš
tys pasidalins savo mintimis 
„Saulutės" „Atviro žodžio fo
rume", paskaitoje „Lietuva ir 
užsienio l ietuviai" penkta
dieni , kovo 27 d., 7:00 v.v. 
Bočių menėje, Pasaulio lie
tuvių centre , Lemonte. Visi 
kviečiami. , , , 

(sk.) 
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