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Amerikos baltai, 
padėkime Baltijos valstybėms!
Amerikos Baltų laisvės ly

gos (ABLL) prašomas, JAV se
natorius Richard Durbin suti
ko JAV Senatui pateikti nuta
rimą „Senate Concurrent Re- 
solution 2”, kuriame prašoma 
Lietuvą, Latviją ir Estiją pa
kviesti deryboms dėl narystės 
NATO.

Sausio 20 dieną pristatyda
mas nutarimą savo kolegoms 
Senate, R. Durbin teigė, kad 
po ilgos sovietų okupacijos 
Baltijos valstybės padarė dide
lę pažangą, įgyvendinant de
mokratiją ir laisvos rinkos 
plėtrą. Senatorius pabrėžė, jog 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
saugumas yra svarbus visos 
Europos saugumui.

Papasakojęs apie savo lietu
viškąją kilmę bei apsilanky
mus ne tik Lietuvoje, bet ir 
Estijoje bei Latvijoje, R. Dur
bin pažymėjo, kad šios valsty
bės turi tapti NATO narėmis, 
nes įvykdė visus su naryste

Užsienio reikalų ministras tęsia 
vizitą Jungtinėse Valstijose

Los Angeles-Vašingtonas,
vasario 1 d. (Elta) — Lietuvos 
diplomatijos vadovas, užsie
nio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas keliauja po Jung
tines Amerikos valstijas

Savaitgalį jis dalyvavo Lie
tuvių fronto bičiulių Los An
geles surengtose politinių stu
dijų dienose.

Į vizito Kalifornijoje pro
gramą įtrauktas ir ministro 
susitikimas su Los Angeles 
meru Richard Riordon. Bet 
dar prieš tai viešėdamas Va
šingtone Lietuvos diplomatijos 
vadovas buvo susitikęs su 
JAV užsienio politiką įtako
jančiais nevyriausybinių orga
nizacijų, žiniasklaidos atsto
vais. Kaip pranešė Užsienio 
reikalų ministerijos Informaci
jos ir spaudos skyrius, „Lais
vosios Europos” radijo Vašing
tono įstaigoje ministras skaitė 
pranešimą apie Lietuvos pa
žangą rengiantis narystei 
NATO. Susitikimo dalyviai 
teiravosi diplomatijos vadovo 
nuomonės apie laukiamus

Punske šiurkščiai pažeistos 
savivaldybės teisės

Varšuva, sausio 31 d. 
(BNS) — Lenkijos piliečių tei
sių atstovas, profesorius 
Adam Zielinski sako, kad 
Punsko lietuviai priešinasi pa
dienio užkardos kūrimui šia
me miestelyje ir kad reikalui 
esant, pats teisme gins jų tei
ses.

„Kuriant Punske pasienio 
užkardą, šiurkščiai pažeistos 
vietos savivaldybės teisės, ka
dangi sprendimas dėl užkar
dos įkūrimo buvo priimtas be 
valsčiaus žinios”, BNS kores
pondentui Varšuvoje pažymė
jo jis ir pabrėžė, kad, jeigu 
vasario 5 d. Balstogės admi
nistracinis teismas atmes 
punskiečių skundą, tai, su
kaupęs reikiamą medžiagą, 
jis pats kreipsis į Lenkijos ad
ministracinį teismą.

Punsko valsčius yra apskun
dęs sveikatingumo centro per
davimą užkardai įkurti, nes 
centras statytas už bendruo
menės lėšas.

Tačiau A. Zielinski mano, 
kad stiprinant sienos apsau
gą, užkarda Punsko valsčiuje 
reikalinga ir kad pasieniečiai 
lietuvių tautinės mažumos 
„neatskiestų” (maždaug 1,000

susijusius reikalavimus. 
„Senate Concurrent Resolu-

tion 2” atspindi trijų Baltijos 
valstybių rimtą pasiruošimą 
tapti NATO narėmis. Šiuo me-
tu m ėtasis nutarimas yra
JAV iato Užsienio reikalų
kor

Ame *kos Baltų laisvės lyga
prašo.r ?us, kurie neabejingi
Lieti likimui, susisiekti su
savi H v toriais, ypač — Už
šie' ’ kalu komiteto na-
ri; P araginti juos tapti
c RES. 2” rėmėjais

(a
i susisiekti su savo

šen įstaiga, skambin-
kitę . : (202) 224-3121.
Jeig ' ' aujate daugiau
infr ar pagalbos,
kre. algelę Nelsienę
tel.: / 3648; fax: (714)
680 3261 . ektroniniu paštu:
nelsas@v. orldnet.att.net, ar
į bet kurį ABLL atstovą.

NATO valstybių vadovų susiti
kimo Vašingtone sprendimus, 
taip pat įvairius tolesnės 
Šiaurės Atlanto sutarties or
ganizacijos plėtros scenarijus, 
Baltijos valstybių bendradar
biavimą.

A. Saudargas Vašingtone su
sitiko su JAV Lietuvių ben
druomenės ir Amerikos Lenkų 
kongreso vadovais. Per šiuos 
pokalbius diskutuota apie ak
tyvių Amerikos lietuvių ir 
lenkų organizacijų pagalbą, 
kad stiprėtų Jungtinių Vals
tijų valdžios institucijų ir vi
suomenės parama Lietuvos 
siekiams tapti NATO nare.

Be to, penktadienį Vašing
tone užsienio reikalų mini
stras A. Saudargas įteikė Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino I laipsnio ordiną 
ambasadoriui Anicetui Simu
čiui, buvusiam ilgamečiui Lie
tuvos generaliniam konsului 
New Yorke ir pirmajam nepri- 
lausomos Lietuvos atstovui 
Jungtinėse Tautose.

gyventojų turinčiame Punske 
gyvena apie 800 lietuvių).

Lenkijos piliečių teisių ats
tovą papiktino ir faktas, kad 
užkarda įsikėlė visiems lietu
viams atmintiną dieną — sau
sio 13-ąją.

A. Zielinski sakė, jog apie 
konfliktą Punske ir apie savo 
požiūrį informavo Lenkijos 
seimo vicemaršalką (vicepir-. 
mininką-red.), Lenkijos ir 
Lietuvos Seimų narių Asamb
lėjos pirmininką iš Lenkijos 
Jan Krul bei Lenkijos Seimo 
Tautinių ir etninių mažumų 
komisijos pirmininką Jacek 
Kuron.

Adam Zielinski sakė, jog už
kardą Punsko valsčiuje buvo 
galima įkurti ne pačiame 
miestelyje, o kitoje vietoje.

Vilniuje prie Lenkijos amba
sados pirmadienį visuomeninė 
„Vilnijos” draugija surengė pi
ketą prieš pasienio užkardos 
įkūrimą Punsko miestelyje. 
Apie 70 daugiausia vyresnio 
amžiaus piketuotuoju reikala
vo Lenkijos valdžios gerbti 
žmonių teises, kuriant pasie
nio užkardą Punske.

„Kuriant šią užkardą, sie
kiama panaikinti vienintelį

Nuotr.: Lietuvos nacionaldemokratų partijos vadovas Rimantas Smetona 
e (Elta)

Lietuvoje įkurta nauja —
nacionaldemokratų— partija

Vilnius, sausio 30 d. (Elta) 
— Šeštadienį Vilniuje įvyku
siame steigiamajame suva
žiavime buvo įkurta nauja po
litinė jėga — Lietuvos nacio- 
naldemokratinė partija (LN
DP), vienijanti esančius prieš 
Lietuvos narystę Europos Są
jungoje žmones arba vadina
muosius euroskeptikus.

Pernai balandžio mėnesį su
sibūrusią LNDP kūrimo grupę 
parėmė 577 Lietuvos piliečiai. 
Įstatymai nurodo, kad naujai 
politinei partijai įkurti reikia 
mažiausiai 400 steigėjų.

Už LNDP įsteigimą suva
žiavime balsavo 102 jame da
lyvavę steigėjai.

Pasak LNDP steigėjų grupei 
atstovaujančio Seimo nario Ri

Sustabdyta „Mažeikių naftos” 
gamykla

Vilnius, vasario 1 d. (BNS)
— Bendrovė „Mažeikių naf
ta” pirmadienio rytą neturėjo 
jokių žinių apie galimybes 
gauti naftos.

Gamyklos^generalinis direk
torius Gediminas Kiesus sakė, 
kad jei nafta pasirodytų, įmo
nė galėtų greitai vėl pradėti 
gamybą. Tačiau žinių apie 
naftą jis teigė neturįs.

Įmonė sustabdyta šeštadie
nį, kiekviena prastovos diena 
atneša per 1 mln. litų nuosto
lių. Įmonė dirba vadinamuoju 
cirkuliacijos režimu. „Palai
komas technologinis režimas, 
nes dėl didelių šalčių neį
manoma visiškai sustabdyti
— tuomet, kol neatšils, nega
lėsime paleisti įrenginių”, sa
kė vienas vadovaujančių įmo
nės specialistų. Norint vėl 
pradėti perdirbimą, gamyklai 
reikia sukaupti pilnas talpas
— apie 160,000 tonų bei turėti

Lenkijos valsčių, kur daugu
mą sudaro lietuviai”, sakė 
„Vilnijos” draugijos pirminin
kas Kazimieras Garšva,.kuris 
teigė, kad yra pažeidžiamas 
Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimo ir draugystės su
tarties straipsnis, kuriame tei
giama, kad negalima dirbtinai 
keisti tautinės vietovės gyven
tojų sudėties.

Su piketuotojais susitiko 
Lenkijos ambasados patarėjas 
ryšiams su spauda Ryszard 
Rojek, kuris sakė, jog užkarda 
įkurta teisėtai. Paklaustas ar 
nepažeidžia lietuvių teisių tas 
faktas, kad pasieniečiai įkur
dinti iš dalies už lietuvių ben
druomenės lėšas pastatytame 
ambulatorijos pastate, R. Ro
jek teigė, kad dalis to pastato 
buvo neapgyvendinta ir ne
naudojama, ir būtent toje da
lyje įsikūrė pasienio tarnybos 
pareigūnai.

manto Smetonos, tai bus nau
jųjų Lietuvos dešiniųjų parti
ja. „Ši partinio lauko vieta 
Lietuvoje yra potuštė. Konser
vatoriai, kaip ir daugelis, bū
riuojasi centre, kur jau vietos 
nebėra”, sakė jis.

Be to, R. Smetona pabrėžė, 
kad LNDP atvirai stos už Lie
tuvos nepriklausomybę, prieš

Naujasis Seimo Statutas 
varžo parlamentarų teises

Vilnius, vasario 1 d. 
(Elta)— „Jeigu JAV preziden
tas Bilas Klintonas (Bill Clin
ton - red.) gyventų Lietuvoje, 
jo apkaltos klausimas pagal 
naująjį Seimo Statutą būtų iš
spręstas skūbos tvarka, pa-

garantijų papildomam žalia
vos tiekimui.

Kelios Rusijos naftos ben
drovės žada parduoti 195,000 
tonų naftos, tačiau Rusijos su
sivienijimas „LUKoil”, kontro
liuojantis naftos tiekimą Lie
tuvai, nesuteikia leidimo 
transportuoti naftą.

Rusija netrukus 
nebegalės „užsukti

čiaupo”
„Žinant Rusijos ekonominę 

padėtį, kai ji neturi pinigų, 
sprendimas neparduoti dėl 
kažkokių neaiškių motyvų 
naftos valstybei, su kuria tu
rėtų būti normalus kaimyni
nis bendradarbiavimas — yra 
daugiau negu keistas”, spau
dos konferencijoje pirmadienį 
sakė Konservatorių partijos 
pirmininko pavaduotoja ir 
frakcijos Seime seniūno pir
moji pavaduotoja Rasa Ras- 
tauskienė.

Pasak Seimo narės, „LU
Koil” trukdymai kitoms Rusi
jos bendrovėms tiekti žaliavą 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklai yra būdas daryti įta
ką ekonominei ir politinei 
padėčiai Lietuvoje. Tačiau, pa
sak jos, „akivaizdu, kad situa
cija yra gerokai pasikeitusi 
nuo 1990 metų, kai Rusija 
galėjo lengvai savo čiaupą už
daryti, ir Lietuvoje sustojo au
tomobiliai”.

R. Rastauskienė sakė, kad 
pastarasis incidentas yra „vie
nas paskutiniųjų bandymų 
įtakoti per ekonomiką ir ener
getiką”. „Ir nemanau, kad jis 
bus sėkmingas”, pridūrė ji.

Pastaraisiais mėnesiais pa
daugėjo atvejų, kai Rusijos po
litikai ir diplomatai reiškė 
nepasitenkinimą dėl tariamų 
žmogaus ir piliečių teisių pa
žeidimų bei kitataučių engi
mo. Lietuva šias pretenzijas 
atmetė.

jos jungimąsi į įvairias tarp
tautines organizacjas, kurios 
panaikina arba gerokai apri
boja valstybių suverenitetą.

„Mes esame prieš vienos 
bendros Europos valstybės, 
prieš vienos bendros Europos 
nacijos steigimą. Mes už nau
jąją Nacijų Europą, už lygia
teisį ir naudingą Lietuvai ben
dradarbiavimą su visomis Eu
ropos ir pasaulio valstybė
mis”, rašoma suvažiavime pri
imtoje LNDP programoje.

Dokumente nepritariama 
„žalingai ir žeminančiai nuos
tatai, kad Lietuva yra einanti 
į Europą šalis”. „Mūsų nuo
mone, Lietuvos valstybė buvo, 
yra ir bus Europoje”, pabrėžė 
R. Smetona. Nauja partija va
dovausis nacionaldemokratine 
politine doktrina, remsis „mo
dernia tautiškąja ideologija”.

1997 metų gegužę buvo įs
teigta euroskeptikų visuome
ninė organizacija nacionalde
mokratų judėjimas „Už Ne
priklausomą Lietuvą” (ND). 
„Ši organizacija liks šalia par
tijos, tikriausiai transformuo- 
damasi į jaunųjų nacionalde
mokratų judėjimą”, tvirtino R. 
Smetona.

prastu nutarimu ir jam pa
čiam nedalyvaujant”, sakė 
opozicinės LDDP frakcijos se
niūno pavaduotojas Juozas 
Bernatonis, pirmadienio spau
dos konferencijoje kritikuoda
mas vasario 1 dieną įsigalio
jusį naująjį Seimo Statutą.

J. Bernatonio nuomone, to
kios nuostatos teisės aktuose 
atsiranda dėl to, kad ši Seimo 
dauguma priiminėja įstaty
mus atskiriems žmonėms. Sei
mo Statute apkaltos veiksmai 
reguliuojami numanomam 
konkrečiam Audriaus Butke
vičiaus atvejui, teigė J. Berna
tonis.

LDDP frakcijos seniūno pa
vaduotojas taip pat peikė nau
jąjį Seimo Statutą dėl, jo su
pratimu, suvaržytų parlamen
tarų įstatymų leidybos idėjų, 
opozicijos teisių. Demokratiją 
varžys ir posėdžio pirmininko 
galių išplėtimas. Pagal Statu
to 208 straipsnį, posėdžio pir
mininkas gali nutraukti bet 
kokį klausimą, kuris, jo many
mu, panašus į Seimo nario pa
reiškimą ar nuomonės išsaky
mą.

J. Bernatonis abejojo, ar šis 
Seimo Statutas bus ilgalaikis. 
Jis sakė, kad jau parengtas 
prašymas Konstituciniam teis
mui nustatyti atskirų šio do
kumento, derinančio Seimo 
darbą, straipsnių konstitucin- 
gumą. O jei Konstitucinis teis
mas nespėtų išnagrinėti pra
šymo iki šio Seimo kadencijos 
pabaigos, LDDP frakcijos 
seniūno pavaduotojas įsitiki
nęs, kad kitos kadencijos Sei
me Statuto normos, neatitin
kančios Konstitucijos, bus pa
keistos.

* Pirmadienį po mėnesio 
pertraukos į Nacionalinio 
Lietuvos radijo I programą su
grąžinta žydams skirta laida. 
Lietuvos radijo direktorė Lai
ma Grumadienė sakė, kad nuo 
šiol žydų laidos tautinėms ma
žumoms skirtoje programoje 
„Vaivorykštė” vėl skambės du 
kartus per mėnesį po 30 mi
nučių lietuvių ir jidiš kalbo
mis. NRTV vadovybė kurį lai
ką buvo sumažinusi translia
cijas tautinėms mažumoms 
arba perkėlusi jas į kitą laiką, 
skųsdamasi šiemet sumažintu

JAV administracija domisi 
Lietuvos žydų problemomis

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) 
— Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas 
Alperavičius Lietuvoje viešė
jusiam JAV administracijos 
atstovui nusiskundė dėl Lie
tuvos žiniasklaidos antisemiti
nių išpuolių.

Lietuvos žydų bendruome
nės vadovas penktadienį susi
tiko su JAV Valstybės depar
tamento Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos skyriaus vadovu Da- 
mian Leader ir jį lydėjusiais 
JAV ambasados Lietuvoje dip
lomatais. •

S. Alperavičius konkrečiai 
minėjo „Valstiečių laikraštį”, 
paskelbusį straipsnį „A. Lilei
kis ir K. Gimžauskas — sio
nistų aukos”, taip pat Seimo 
pirmininko pavaduotojo Ro
mualdo Ozolo pasisakymus ži-

Amerikos teisėsauga kaltina 
Lietuvą delsimu teisti nacius

Vašingtonas - Vilnius, va
sario 1 d. (BNS) — Jungtinių 
Amerikos Valstijų Teisingumo 
departamentas pasipiktino 
Lietuvos medikų išvadomis, 
kad žydų genocidu kaltinamo 
Aleksandro Lileikio sveikata 
yra per prasta jį teisti ir ap
kaltino Lietuvą delsimu baus
ti nacių nusikaltėlius.

JAV Teisingumo departa
mento Specialiųjų tyrimų sky
riaus direktorius Eli M. Ro- 
senbaum Lietuvos gydytojų 
išvadas pavadino „įžeidimu” 
ir pareiškė, kad JAV vyriau
sybė turi „patikrintos infor
macijos, nepaliekančios abejo
nių, jog Lileikis, kurio daly
vavimą nacių rengtose žydų 
žudynėse per II pasaulinį karą 
įrodė Amerikos teismas, simu

Latvijos prezidentas 
slapta medžiojo Lietuvoje

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) 
— Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis savaitgalį buvo pri
vačiai atvykęs į Lietuvą pame
džioti su buvusiu prezidentu 
Algirdu Brazausku, savo vizi
to slaptumu nustebinęs dabar
tinę prezidentūrą.

Lietuvos prezidentūros ats
tovai sakė, kad G. Ulmanis 
pirmadienį paskambino prezi
dentui Valdui Adamkui ir pra
nešė apie savaitgalio me-

finansavimu iš biudžeto. Dėl 
to Lietuvos žydų bendruome
nės valdyba NRTV apkaltino 
tautinių mažumų diskrimina
vimu, dalis visuomenės ir poli
tikų pareiškė susirūpinimą 
dėl pakeistų laidų rusų, lenkų 
ir baltarusių kalbomis.

* Nuo vasario 8 d. Lietu
vos vizos užsieniečiams bus 
išduodamos ne tik Vilniuje, 
bet ir Kauno bei Klaipėdos 
policijos komisariatų migraci
jos skyriuose. Migracijos de
partamento duomenimis, da
bar Lietuvoje dėl įvairių prie
žasčių nelegaliai gyvena apie 
700 užsieniečių. Lietuvoje už
sienietis gali gyventi tik turė
damas galiojantį savo vals
tybės piliečio pasą ir gavęs 
Lietuvos policijos migracijos 
tarnybos leidimą nuolatiniam 
gyvenimui. Liepos 1 d. įsiga
lios Seimo pernai gruodį pri
imtas įstatymas „Dėl užsie
niečių teisinės padėties”, kurį 
įgyvendinant, numatyta, kad 
iki kovo 1 d. visi nelegalūs 
užsieniečiai privalo regsitruo- 
tis policijos migracijos tar
nyboje. (BNS)

niasklaidoje apie žydus, sio
nistus ir Izraelį.

JAV diplomatai domėjosi 
per sovietų ir nacių okupacijas 
prarasto žydų turto grąžini
mu, dabartine bendruomenės 
padėtimi.

S. Alperavičius sakė, kad 
žydų bendruomenei negrą
žinami jai iki karo priklausę 
socialinės ir kultūrinės paskir
ties objektai. Pasak jo, Lietu
vos valdžia neatsižvelgia į tai, 
jog šis turtas buvo bendra visų 
žydų, ne tik religinės ben
druomenės nuosavybė.

Remiantis seniai vyraujan
čiomis tradicijomis, žydų ben
druomenė Lietuvoje nebuvo 
susikirsčiusi į pasaulietinę ir 
religinę. O Lietuvoje grąžina
mas tik religinėms bendruo
menėms priklausęs turtas.

liuoja ligą ir iš tiesų medici
niškai yra pajėgus dalyvauti 
teisme”.

Autoritetinga aštuonių Lie
tuvos medikų komisija praė
jusią savaitę paskelbė, kad 91- 
erių metų A. Lileikis negali 
dalyvauti teisme, nes kai ku
rios jo ligos yra paūmėjusios 
ir nustatyta naujų.

„Tai tik dar vienas tarpsnis 
tragiškame Lietuvos vyriau
sybės nesugebėjime pasiekti 
teisingumą nacių nusikaltimų 
prieš žmoniją bylose”, rašoma 
JAV Specialiųjų tyrimų sky
riaus direktoriaus pareiškime. 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pastangomis, A. Lileikis 1996 
metais neteko JAV pilietybės 
ir, vengdamas deportacijos, 
pats sugrįžo į Lietuvą.

džioklę.
Skambutis, pasak preziden

tūros atstovų, pagal tarptau
tinį etiketą buvo truputį pavė
luotas, nes užsienio valstybės 
vadovas, atvykdamas kad ir 
privačiai, turėtų apie tai pra
nešti šeimininkams.

A. Brazausko referentas 
Antanas Valys atsisakė su
teikti informacijos apie me
džioklę, pareiškęs negalįs „nei 
paneigti, nei patvirtinti” pa
ties fakto.

Informacijos nekomentavo 
ir Latvijos prezidentūra.

BNS žiniomis, prezidentai 
medžiojo šeštadienį Panevėžio 
rajono Pašilių miške. G. Ul
manis ir A. Brazauskas, kurie 
bičiuliaujasi kelerius metus, 
nė pirmą kartą medžioja drau
ge, nors, pasak Latvijos žur
nalistų, jų prezidentas, skir
tingai nei A. Brazauskas, nėra 
„užkietėjęs medžiotojas”.

Buvęs gamtosaugininkas 
prezidentas V. Adamkus visiš
kai nemedžioja ir remia per
nai Aplinkos ministerijos pra
dėtą komercinių medžioklių 
pertvarką.

KALENDORIUS
Vasario 2 d.: Kristaus paauko

jimas; Kornelijus, Kotryna, Valde
maras, Rytis, Vandenė. 1348 m. 
įvyko Strėvos mūšis, kuriame ka
riavo Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tystė ir Kryžiuočių ordinas.

Vasario 3 d.: Šv. Blažiejus, šv. 
Ansgaras; Oskaras, Asta. 1923 m. 
Tautų Sąjungos taryba nutarė pa
naikinti tarp Lenkijos ir Lietuvos 
buvusią „neutralią zoną”, po pusę 
jos paskirdama abiems valsty
bėms.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

CHIRURGIJA PENSININKAMS
A. L. ČEPULIS, M.D.

turi bilietą kelionei į Japoniją 
bei Kiniją, ir būtinai nori ke
liauti. Jai buvo atsakyta, kad, 
jei jausis pakankamai gerai, 
gali keliauti. Po trijų savaičių 
daug pavojų jau nebus, nebent 
greičiau pavargs ir negalės
daug kilnoti. Ji galės pasigirti 
visiems bendrakeleiviams, ar 
bent ekskursijos vadovui, kad 
neseniai buvo operuota, ir jie 
padės. Atsigavus po operaci
jos, ji stengėsi tuoj atsistoti 
ant kojų ir ruoštis kelionei. Ji 
išvažiavo į tolimą kelionę lai
ku ir grįžus pasakojo, kaip vis
kas buvo įdomu, ką matė, kur 
keliavo, lyg operacijos visai 
nebūtų buvę. Daug kas pri
klauso nuo žmogaus galvose
nos ir pasitikėjimo savim.

Operacija neturi būti atide
dama vien tik dėl to, kad pa
cientas yra senesnio amžiaus. 
Tačiau kitos ligos, kaip širdies 
ar diabetas, gali versti daryti 
kitokias operacijas ar ieškoti 
tinkamesnių gydymo kelių. 
Senesniam pacientui svars
tant operacijos reikalingumą, 
reikia pagalvoti, ar toliau liga 
greitai blogės, pavyzdžiui, są
narių pakitimai yra lėti ir ope
racija nebūtinai labai skubi. 
Kai kurie atsitikimai nelei
džia laukti, ir operacijos turi 
būti daromos nedelsiant, pvz., 
trūkusi skrandžio žaizda ar 
užblokuota žarna, nes lau
kiant, padėtis greit pasidaro 
kritiška. Dažniausiai, jei žmo
gus sulaukia 90 metų ir dar 
yra judrus, gyvena normalų 
gyvenimą, tai galimybė yra 
gera, kad jis ar ji net ir didelę 
operaciją galės pergyventi. Pa
cientas, kuris visą dieną dirba 
fizinį darbą, atsigaus greičiau 
po operacijos negu tas, kuris 
tik energingai žiūri televizo
rių, gulėdamas patogioj kėdėj 
ir rūkydamas pypkę. Pagaliau 
chirurgas 90 metų pacientui 
stengsis daryti tik tai, ko šian
dien reikia, nebandydamas 
spręsti ateities klausimus 25- 
iems metams į priekį.

Pacientas turi pasitikėti sa
vo chirurgu. Tai nereiškia, 
kad jis neturėtų ieškoti antros 
nuomonės, bet turi suprasti, 
kad gydytojo nuomonė gali 
nesutikti su jo norais. Kartais 
pacientas ateina ir sako, kad 
jis jau buvęs pas keturis chi
rurgus ir jie jam davė įvairius 
patarimus, bet visi sakė, kad 
reikia operacijos. Tuomet jis 
užklausia, o ką jūs galvojate? 
Mano patarimu, jis turi pasi
rinkti geriausią, jo nuomone, 
chirurgą ir priimti jo pasiūly
mus.

Tiesa, klausdamas chirurgo 
kategoriškus, tiesius klausi
mus, ligonis greičiausiai ne
gaus juoda-balta atsakymų, 
nes ir pats gydytojas jų taip 
tiksliai nežino. Kai kas paaiš-. 
kėja tik operacijos metu, kai 
kas priklauso nuo paties pa
ciento po operacijos. Negalima 
užmiršti, kad galutinis spren
dimas operuotis yra paciento. 
Chirurgas stengiasi išaiškinti 
viską suprantamais žodžiais. 
Kartais pacientas, klausyda
mas vis sako, taip... taip... 
aha... aha..., ir toliau paklau
sia klausimą, parodantį, kad 
jis iš tikrųjų nieko nesuprato. 
Tada gydytojas vėl pradeda iš 
naujo, ir staiga viskas paaiš
kėja. Net ir gavus blogą žinią, 
negalima reikalauti chirurgo, 
kad jis pasakytų, kiek dar lai
ko liko gyventi. Yra gydytojų, 
kurie duos „tikslią” datą, bet, 
jei atsiras naujų vaistų ar kitų 
gydymo būdų, ta data praeis 
ir žmogus nustebęs gyvens to
liau.

Ką reikia galvoti apie opera
ciją, kai žmogus jau pensinin
kas? Operacijų skaičius žmo
nėms, turintiems daugiau 
kaip 65 metus, per paskutinį 
dešimtmetį beveik padvigu
bėjo. Apie 30% visų operacijų 
yra daroma vyresnio amžiaus 
Žmonėms. Aišku, šis jų skai
čiaus padidėjimas reiškia, kad 
seni žmoųės pakelia jas pa
kankamai gerai ir įvairios 
operacijos pagerina žmonių 
gyvenimą.

Chirurgijos ir anesteziologi
jos pažanga per paskutinius 
40 metų yra nepaprasta. Mig
dant ligonį, senoji Aberdeno 
kaukė ant nosies su eterio ar 
chloroformo lašais yra pakeis
ta į sudėtingą anestezijos ma
šiną, kuri labai tiksliai teikia 
deguonį ir migdomuosius vais
tus. Kardiograma be pertrau
kos tikrina širdies veikimą, 
kartu yra matuojamas pacien
to kraujo spaudimas, deguo
nies kiekis kraujyje ir inkstų 
veikimas, o jei kas sutrinka, iš 
karto pasigirsta signalas.

Vienas svarbiausių pasikei
timų chirurgijoj yra vadina
moji laparoskopinė chirurgija, 
atliekama ne tik Amerikoje, 
bet ir visur pasauly, įskaitant 
ir Lietuvą. Dideli pjūviai jau 
daromi rečiau. Naudojant la- 
paroskopą, užuot ilgo pjūvio, 
šiandien yra padaromi keli la
bai maži, o chirurgas mato sa
vo darbą televizijos ekrane. 
Laparoskopas yra optinis in
strumentas, kuris operacijos 
metu įvedamas į vidurius, 
krūtinę ar kitur į kūną. Apa
ratas susideda iš metalinio 
vamzdelio, kurio gale yra lęšis 
ir stipri šviesa. Jis sujungtas 
su mažyte televizijos kamera, 
kuri prijungta prie televizijos 
ekrano. Chirurgas dirba 
abiem rankom, žiūrėdamas į 
ekraną. Tą vaizdą gali matyti 
ir pacientas, žinoma, jei ne
miega. Vaizdas yra labai aiš
kus. Įvairūs instrumentai įve
dami per mažesnius pjūvius. 
Su jais galima skirti audinius, 
juos siūti ar partraukti į šoną, 
plauti operacijos lauką, o kitu 
taku išsiurbti visą nereika
lingą skystį. Šiandien sąna
riai, inkstai, net ir širdis yra 
operuojama panašiais instru- 
mentais.

Apie 1970 metus per labai 
trumpą laiką visur pasauly at
sirado nauji ir labai geri siuvi
mo įrankiai, vietoj siūlo nau
dojant, metalinius kabliukus. 
Vienu rankos paspaudimu tas 
įrankis labai tiksliai įdeda 4 
eiles kabliukų ir perpjauna ly
giai per vidurį. Galima siūti 
tiesia linija arba visišku ratu. 
Panašūs instrumentai yra 
naudojami užrišti kraujo in
dus. Šis naujas siuvimo būdas 
pagreitino ir palengvino ypač 
vidurių ir plaučių operacijas.

Prieš 45 metus nulūžęs šlau
nikaulio kakliukas būdavo su
kalamas vinim, ir labai sun
kiai gydavo. Šiandien galima 
įdėti naują sąnarį ir pacientas 
greit eina, beveik be vargo. 
Chirurgijos pažanga nepa
prastai pasikeitė po II pasauli
nio karo.

Antra vertus, daug kas prik
lauso nuo paciento pasitikė
jimo savo gydytoju ir jo atei
ties planų. Viena 84 metų mo
teris buvo priimta į ligoninę 
su trūkusią skrandžio žaizda, 
nuo kurios mirtingumas to 
amžiaus asmeniui yra gali
mas. Pacientę reikėjo operuoti 
ir žaizdą užsiūti. Paaiškinus 
operaciją ir paskui reikalingą 
laiką atsigauti, ji nekėlė klau
simo, ar ji viską išlaikys, bet 
sakė, kad už trijų savaičių ji

Naujas nervų sistemos ligų ambulatorijos skyrius atidarytas Kauno medicinos universiteto klinikose.
Nuotr. Eltos

Po operacijos pacientas bus 
vežamas į gretimas patalpas, 
kur jis pabus. Jis dar bus 
anesteziologo žinioje, kol visai 
atsigaus ip viskas nusiramins. 
Jei ligonis turėjo labai didelę 
ir ilgą operaciją arba jo pulsas 
yra nelygus, ar kraujo spaudi
mas svyruoja, jis gali būti per
keltas į kitą specialios priežiū
ros skyrių, Lietuvoje vadina
mą „reanimacijos skyrių”, 
Amerikoje „Intensive care”. 
Čia jis vis dar bus prijungtas 
prie įvairių aparatų, kurie tik
rins jo širdies veikimą, kraujo 
spaudimą, kvėpavimą ar inks
tų veikimą.

Pakankamai atsigavęs, pa
cientas bus grąžinamas į savo 
lovą ligoninėje. Greičiausiai 
dar tą patį vakarą po operaci
jos ateis seselės ir negailestin
gai iškels jį ar ją iš lovos pa
vaikščioti arba bent pastovėti 
šalia lovos. Jei pacientas yra 
nepatenkintas tokiu elgesiu ir 
žodžiais aiškinasi, tuo geriau, 
nes jis kalbėdamas turi įkvėp
ti giliau, negu paprastai 
įkvėptų, ramiai gulėdamas. 
Vienas didžiausių pavojų po 
operacijos, ypač pensinin
kams, yra plaučių komplikaci
jos, o gilus kvėpavimas yra 
vienintelis būdas jų išvengti. 
Prieš Antrą jasaulinį karą ne
mažai pacientų mirdavo po vi
durių operacijų dažnai nuo 
plaučių uždegimo, nes pacien
tas būdavo laikomas lovoje sa
vaitę ar dvi. Šiandien mirtin
gumas labai sumažėjo, pacien
tas atsikelia iš lovos tą pačią 
dieną ir dažnai gali eiti namo 
po dviejų ar trijų dienų. Jei 
pacientas turėjo tik trūkio ar 
kitą mažesnę operaciją, jam 
duos valgyti ir išleis namo tą 
pačią dieną. Dar prieš 30 me
tų toks pacientas buvo laiko
mas ligoninėje bent savaitę.

Antibiotikų naudingumas 
keičiasi, nes jų labai platus 
naudojimas per 50 metų išau
gino daug atsparių bakterijų. 
Šiandien chirurgai naudoja 
antibiotikus labai apgalvotai 
ir atsargiai.

Grįžęs namo, jei operacija 
praėjo be kokių netikėtumų, 
pacientas tik turi atgauti jė
gas, iki galės daryti tą, ką jis 
seniau darydavo. Dažnai po 
poros savaičių žmogus jau jau
čiasi visai gerai, bet, kai pra
deda dirbti, pasijunta be iš
tvermės ir kasdieniniai už
daviniai pasirodo sunkiai vyk
domi. Jei pacientas turi svar
bių planų, greičiausiai atsi
gaus greičiau, jei praleis die
nas lovoje ar prie televizijos, 
gali trukti ilgiau. Žodžiu, chi
rurgija pensininkams yra gali
ma ir dažnai neturi ypatingos 
rizikos.

TAPKIME
GERADARIAIS

Dabar skundžiamės, kad 
vaikai skęsta svaigaluose,

NAFTOS EKSPORTO P

„Mažeikių naftos” vadovas 
Gediminas Kiesus sako esąs 
optimistas ir tikįs, kad vasarį 
prasidės naftos eksportas per 
Būtingės terminalą.

narkotikuose, rūkaluose ir ne
normaliame elgesyje, o ar ži
nome, kad dėl to didžia dalimi 
yra mūsų šitokia kaltė — mes 
nesame geradariais.

Juk yra svarbiausia prie
žastis, dėl ko vaikai atsisako 
vartoti narkotikus ar kitaip 
nenormaliai elgtis, yra jų no
ras patikti' suaugusiam gera
dariui. Už tai visi ir visos bū
kime tokilais ir tokiomis, 
įskaitant' tėvus, mokytojus, 
dvasininkus ir visus kitus, šu 
vaikais būVojančiais, kuriems 
vaikai nori patikti.

Tas mūsų suaugusiais gera
dariais pavirtimas ir yra tikra 
rodyklė, kurion kryptin tu
rime eiti, kaip turime veikti 
visi suaugu žmonės, įskaitant 
vaikų, mbkytojų ir kunigų 
normaliam elgesiui parengi
mo vietas:!

• ' ■ i (3; ■ n . >
Nebus suaugusio 

geradario — nebus
normalaus vaiko

Nepamirškime šios gyveni
mo tiesos: ‘jei nuo mažens vai
kas neturi geradario suaugu
siojo, glaudžiasi prie jį kreivu 
keliu vedančio pirmo pasi- 
taikėlio — dažniausiai tai esti 
bendraamžis.

Liaukimės kartoję šią klai
dą, nustokime kartoję: būk ge
ras, būk doras, šalinkis nuo 
narkotikų... Tai vien botagu 
pliaukštelėjimas į vandenį. 
Mat, tokio be geradario suau
gusio niekas augančio vaiko 
nepavilios į tiesų kelią: nei 
dangaus gėrybių pažadas, nei 
pragaru gąsdinimas, nei prir 
kimšti kalėjimai bei mirties 
bausmė. Toks greičiau žudy
sis, bet Gėris, Dora, Tvarka 
tokiam bus svetima.

Už tai nuo mažens žmogui 
geradaris suaugusysis yra tik
ras šarvas — veiksminga ap
sauga nuo blogio vaikystėje ir 
jaunystėje.

Mes laimingi, turėję 
geradarius

Ačiū mūsų geradariams tė
veliams ir motinėlėms, kad 
mūsų tarpe dabar žvilga tokie 
savo vaikų nuo mažens ne- 
išleidę iš akių geradariai su
augusieji, kaip dr. Petras ir 
Aldona Rasučiai, kaip Anis ir 
Aldona Griniai, Polikaičiai, 
Kirvaičiai, Sidriai, Prunskiai 
ir daugelis kitų. Dabar visi 
suaugę žmonės tapkime gera
dariais. Tada liausimės pa
mokslavę, nes per normalius 
darbus jiems laiko neturė
sime, bet už tai vaikus laimė
sime! Sėkmės.

Jonas Adomavičius, M.D.

IADŽIA VĖL NUKELTA

Tuo tarpu Ūkio ministerijos 
ir strateginės investuotojos į 
„Mažeikių naftą” — JAV ben
drovės „Williams Internatio
nal” atstovai vasarą aiškino, 
kad nafta per Būtingę tekės 
dar rudenį. Vėliau šis termi
nas nukeltas į metų pabaigą, o 
metų pabaigoje prabilta apie 
šių metų sausio vidurį.

Dabar terminalas beveik pa
rengtas ankstyvosios naftos 
eksportui, tačiau naftos ge
riausiu atveju galima tikėtis 
tik vasarį, — rašo „Lietuvos 
rytas”.

Būtingės terminalo vadovas 
Ivanas Dološickis mano, kad 
jei Latvijos uostas Ventspilis 
sumažins naftos pumpavimo į 
laivus tarifą, Būtingė negalės 
su juo konkuruoti. Būtingės 
terminalas ketina už toną naf
tos iš eksportuotojų prašyti 24 
litų. Dabar tai yra šiek tiek 
mažiau nei mokestis už Vents
pilio terminalo paslaugas.

Kaip nuo praėjusio rudens 
neprasideda žadėtas naftos 
eksportas per Būtingės termi
nalą, taip nukėlinėjami ir 
„Williams” pažadai investuoti.

Bendrovės sutarčių su Lie
tuvos vyriausybe tekstai dėl 
„Mažeikių naftos” akcijų pirki
mo, investicijų ir valdymo tu
rėjo būti suderinti dar pernai, 
o sausį pasirašytos ir pačios 
sutartys. Tačiau iki šiol nesu
derinti net sutarčių tekstai. 
Ūkio ministerijos Energetikos 
plėtros departamento vadovas 
Jonas Kazlauskas sako, jog su 
„Williams” seniai sutarta, kad 
jie investuos tada, kai bus pa
sirašytos visos sutartys. Tuo 
tarpu Seimo socialdemokratų 
frakcija mano, kad amerikie
čiai tiesiog vengia investuoti 
ir delsia.

Pagal įstatymus išpirkti 33 
proc. „Mažeikių naftos” susi
vienijimo akcijų emisiją „Wil- 
liams” gali per metus nuo ją 
paskelbusio akcininkų susirin
kimo datos. Toks susirinkimas 
vyko praėjusių metų gruodį. 
„Williams” taps akcijų šeimi
ninkė, kai sumokės 300 mln. 
litų¥ išrašys ir perduos „Ma
žeikių naftai” tokio paties dy
džio sąskaitą bei Ūkio mi
nisterijoje bus įregistruoti
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nauji susivienijimo „Mažeikių 
nafta” įstatai.

R. Jakutytė

IŠLEIDŽIAMA 5 LITŲ 
SIDABRINĖ MONETA

Lietuvos bankas į apyvartą 
išleidžia naują kolekcinę si
dabrinę 5 litų monetą „Pasau
lio vaikai”, kuri pirmąkart da
lyvauja Jungtinių Tautų Vai
kų fondo (UNICEF) tarptau
tinėje programoje. Lietuvoje 
bus parduota tik keli šimtai 
tos laidos monetų, kitas gaus 
ir pardavinės pasaulyje Jung
tinių Tautų Vaikų fondas.

Monetos skersmuo yra 38,61 
milimetro — beveik 4 milimet
rais didesnis už iki šiol Lietu
voje leistas monetas ir atitin
ka tarptautinių proginių mo
netų standartą. Šis pinigas 
sveria 28,28 gramo. Monetos 
autorius — skulptorius Anta
nas Žukauskas, sukūręs jau 
ne vieną monetą.

Lietuvos banko kasos depar
tamento direktorius Arūnas 
Dulkys pažymėjo, kad nedaug 
valstybių, dalyvaujančių UNI
CEF organizuotoje pasauli
nėje proginių monetų progra
moje „Pasaulio vaikai”, gali 
kaldinti monetas savo kalyk
lose, nes programos koordina
toriai reikalauja aukštos ko
kybės. Lietuvos pinigų kalykla 
pasirodė esanti pajėgi gaminti 
reikiamos kokybės monetas.

Šios monetos tiražas bus ne 
didesnis kaip 25,000, jis bus 
pagamintas per 3-4 metus. 
Pirmam kartui UNICEF užsa
kė 3,000 tokių monetų.

Lietuvoje tokią monetą Lie
tuvos bankas parduos po 150 
LT. (Elta)

* Lietuvos valstybinė ve
žėjų automobiliais sąjun
ga pataria Lietuvos vežėjams 
laikinai vengti vykti per Len
kiją, kur protestuojantys žem
dirbiai užtvėrė kelius. Norint 
važiuoti į Vokietiją ar kitas 
Vakarų Europos valstybes, pa
tariama naudotis jūrų keltais. 
Neaišku, kada bus baigtas 
Lenkijos žemdirbių streikas.

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo "Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

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

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

t



Jėgerių bataliono iškilminga rikiuotė. Priekyje — bataliono vadas pik. ltn. S. Veprauskas.
Nuotr. Jono Ivaškevičiaus

VAŠINGTONE APDOVANOTAS 
AMBASADORIUS SIMUTIS

JĖGERIAI LANKOSI 
MOKYKLOSE

Artėjant Lietuvos kariuo
menės 80-mečiui, lapkričio 16 
d. Šilainių vidurinėje moky
kloje buvo organizuotas rengi
nys, skirtas šiai datai pa
minėti, mokyklos vestibiulio 
stenduose iškabinta medžiaga 
atspindėjo Lietuvos kariuo
menės istoriją.

Aktų salėje gausiai susirin
kusiems vyresniųjų klasių mo
kiniams, mokyklos direktorius 
S. Alubauskas pristatė atvy
kusius Kauno Vytauto Di
džiojo atskirojo jėgerių bata
liono S-5 skyriaus viršininką 
vyr. leitenantą E. Bartulį ir 
Šaulių sąjungos atstovą — šių 
eilučių autorių.

Vyr. leitenantas J. Juodis 
moksleiviams papas*akojo apie 
jėgerių bataliono paskirtį, veik
lą, kovinę parengtį, karių kas
dienybę ir buitį, paaiškino 
žodžio Jėgeris” sampratą.

Tik ką grįžęs iš mokslų Da
nijoje vyr. leitenantas E. Bar- 

1 ’ tiilfs kalbėjo apie mokslus tai
kos palaikymo pajėgose Dani
joje ir Lietuvos karo akade
mijoje, supažindino su sąly
gom stojant į ją, pasiūlė moks
leiviams pasirinkti kariškio
profesiją.

Šių eilučių autorius trumpai 
papasakojo apie šaulių sąjun
gos įkūrimo ir atkūrimo isto
rines aplinkybes, šaulių veiklą 
ir pakvietė moksleivius stoti į 
Šaulių sąjungą. Priėmus Lie
tuvos Respublikos Šaulių są
jungos įstatymą, dabar šau
liais gali tapti paaugliai nuo 
12 metų ir dalyvavimas orga
nizacijos veikloje būtų gera 
mokykla ruošiantis tarnybai 
Lietuvos kariuomenėje ar sto
jant į karo akademiją, nes 
pastaruoju metu Šaulių sąjun
ga daug dėmesio skiria jau
nuolių prevenciniam darbui ir

jų paruošimui Tėvynės gyny
bai. Organizuojamos lauko 
stovyklos, įvairūs užsiėmimai 
ir renginiai, išvykos į atminti
nas Lietuvos vietas ir kt. 
Nemažai š liams, vykdant 
šias priemones, padėjo Kauno 
Vytauto Didžiojo atskirojo jė
gerių bataliono vadas pulki
ninkas leitenantas S. Vep
rauskas ir kiti bataliono ka
riškiai, todėl jėgerius ir šau
lius sieja artima draugystė. 
Nemažai šaulių tarnavo, tar
nauja ir tarnaus šiame bata
lione. Į karinę tarnybą ne tik 
šiame prestižiniame bata
lione, bet ir kituose Lietuvos 
kariuomenės daliniuose, šau
liai ateina pasiruošę — pra
mokę rikiuotės, ginkluotės, to
pografijos, taktikos, ryšių prie
monių ir kt., kas labai paleng
vina tarnybą.

- Po pasisakymų, komentuo
jant vyr. leitenantui J. Juo
džiui, seržanto, Lietuvos ko
vinės savigynos čempiono T. 
Gelčio vadovaujama jėgerių 
grupė scenoje pademonstravo 
parodomąją programą, kurios 
metu susirinkusieji pamatė, 
kaip galima apsiginti nuo už
puolikų, naikinti priešą, iš
sivaduoti iš nelaisvės, buvo 
parodyti jėgos išbandymai. Po 
kiekvieno pasirodymo salėje 
griaudėjo plojimai puikų fizinį 
pasiruošimą turintiems ka
riams, o juk šie kariai tik keli 
mėnesiai tarnyboje. Manau, 
kad ne vienas vaikinukas pa
galvojo apie būsimąją tarnybą 
jėgerių batalione.

Po parodomosios programos 
vyr. leitenantas J. Juodis pa
kvietė moksleivius apžiūrėti 
salėje ant stalų sudėtą bata
liono naudojamą ginkluotę, ry
šių priemones, inžinierinę ir 
cheminės apsaugos įrangą.

Moksleiviai turėjo galimybę 
paimti į rankas ginklus, už
sidėti neperšaunamas lieme
nes, dujokaukes ir t.t. Čia 
esantys bataliono instrukto
riai jiems smulkiai papasakojo 
apie ginklų, priemonių ir įran
gos panaudojimą. Svečiai taip 
pat atsakinėjo į moksleivių 
klausimus, kurių per renginį 
susikaupė nemažai, pasirašė 
mokyklos svečių knygoje. Pa
sibaigus renginiui, mokyklos 
direktorius ir moksleiviai nuo
širdžiai padėkojo svečiams už 
labai įdomų ir naudingą ren
ginį.

Malonu, kad vis dažniau at
siveria mokyklų durys ka
riams, savanoriams ir šau
liams, nuo ko mūsų jaunimas 
daugiau sužino apie Lietuvos 
kariuomenę, kario — Tėvynės 
gynėjo sampratą, sumažėja 
baimė tarnauti.

Norisi pažymėti, kad pra
ėjus vos porai valandų po mi
nėto renginio, į Šaulių są
jungos būstinę atvyko trys 
Šilainių vidurinės mokyklos 
moksleivės ir pareiškė norą 
būti šaulėmis. Beje^ su mokyk
los direktoriumi buvo kalbėta 
apie jaunųjų šaulių būrio 
įsteigimą šioje mokykloje. Ti
kimės, kad norinčių atsiras.

Sekančią dieną jėgerių lau
kė kelionė į Kauno rajono 
Kačerginės vidurinę mokyklą, 
kur juos pakvietė direktorius 
V. Vladišauskas. Susitikimas 
su jėgeriais* įvyko sausakim
šoje mokyklos valgykloje. Di
rektorius V. Vladišauskas, 
pristatęs svečius, suteikė žodį 
vyr. leitenantui J. Juodžiui, 
kuris trumpai papasakojo apie 
jėgerių bataliono paskirtį, 
veiklą ir kt. Po jėgerių parodo
mosios programos ir ginkluo
tės, priemonių, įrangos ir ka
rinės technikos apžiūros, jėge
riams koncertavo mokyklos 
moksleiviai. Koncerto metu

Sausio 29 d. Lietuvos am
basadoje Vašingtone aukštas 
Lietuvos Respublikos ordinas 
buvo įteiktas Amerikoje ilgai 
ir reikšmingai tarnavusiam 
Lietuvos diplomatui, Anicetui 
Simučiui. Sukviestų svečių 
aplinkoje Respublikos prezi
dento dekretą Nr. 300 per
skaitė ir Gedimino I laipsnio 
ordiną įteikė Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas.

Iškilmingą pobūvį atidarė 
ambasadorius Stasys Saka
lauskas, kreipdamasis į amb. 
Simutį ir jo žmoną, min. Sau
dargą, abu New Yorke rezi
duojančius Lietuvos diploma
tus ir susirinkusiuosius. Mi
nistras Saudargas perskaitė 
prezidento dekretą, prisegė 
Gedimino žvaigždę prie krūti
nės, apjuosė puošnia ordino 
juosta, kurios apačioje, maž
daug juosmens lygyje, taip pat 
kabo ordino ženklas. Susirin
kusieji plojo ir džiaugėsi.

Savo kalboje ambasadorius 
Simutis dėkojo už šiuo būdu jo 
ilgamečių pastangų įvertini
mą ir džiaugėsi gražiai išau
gusia, klestinčia Lietuvos dip
lomatine tarnyba. Trumpai

vyr. leitenantas J. Juodis ge- 
riausiems mokyklos sportinin
kams įteikė Kūno kultūros ir 
sporto departamento direkto
riaus R. Kurtinaičio pasira
šytus diplomus ir auksinius 
bei sidabrinius ženklelius. Sa
vo ruožtu jėgeriai geriausiems 
mokyklos sportininkams įtei
kė bataliono įsteigtus prizus. 
Po koncerto įvyko karinės 
daugiakovės estafetė su kliū
čių ruožu, šaudymu ir granatų 
mėtimu į taikinį. Jėgeriai ste
bėjosi moksleivių ištvermin
gumu, nes trasa buvo išties 
sudėtinga. Jėgerių karininkai 
pabrėžė, kad šie moksleiviai 
rimtai ruošiasi tarnybai Lietu
vos kariuomenėje ir jie bus ge
rais kariais. Palydint jėgerius, 
prie mokyklos suskambo gar
sus moksleiviškas „AČIŪ!”.

Kitą dieną jėgeriai lankėsi 
Juljinavos vidurinėje ir Mas
taičių aukštesniojoje žemės 
ūkio mokyklose. Pažymėtina, 
kad jau kuris laikas jėgeriai 
lankosi mokyklose, priima 
moksleivius bataliono teritori
joje. Karininkai ir kariai no
riai bendrauja su jaunuoliais 
ir tam skiria beveik visą 
laisvą nuo tarnybos laiką. Ba
taliono vadovybė įžvelgė, kad 
karį reikia ruošti nuo mokyk
los suolo, reikia jį sudominti 
karine tarnyba, auklėti sąmo
ningu Lietuvos piliečiu, kas 
labai svarbu mūsų valstybei.

S. Ignatavičius

Anicetas Simutis
prisiminė ankstyvesnius lai
kus, kai nepriklausomybės at
statymo priešaušryje tebuvo 
likę tik trys dar prieškarinės 
Lietuvos paskirti diplomatai 
— dr. St. Bačkis, V. Balickas 
ir jis pats. Jo žodžiais, Lietu
vos atstovavimas užsienyje 
šiuo metu „žaliuoja” ir Lietu
vos vardui bei jos interesams 
yra gerai atstovaujama. Už šį 
žymenį ambasadorius dėkojo 
Lietuvos Respublikai ir pa
stebėjo, kad pusė, o gal net du 
trečdaliai, gauto apdovanoji
mo priklauso jo žmonai. Po or
dino įteikimo sveikinimo žodį 
tarė min. Saudargas ir JAV 
LB tarybos pirmininkas Dona
tas Skučas.

Gedimino I laipsnio ordinu 
apdovanotųjų yra mažai. Iš 
Lietuvos diplomatų taip ap
dovanoti dabar yra tik dr. 
Bačkis ir amb. Simutis. Reikš
minga, kad amb. Simučiui tai 
jau trečias Gedimino ordinas: 
1938 m. jis gavo V laipsnio, 
1994 m. — III, o dabar, ar
tėjančio savo 90-mečio sukak
ties proga, I laipsnio.

Ambasadorius gimė 1909. 
II. 11 d. Mažeikių apskrityje, 
iš profesijos ekonomistas, stu
dijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete, o 1940 m. New Yor
ke gavo ekonomikos magistro 
laipsnį. 1931 m. pradėjęs tar
nybą UR ministerijoje, 1936 
m. atvyko į New Yorką Lietu
vos generalinio konsulato sek
retoriaus pareigoms. Vėliau 
buvo atašė, vicekonsulu, nuo 
1967 m. — generaliniu konsu
lu. Atgavus nepriklausomybę, 
paskirtas pirmuoju Lietuvos 
Respublikos ambasadorium 
Jungtinėse Tautose. Ambasa
dorius visą laiką aktyviai da
lyvavo New Yorko bei Ameri
kos lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, reiškėsi lietuvių ir 
amerikiečių spaudoje. 1953 m. 
pasirodė jo paruoštas „Pasau
lio lietuvių žinynas”, kurį, per
redagavęs ir papildęs net iki 
464 psl. apimties, pakartoti
nai išleido 1958 m.

Danutė Bindokienė

Būtina atidžiai stebėti
Pinigo trauka yra stipresnė 

už bet kokį magnetą. Ji gali 
net teisingiausią žmogų 
įtraukti į kreivą kelią. Ne vel
tui sakoma, kad ir „šventųjų 
pirštai į save lenkti”. O ką jau 
bekalbėti apie politikų, įvai
rių, net ir aukštose kėdėse sė
dinčių, pareigūnų pomėgį del
ne užgniaužti pinigą, kai 
jiems kyšių pagundos nuolat 
painiojasi po kojomis...

Kažką „patepti”, kad būtų 
laimėtas palankumas, išpildy
tas prašymas, greičiau, gal be 
eilės, atliktas patarnavimas, 
yra tradicija, įsigalėjusi nuo 
pat žmonijos pradžios. Juk 
žmonės ne tik su vieni kitais, 
bet ir savo dievais stengėsi 
panašiai elgtis — aukodami 
jiems savo brangiausius 
daiktus (kartais ir asmenis), 
geriausią derlių. Nežinia, kaip 
ten su senųjų dievų palanku
mu, bet žmonės retai tokioms 
„aukoms” įstengia atsispirti, 
nepaisant, kiek kyšių ėmimas 
įstatymais draudžiamas, už 
pažeidimus baudžiama, vi
suomenėje pasipiktinama, ar 
literatūros veikaluose pa
šiepiama. (Tik prisiminkime 
dr. Vinco Kudirkos satyrą 
„Viršininkai” apie rusų caro 
valdininkų sukčiavimą ir ky
šių ėmimą!)

Šių metų pradžioje paskelb
ta žinia, kad nuo sausio 1 die
nos Lietuvoje įsigaliojo įsta
tymas, pagal kurį žmonės, 
paėmę auginti našlaitį, gaus 
500 litų mėnesinę valdžios 
paramą. Amerikoje vadinamo
ji „laikinųjų tėvų” (foster pa- 
rents) sistema veikia jau se
niai. Didžiąją dalimi tai labai 
pozityvi programa, suteikianti 
beglobiams vaikams, praradu- 
siems savo tėvus ir namus, 
jaukesnę, aplinką, negu jie 
rastų kažkokioje institucijoje. 
Dažniausiai tie „laikinieji tė
vai” tokie ir pasilieka — laiki
nieji, o jų globotiniai įvai
kinami arba grąžinami tė
vams, jeigu namų situacija pa
sikeičia į gerąją pusę.

Valdžia laikiniesiems tė
vams kas mėnesį moka tam 
tikrą sumą, skirtą globojamų 
vaikų išlaikymui, tad ir čia 
kartais susiduriama su pro
blemomis. Nors kiekviena šei
ma, norinti globoti svetimus 
vaikus, yra nuodugniai patik
rinama, tačiau vis dėlto pasi
taiko piktnaudojimų. Kartais 
globotiniai priimami tik dėl 
valdžios pašalpos, nesirūpi
nama jų gerove, saugumu; 
kartais vaikai yra skriau
džiami, įvairiai išnaudojami ir 
jų padėtis globos namuose

nėra nei kiek geresnė, kaip 
buvo pas tėvus. Tačiau tokie 
atvejai beveik visuomet iškyla 
į paviršių (čia reikia duoti 
daug kreditų ir žiniasklaidai, 
ypač turinčiai „gerą uoslę” ko
rupcijai). Laikinieji tėvai susi
laukia bausmės, o vyriausybės 
įstaigos, turėjusios juos tinka
mai patikrinti ir „išvėtyti pe
lus iš grūdų” — aštrios kriti
kos.

Nežinia, ar Lietuvoje šei
mos, norinčios globoti naš
laičius, yra taip pat nuodug
niai patikrinamos, ypač iš
tiriant, ar jos vaiką paima 
vien dėl 500 litų, ar iš tikros 
artimo meilės ir noro padėti 
beglobiui vaikeliui, vis tik jau 
pasigirsta užuominų, kad gal
būt nelabai. Čia kaip tik svar
bu, kad atitinkamos vyriau
sybės įstaigos kreiptų di
džiausią dėmesį į šį reikalą ir 
nebūtų sukurtas dar vienas 
pasipelnymo iš nekaltųjų 
skriaudos šaltinis. Biurokrati
jos Lietuvoje ir taip.su kaupu, 
tad nereikėtų kurti atskirų 
komisijų, komitetų, institucįjų 
ar įstaigų su brangiai apmo
kamais direktoriais ir. būriais 
nedaug teatliekančių biuro
kratų. Patikrinimo procedūrą 
galima atlikti ir su turima sis
tema. Juk užsienio lietuvių 
tarpe veikiančios našlaičių 
paramos organizacijos — 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, „Saulutė” ir kitos, 
tą jau sėkmingai vykdo kone 
nuo nepriklausomybės atkū
rimo pradžios, nepaisant, kad 
organizacijų centrai yra toli už 
Lietuvos ribų.

Būtų padaryta nepaprasta 
žala, jeigu šis pozityvus įsta
tymas, sukurtas palengvinti 
našlaičių gyvenimą, taptų dar 
vienu jų skriaudimo įrankiu. 
Mėgstama nuolat mesti šūkį, 
kad „Vaikai yra tikroji Lietu
vos ateitis!” Vadinasi, visi vai
kai, ne vien tie, kurie gyvena 
pastoviose, mylinčiose šeimose 
su tėvu ir motina. Jeigu tikroji 
vaiko šeima negali atlikti savo 
paskirties, nesupranta ar dėl 
įvairių priežasčių (alkoholiz
mo, narkomanijos ir pan.) ne
gali suprasti savo pareigų 
svarbos, vaikui turi būti su
kurta kita aplinka, kita šeima
— jį mylinti, juo besirūpinanti
— kurioje jis išaugs pilnutiniu 
žmogumi. Tiesa, laikinieji tė
vai, laikinoji šeima niekuomet 
visiškai neužpildys spragos, 
neišdildys praradimo jausmo, 
o vaiko širdyje, tačiau tai vis 
dėlto geriausia išeitis iš 
liūdnos padėties.

ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.5 Tęsinys

Jo vietoje 
švietimo ministerijos buvo pa
skirtas Jonas Norkus. Bet ir 
jis neilgai buvo. Iš Zarasų vi
sai išvyko. Jo vietoje buvo pas
kirtas Leonardas Dalangaus- 
kas (buvęs kunigas, vedęs ru
sę ir turėjo vieną dukrą; mirė 
Ukmergėje, kur mokytojavo). 
Toliau tas pareigas ėjo kun. 
dr. Juozas Čepėnas, buvęs 
Smėlynės parapijos klebonas. 
Po 1926 m. perversmo iš tų 
pareigų buvo atleistas. Nors 
jis buvo laikomas kairiųjų pa
žiūrų, bet, kaip kunigas, pildė 
savo kunigiškas pareigas. Vi
suomeniniame gyvenime, bū
damas progimnazijos direkto
riumi beveik nepasireiškė. Iš 
pradžių Panevėžio vyskupas jį 
paskyrė Antašavos parapijos 
klebonu, o vėliau — Anykščių.

Į Zarasų progimnaziją po to 
perversmo, Kai Seimas buvo 
paleistas, direktoriumi buvo

paskirtas kun. dr. Jonas Ste
ponavičius. Tai buvo pirmasis 
progimnazijos direktorius, su 
didele meile buvo atsidavęs 
šiam Lietuvos kampeliui, va
dinamam Lietuvos „Kamčiat
ka”. Jo rūpesčiu Zarasuose 
buvo įsteigta tikroji gimnazija 
ir pastatyti jai gražūs, erdvūs 
rūmai. Ji buvo pavadinta Za
rasų Valdžios aukštesnioji ko
mercijos mokykla. Mokinių 
skaičius kiekvienais metais 
didėjo. Senos patalpos pasi
darė per mažos. Penktajai kla
sei įrengti nebuvo vietos. Tam 
reikalui buvo išnuomoti du 
kambariai D. Bukanto gatvė
je, Nr. 10, kur buvo įrengtos 5- 
toji ir vėliau 6-toji klasė, o 
sporto salė — Kuro name, Dr. 
D. Bukonto ir Kauno gatvių 
kampe, prie statomos gimna
zijos rūmų.

1931 m. Zarasų gimnazija 
buvo perkelta į naujus rūmus.

Klasės didelės ir erdvios, o 
salė — didžiausia Zarasų 
mieste. Tos salės sienos buvo 
papuoštos Lietuvos kuni
gaikščių ir žymių tautos sūnų 
portretais, pieštais dailininkų
J. Janulio ir Vienožinskio. 

Kun. dr. J. Steponavičius
Zarasų gimnazijos direktoriu
mi buvo apie devynerius me
tus. Iš šių pareigų pasitraukė 
savo noru, nes norėjo be jokių 
rūpesčių pailsėti. Švietimo 
ministerijai parašė prašymą, 
kad iš direktoriaus pareigų at
leistų ir paskirtų mokytoju į 
Utenos gimnaziją, nes norįs 
būti netoli nuo savo tėviškės 
— Zokorių. Ministerija jo pra
šymą patenkino. Į jo vietą bu
vo paskirtas direktoriumi Pra
nas Gipiškis, kuris yra para
šęs ir išleidęs knygą apie Za
rasų kraštą.

1934 m., minint kalbininko
K. Būgos 10 m. mirties sukak
tį, gimnazija buvo pavadinta 
prof. KBūgos vardu ir paver
sta klasikine gimnazija, pa
naikinant komercinius daly
kus.

Direktorių P. Gipiškį su šei
ma, kai tik Sovietų Sąjunga

okupavo Lietuvą, bolševikai 
suėmė ir išvežė į Sibirą. Jo 
vietoje buvo paskirtas Pranas 
Paulikonis. Iš profesijos — is
torikas. Mokytojavo įvairiose 
Lietuvos vietovėse. 1944 m. 
gegužės 22 d. už lietuvišką 
veiklą gestapas jį suėmė ir iš
vežė į Vokietiją darbams. Po 
karo Vokietijoje, Ausbacho 
stovykloje, Paulikonis suor
ganizavo lietuviams progim
naziją ir jai vadovavo, o vėliau 
buvo Eichstaetto gimnazijos 
vicedirektoriumi, Schwaebis- 
che Gmuende gimnazijos di
rektoriumi ir Švietimo valdy
bos pirmininku. Aktyviai 
dalyvavo spaudoje ir išleido 
kelis veikalas iš istorijos sri
ties. Priklausė šaulių, skautų, 
ateitininkų, mokytojų organi
zacijoms bei draugijoms. Mirė 
1970 m. balandžio mėn. Wor- 
cester, Mass. Palaidotas Put
nam, Connecticut, lietuvių se
selių vienuolyno kapinėse.

Praną Paulikonį gestapui 
suėmus, direktoriaus pareigas 
laikinai ėjo kun. Kuzmickas.

Vokiečių okupacinė valdžia, 
kai jiems pradėjo nesisekti ry
tų fronte, pradėjo vilioti aukš

tesnių klasių mokinius, kad 
jie mestų mokslą ir vyktų į 
Vokietiją darbams. Pasiseki
mo neturėjo. Tuomet jie ėmėsi 
keršto: 1942 mokslo metais 
užlmė pusę gimnazijos klasių, 
o 1943/1944 m. — visą gimna
zijos pastatą. Nors gimnazija 
iš rūmų buvo išmesta, bet 
mokslas buvo tęsiamas toliau, 
nes visų mokytojų dėka klasės 
buvo perkeltos į kitas patal
pas, būtent: septynios klasės 
veikė pradžios mokykloje, teis
mo ir šaulių namuose, o viena 
klasė ir raštinė perkelta į 
miesto savivaldybės namą,

Rusai bolševikai, kai vėl 
antrą kartą okupavo Lietuvą, 
gimnaziją pavertė vidurine 
mokykla ir pavadino Marytės 
Melnikaitės vardu. Sporto 
aikštėje, priešais gimnazijos 
rūmus, pastatė M. Melnikai
tės paminklą. (Paminklas, at
gavus Lietuvai nepriklauso
mybę, buvo nugriautas.)

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, gimnazijai buvo su
teiktas gimnazijos statusas ir 
ji pavadinta .Ąžuolo” vardu. 
(Vardas jai išrinktas visai ne
tinkamas. Argi nebuvo tautos

Pušynų kaimo (Zarasų apskr.) pirmoji su dūmtraukiu pirkia

sūnų ar dukrų, kurie nusi
pelnė ne tik gimnazijai, bet ir 
visam Zarasų kraštui?) Gim
nazija veikia ne kun. dr. J. 
Steponavičiaus laikais pasta
tytuose rūmuose, bet rūmuo
se, kurie buvo pastatyti So
vietų Sąjungos okupacijos me
tu (kertinis akmuo tiems rū
mams buvo padėtas 1967 m. 
gegužės 20 d.) Direktoriai per 
sovietų ir nacių okupacijos

metus dažnai keitėsi. Nuo 
1985 m. iki šių dienų direk
torės pareigas eina E. Gaida- 
mavičienė.

Nepriklausomybės metais 
iki Antrojo pasaulinio karo 
veikė šios organizacijos: ateiti
ninkų, skautų, sporto būrelis 
„Gediminas”, Kultūros ratelis, 
Jaunosios Lietuvos ratelis ir 
šaulių būrys.

(Bus daugiau)

taip.su
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SKELBIMAI
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
_____PASAULYJE

TAČIAU AŠ ESU LAIMINGAS ...

Tu esi Dievas - aš kūrinys.
Tu esi viskas - aš niekas.
Tu esi jėga - aš silpnumas.
Tu esi visur - aš tik čia.
Tu esi tėvas - aš tavo vaikas.
Tu esi gyvenimas - aš mirtingumas.
Tu esi kelias - aš blaškymasis.
Tu esi ganytojas - aš tavo avelė.
Tu esi nuolankumas - aš pilnas puikybės.
Tu esi tiesa - aš klaidų versmė.
Tu esi saulė - aš tik spindulėlis.
Tu esi okeanas — aš jo lašelis.
Tu esi visata - aš jos žvaigždutė.
Tu esi amžinybė - aš tik valandėlė.
Tu esi meilės ugnis - aš tik kibirkštėlė.
Tu valdai visą pasaulį - aš net savęs nevaldau.
Tu viską atnaujini - aš daug ką gadinu.
Tu kvieti į dangų - aš prie žemės glaudžiuosi.
Tu trokšti tarnauti - aš vien įsakinėti.
Tu esi amžina šlovė - aš vien lauko žolė.
Tu be manęs viskas - aš be tavęs niekas.
Tu vainikuotas erškėčiais - aš tik apie atpildą galvoju.
Tu esi tylinti amžina išmintis - aš triukšmingas nežinojimas. 
Kas tave pažįsta - myli, kas mane pažins - gailėsis.
Rą tu darai - visa gera, ką aš darau - dažnai pikta.
Tu esi teisėjas - aš vargingas
Tačiau aš esu laimingas.

Šiuos žodžius, iškaltus ant 
plokštės, skaičiau pirmą kar
tą, eidama takeliu Orvydų 
sodyboje. Tie žodžiai apibūdi
na kilnią asmenybę, kuri buvo 
Vilius Orvydas — pranciškonas 
brolis Gabrielius. Pasakojo 
apie jj mano bendrakeleiviai - 
kaip čia būdavo gera apsilan
kyti, su Vilium pabendrauti. 
Dabar jis iškeliavęs pas Tėvą. 
Sodyba ’ Žlunga. Nėra kam 
prižiūrėti ir išsaugoti Viliaus 
kūrybos. Lietus, vėjas, vasaros 
saulė kasmet prisideda prie 
akmens ir medžio naikinimo. 
Bet liūdniausia tai, kad be 
Viliaus čia dabar nebėra tos jo 
'įkvėptos dvasios.

Sodyboje dar gyvena Viliaus 
sena motina ir brolis. Stovi se
nas tvartas, kuriame baltas 
arklys, kiti gyvuliai. Klėty, 
tarp kopūstų ir burokų, ilsisi 
ir Kristus įvairiuose pavida
luose. Įėjus gilyn į sodybą, 
takeliai - apaugę, rąstai dunk
so. Pro medžius matosi ap
lūžęs namelis, - sodybos pir
telė lyg vandeniu apsupta. 
Kur tik nepažiūrėsi, krinta į 
akį kokia seniena, ar tai me
dis* ar akmuo. Viskas panau
dota Dievo garbei.

Apvaikščioję sodybą užsu
kom pasisveikinti su Viliaus 
motina ir broliu. Buvo šilta 
diena. Mus pavaišino obuolių

Viliaus Orvydo menas. Nuotr. J. Pauliukonytės Gentlesk

usidėjėlis.

kompotu, ir, prisėdę ant suolo 
atsigaivinom, kol bitelės dūz
gėjo, o sūnelis trynėsi palei ko
jas. Motina skundėsi, kad 
nėra lėšų, neįmanoma išlai
kyti sodybos, Viliaus darbų. 
Padėkoję už vaišes, atsisveiki
nom ir išėjom takeliu kur 
pašalyje apleistas tankas rū
dija, o akiratyje liekno mede
lio kamieno kryžius laimina 
ateivius.

Vilius Orvydas mirė 1992 
m. rugp. 5 d., nesulaukęs savo 
41-ojo gimtadienio. Širdis 
neišlaikė sunkios akmens 
naštos. Juozas Dapšauskas 
apibūdino vienuolio gyvenimą 
1997 metų „Pajūrio naujie
nose” nr. 86 ir 1997 m. „XXI 
amžiuje” nr. 76. Trumpai iš jų:

1973 m. Vilius, atlikęs so
vietinę karinę tarnybą, grižo į 
tėvų sodybą Gargždelėje, neto
li Salantų. Čia jis įsikūrė so
dybos pirtelėje ir užsiėmė iš 
tėvo ir senelio paveldėtu ama
tu. Tėvas darė antkapius, o 
senelis buvo akmenskaldys. 
Vilius parsiveždavo šimta
mečių medžių, kelmų, didžiu
lių akmenų. Norėjo juos iš
saugoti. Nors ir nebaigęs 
aukštų mokslų, Vilius stebino 
pas jį besilankančius inteli
gentus savo išmintimi. Jis 
daug skaitė filosofinio, religi
nio ir meninio turihio lite-

Nuotr. J. Pauliukonytės-GentleskViliaus Orvydo skulptūra Salantuose

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1Z2 West 95th Street 

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

ratūros. Pas jį lankytojų nes
tokojo, ypač Sąjūdžio metu. 
Vilius sakydavo lankytojams 
„Viskas taip ir kūrėsi be jo
kios minties, kad čia at
važiuos, apžiūrinės. Buvo gai
la senų daiktų, šimtamečių 
medžių, juk juose sukaupta 
informacija ... Kai virš sody
bos iškėliau prisikėlusio Kris
taus Jėzaus statulą ir ją 
šventino bei šv. Mišias aukojo 
žinomas rezistentas kun. Juo
zas Zdebskis - tada sujudo 
tamsiosios jėgos”, ir valdžios 
buvo įsakyta „sunaikinti reli
ginius elementus ir viską suly
ginti su žeme”.

Sodybą išgelbėjo Maskvos 
akademikai, kurie anksčiau 
buvo susipažinę su Viliumi, 
tačiau tik po to, kai jau 24 ak
menų sunkvežimiai buvo 
išvežti.

1990 m. Vilius buvo 
įvilktas, gavo Gabrieliaus var
dą, ir intensyviai užsiėmė pas
toraline veikla. Daug jaunimo 
bei kitų, gyvenimu nusivylu
sių iš visos Lietuvos ir iš 
užsienio pas jį eidavo, o jis su 
jais bendraudavo, filosofuoda
vo, juokaudavo, melsdavosi. 
Kai kurie dvasininkai prie
kaištaudavo, kad Vilius per 
daug visus priimąs. Ir vieti
niai žmonės murmėjo, kad ten 
vyksta „orgijos” kai susirenka 
jaunimas. Bet svečiams skir
tose atsiliepimų knygose atvy
kusieji dėkojo - „Ačiū kūrėjui 
už pasaką, fantaziją, kūrybą 
ir darbą, už patirtą dvasin
gumą; norėčiau čia pagyventi, 
- supratau, kad yra realus 
dvasinis pasaulis”. O po jo 
mirties daug kas sakė - „Tai 
šventas žmogus”.
Jūratė Pauliukonytė-Gentlesk

Viliaus Orvydo skulptūra Salantuose

ĮTEISINTA KRISTAUS
KARALIAUS SESERŲ 

DIECEZINĖ
KONGREGACIJA

Kristaus Karaliaus šventę 
Kristaus Karaliaus sesėrų 
kongregacija sutiko su dvigu
bu džiaugsmu. Spalio mėnesį 
Romos vienuolijų reikalų kon
gregacija įgaliojo Vilniaus ar
kivyskupą metropolitą A. J. 
Bačkį pasirašyti dekretą, įtei
sinantį Kristaus Karaliaus se
serų diecezinę kongregaciją. 
„Šito laukiau 20 metų — 
'Bažnyčios žinioms’, sakė kon
gregacijos vyresnioji s. Aldona 
Dalgėdaitė. Sunku buvo at
sekti mūsų istoriją, nes visi 
dokumentai buvo naikinami. 
Daugelis priekaištavo, esą 
Kristaus Karaliaus seserų kon
gregacija įkurta neteisėtai. 
Dabar visi juridiniai dalykai 
sutvarkyti, o dvasinis gyveni
mas nuolat tobulinamas”. 
Kristaus Karaliaus seserų die
cezinės kongregacijos istorija 
prasidėjo 1957 metais. Vysk. 
Teofiliaus Matulionio patvir
tintoje konstitucijoje numaty
ta burti merginas, kurios įgy
tų aukštąjį išsilavinimą, siek
tų teologinio išprusimo ir savo 
gyvenimu bei darbu liudytų 
Kristų. Pasak dabartinės kon
gregacijos vyresniosios s. A. 
Dalgėdaitės, kongregacijos veik
los pobūdis keitėsi priklauso
mai nuo gyvenamosios vietos. 
Kadangi kongregacija netu
rėjo savo namų, ieškota tokių 
darbo vietų, kur galima būtų 
ir gyventi. 1994 m. pirmoji 
bendruomenė įsikūrė Vilniaus 
vyskupų namų patalpose, an
troji — atkurtoje Vilniaus ku
nigų seminarijoje, trečioji —

Trinapolio rekolekcijų namuo
se, kur šiuo metu yra kongre
gacijos naujokynas. Prie „Vers
mės” integruotojo mokymo 
mokyklos kuriasi ketvirtoji 
seserų bendruomenė. „Mes 
siekiame kuo arčiau prieiti 
prie kryžiaus, atiduoti save 
Kristui. Kongregacijos chariz
mą nusako pasirinktas šūkis 
‘Teateinie Dievo karalystė’. Iš 
čia gimė ir mūsų dvasingu
mas. Dabar rengiamės naujai 
kapitulai, kuri įvyks 2000 m.: 
tobulinama seserų ugdymo 
programa, keliamas kongrega
cijos dvasingumas, kuriama 
bendruomenės liturgija. Dir
bame Vilniaus arkivyskupijos 
kurijoje, tvarkome archyvą, 
ekonominius reikalus, priima
me svečius, tvarkome vys
kupų namus. Viena iš seserų 
lanko ligonius Onkologijos 
centre, kasmet gatvės vai
kams rengiame Kalėdas, esu 
kviečiama vesti rekolekcijų 
jaunimui, mokytojams, šei
moms”, — apie seserų veiklą 
pasakojo s. A. Dalgėdaitė.
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MALDOS UŽ 
VIENYBĘ

Sausio 21 d. Vilniuje pra
sidėjo Maldų už krikščionių 
vienybę savaitė. Katalikų, sta
čiatikių ir evangelikų liutero
nų bendruomenių sumanymu 
vyks bendros pamaldos, pra
nešė Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos generalinis sekreto
rius vyskupas Jonas Boruta, 
SJ.

Už krikščionių vienybę buvo 
meldžiamasi trejuose Vilniaus 
maldos namuose. Sausio 21 
dieną — Evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, sausio 22 d. — Vil
niaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčioje ir sausio 23 d. — 
Stačiatikių cerkvėje.

Mintis pakviesti tikinčiuo
sius maldai už visų krikščio
nių vienybę savaitę prieš 
apaštalo Pauliaus Atsivertimo 
šventę, minimą sausio 25 die
ną, kilo anglikonų kunigui 
Paul Watson 1908 metais.

Nuo 1926 m. krikščionių 
vienybės proga kasmet savaitę 
prieš Sekmines ėmė melstis 
kai kurios katalikų vienuoli
jos.

1930 m. prancūzų katalikų 
kunigas Paul Coutourier pa
siūlė sausio 18-25 dienomis 
melstis nauja visiems krikš
čionims priimtina proga: už 
tokią visų krikščionių vienybę, 
kokios nori Kristus, vienybę, 
kurios turime siekti tokiais 
keliais ir būdais, kokių pano
rės Kristus.

Nuo 1958 m. Pasaulinė 
Bažnyčių Taryba ir Vatikano 
Krikščionių Vienybės sekreto
riatas ragina visus krikščionis 
kasmet įsijungti į šią maldos 
savaitę.

„Galime vieni kitiems išsa
kyti įvairiausių istorinių nuo
skaudų, kylančių iš mūsų

Puikus kambarys, sveikas 
maistas, mielaširdinga priežiūra. 

Jeigu jums to reikia,
paskambinkite Apolonijai, 

tel. 708-387-2067

Ieškau išsinuomoti 
butą.

Tel. 773-419-3218.

Pensininkų pora ieško 
2-jų kambarių buto 

vakarinėj Brighton, Gage ar 
Marąuette parko apylinkėj. 
Skambinti 773-476-3950.

Reikalingas vairuotojas, 
turintis A-CDL-H. Darbas 

Čikagoje ir aplinkinėse 
valstijose.

Tel. 708-220-4797

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai.

Tel.: 773-434-0298.

Pigūs telefoniniai pokalbiai 
su Lietuva! 29< už minutę!

Kodėl mokėti brangiau - 
taupykite pinigus kalbėdami! 

Tel. 815-730-9365 
773-230-0138

žmogiško silpnumo ir ribotu
mo. Tačiau tegul iš tikėjimo 
Jėzumi kyląs noras įvykdyti, 
ar bent siekti, kad kada nors 
būtų realizuotas Jėzaus ir 
apaštalo Pauliaus visų krikš
čionių vienybės troškimas, bū
na aukščiau to, kas kyla iš 
mūsų žmogiško netobulumo ir 
ribotumo”, vienoje savo kalbo
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininke ms nuolaida

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, DL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Reikalingi darbininkaistatybos darbams — „siding”.
Tel. 708-728-0208

Washlngton, D.C. lietuvio savininko
„landscaping” kompanija Ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
jums daug rūpesčių? Nenusimin
kite, visas problemas jūs lengvai 
išspręsite, apsigyvenę Apolonijos 
namuose. Persikraustyti padėsime. 
Apolonijos tel. 708-387-2067

Parduodami baldau
salono, miegamojo ir 3 raštinei 

tinkamos kėdės. Skambinti 
nuo 7 v.r. iki 10 v.r. ir 3 v.p.p. 
iki 9 v.v. Tel. 708-424-5686.

je Liuteronų bažnyčioje yra 
pabrėžęs katalikų vyskupas 
Jonas Boruta SJ.

• Viską, ką darome, liečia 
vandenynas, tačiau tesame 
tik savo išminties pakran
tėse.

Richard Wilbur



UŽ TARPTAUTINĘ 
KOMISIJĄ

Lietuviškoje spaudoje ir as
meniškuose pokalbiuose pas
tebiu priekaištų dėl LR prezi
dento Valdo Adamkaus ini
ciatyva sudarytos „Tarptau
tinės komisijos nacių ir sovie
tinio okupacinių režimų nusi
kaltimams įvertinti”. Komisija 
kritikuojama, kad pakluso dr. 
Zuroff reikalavimui perskirti 
šią komisiją į dvi dalis: komu
nistų ir holokausto nuosto
liams tirti.

Reikalavo ne vien tik dr. Zu
roff. Reikalautojų nuomone, 
žydų ir lietuvių tautos patirti 
nuostoliai buvo skirtingo po
būdžio, atlikti ne tuo pačiu lai
ku ir ne tuo pačiu mastu, ne
proporcingai pagal gyventojų 
skaičių. Tokia prielaida, ma
nau, yra neginčijama. Bijoma, 
kad tokia komisija gali Lie
tuvą įklampinti į politinius ir 
finansinius sunkumus. Jeigu 
esame nekalti, tai ši komisija 
kaip tik įrodys pasauliui, kad 
nusikaltimus vykdė pavieniai 
asmenys, o ne visa tauta.

Man atrodo, kad tokios ko
misijos, susidedančios iš ati
tinkamų sričių, pasauliui pri
imtinų, profesionalų, mums 
jau seniai reikėjo. Neužteko 
nors ir labai nusipelniusių bei 
garbingų mūsų pavienių at
stovų pastangų, kaip 1979 m. 
prel. dr. J. Prunskio išleistos 
knygelės „Lithuania’s Jews 
and the Holocaust”. Ši knygelė 
kaip tik suteikė progą vienam 
iš Plungėje buvusios žinomos 
prekybininkų Olšvangų šei
mos išlikusiam gyvam sūnui, 
jam panaudojus A. Pakalniš
kio 1980 m. išleistus atsimini-

___ mus „Plungė”, plačiai pasisa-
: kyti viename didelio tiražo vo

kiečių žurnale. Tų knygų duo
menys prieštaravo vieni ki
tiems, todėl Olšvango išvados 
lietuvių atžvilgiu buvo labai

_ _ nepalankios.
Man pačiam yra ne sykį

tekę patirti priekaištus, lyg 
būčiau nusikaltėlių sūnus. Sy
kį, dalyvaujant skirtingų tau
tybių stomatologų (dantų gy
dytojų) seminare, vienas mano 
kolegų, sužinojęs, jog esu lie
tuvis, pareiškė, kad lietuviai 
esą labai blogi, žiaurūs žmo
nės. Nors savo kolegą nuošir
džiai užjaučiau ir tą visą ne
žmonišką tragediją pasmer
kiau, mano žodžiai, deja, ne
galėjo būti tokie įtikinantys 
kaip jo, nes jis, vaiku būda
mas, vos išvengė sunaikinimo 
Šiauliuose.

Gyvendami JAV randame 
vietinėje amerikiečių spaudoje 
kaltinimų visai Lietuvos tau
tai, neretai pirmuose pusla
piuose. Iš mūsų pusės atsaky
mo paprastai nebūna, nes, 
kaip atrodo, neturime tarptau
tiniai pripažintų svarių duo
menų. Negana pasiaiškinimo, 
kad spauda nėra mūsų pusėje.

Ne vien moralinė pareiga 
kuo nuodugniau ištirti ir pa
sauliui pateikti objektyvias 
išvadas. Yra ir politinė prie
žastis. Jeigu Lietuva siekia 
NATO narystės, jeigu mums 
yra svarbu turėti Vakarus sa
vo pusėje, kad atsvertų gali
mus pavojus iš Rytų, turime 
skaitytis su Vakarų, ypač 
Amerikos, pageidavimais tą 
nelaimingą laikotarpį kiek 
galima objektyviau išnagrinė
ti.

Jeigu mes patys iki šiol ne
sugebėjome arba nepajėgiame 
to padaryti, tai šioji komisija 
kaip tik gali suteikti progą 
mums šaltai, be emocijų, pa
žvelgti į tuometinį visų Lietu
vos piliečių likimą, kurį nulė
mė ne Lietuvos valdžia, kurios 
tada nebuvo, o 1939 metų Hit
lerio ir Stalino (Ribbentropo- 
Molotovo) paktas. Dabartinėje 
politinėje aplinkoje tokia ko-

misija, manau, yra neišven
giama.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

SVEIKINAME IR 
DĖKOJAME

Už iškvietimą Sausio 13- 
ajai paminėti, buvusį Sibiro 
kankinį, tremtinį, tremtinių 
pirmininką, rašytoją, poetą, 
Seimo narį Vytautą Cinaus- 
ką. Tuo džiaugiasi ir Toronte 
gyvenantys lietuviai, kad ap
silankė Vytautas, kaip „be 
pretenzijų, patriotas, idealis
tas lietuvis”.

Vytautas Cinauskas kalbėjo 
Lemonte ir Čikagoje papras
tai, bet giliai ir įžvalgiai. Dali
nosi atvirai. Jis neatvyko pa
matyti Kanados ar Amerikos, 
nerinko sau pinigų. Jo rūpe- 
tis yra kuo daugiau sugrąžinti 
lietuvių jaunimo iš Sibiro 
tremties ir padėti įsikurti Lie
tuvoje. Laukiame daugiau pa
našių lietuvių iš Lietuvos.

Agnietė Rudytė 
Melrose Park, IL

JIE TEBEVAIKŠTO TARP 
MŪSŲ

Kad Lietuva šiandien kelia
si ir yra pasiryžusi būti laisva 
ir nepriklausoma, niekam ne
kelia abejonių. Per devynis 
nepriklausomybės metus tiek 
daug padalyta — tiesiog ste
buklu reikia laikyti Lietuvos 
prikėlimą ir vergovės pančių 
numetimą. Tačiau, turbūt, 
niekas Lietuvoje ir čia išeivi
joje negalvojo ir nesuvokė, ko
kias įspaustas žymes ir kokį 
poveikį padarė komunizmas 
mūsų tautai ir koks sunkus ir 
sudėtingas desovietizacijos 
procesas.

Praeitą vasarą viešint Lie
tuvoje, aplankiau gimtąsias 
vietas ir pervažiavau buvu
siais kovų ir kančių keliais, 
susitikau su buvusiais Lietu
vos partizanais, buvusiom ry
šininkėm ir artimaisiais. Ša
lia daugelio džiugių neišdil
domų įspūdžių susitikimuose 
su buvusiaiš pažįstamais ypa
tingai vienas aptemdė nuo
taiką, paliko kartėlį širdyje. 
Pasirodo, jie, tie, kurie šaudė į 
mus, trėmė ir kankino — te
bevaikšto tarp nepriklauso
mos Lietuvos žmonių ir nie
kas jų neliečia. Į Politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos 
Panevėžio skyrių, ieškodamas 
pažymos apie nukentėjimą 
okupacijos laikotarpiu, krei
pėsi buvęs Kupiškio stribų va
das, milicijos viršininkas Ro
mas Šilinis iš Girvalakių kai
mo, Skapiškio valsč. buvusios 
Rokiškio apskrities. Tai jis, su 
savo draugais 1944 m. rudenį, 
apšaudė Apalio Mikšio iš Mi-

„Lietuvos Vaikų vilties” komiteto į Čikagą gydytis atvežti vaikai, jų mamos ir Lietuvos Respublikos prezidento 
žmona Alma Adamkienė. Pirmoje eil. iš kairės: Živilė Markauskaitė, Gabrielė Gervickaitė, Rūta Burbaitė; II 
eil.: Rūta Lekevičienė, A. Adamkienė, komiteto pirm. Gražina Liantand, Rasa Asmenienė su Kotryna Asme- 
naite, Laima Markauskienė, dr. Danutė Burbienė ir Elena Gervickienė.

čiūnų kaimo to paties valsč. 
laidotuvių dalyvius, kur ir 
man teko būti. Daugelis mano 
amžiaus ir vyresnių kupiškė
nų gerai prisimena tą žiaurų 
iki tol Lietuvoje negirdėtą at
vejį, kai Kūčių naktį 
Kupiškyje, pora sugautų jau
nuolių, vengiančių mobilizaci
jos į Raudonąją Armiją, esant 
spiginančiam šalčiui, buvo 
pririšti prie tvoros kuolų ir 
palikti sušalti. Kad greičiau 
tai įvyktų, išeidami stribai iš 
savo būstinės vis užpildavo 
po kibirą vandens ant jų ap
nuogintų kūnų, kol pagaliau 
jie pavirto lediniais stulpais...

Įsivaizduokime dabartinę 
situaciją Lietuvoje, jeigu toks 
buvęs „liaudies gynėjas” — 
stribas, išdrįsta ateiti prašyti 
kompensacijos už okupacinį 
laikotarpį...Koks buvusių stri
bų veidmainiškumas, drąsu
mas ir tiesiog nachališku- 
mas!...

Taip, tikrai, Lietuvoje taip 
gražu ir žalia, toks mėlynas ir 
tyras dangus, bet jie — vis 
dar tebevaikšto tarp mūsų ir 
savaip supranta tautos geno
cidą...

Povilas Vaičekauskas
Chicago, IL

KUR YRA TAMSUMOS?

Sausio 9 d. vedamajame ra
šoma apie 80 metų sukaktį, 
kai pirmą kartą Gedimino 
kalne suplevėsavo Lietuvos 
trispalvė (1919 m. sausiold.), 
ir barami minėjimo dalyviai, 
kad originalus Vinco Kudirkos 
tekstas „Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina” dabar 
yra „pagerintas” ir giedama 
„Tegul saulė Lietuvoj tamsu
mus prašalina”.

Tas pabarimas yra be pa
grindo. Vinco Kudirkos „Tau
tiška giesmė” su gaidomis pir
mą kartą buvo atspausdinta 
1898 m. „Varpo” Nr. 6. To 
puslapio kopija Lietuvių En
ciklopedijos XVI tomo 19 pus
lapyje aiškiai rodo, kad origi
nalūs žodžiai buvo „Tegul 
saulė Lietuvoj tamsumas 
prašalina”. Atrodo, kad Lietu
voje yra grįžtama prie šio tek
sto. Įvairiuose lietuvių na
muose esu matęs gal tuziną iš 
Lietuvos atsiųstų ar parsi
vežtų rankšluosčių ( ne ran
koms šluostyti, o pagarbioje 
vietoje ant sienos pakabinti) 
su įaustais Lietuvos himno 
žodžiais, kuriuos V. Kudirka 
„Varpe” paskelbė.

Iš kitos pusės, buvo reika
linga „pagerinti” kitoj vietoj 
V. Kudirkos tekstą, nes jis 
rašė „Tegul dirba ant naudos 
tau ir žmonių gėrybės”, o da
bar jau seniai giedama „Tegul 
dirba tavo naudai ir žmonių 
gėrybei”.

Jurgis Savaitis 
Sunny Hills, FL

J. RAČIŪNAS — DIDYSIS 
AMERIKOS LIETUVIS

EDVARDAS ŠULAITIS
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Iš Lietuvos neseniai atkelia
vo Kaui o „Santaros” leidyklos 
išleista nedidelė knygutė „Di
dysis Amerikos lietuvis”, jos 
paantraštė” — „Juozo Bačiūno 
laikas ir asmenybė”. Tai — 
atsiminimų leidinys apie kul
tūrininką, verslininką, mece
natą Juozą Bačiūną (jis savo 
pavardę rašydavo Bachunas).

Šis leidinys, o taip pat nese
niai J. Bačiūno gimtinėje Jur
barke įvykęs jo pagerbimas 
sutapo su šio vieno iš di
džiausiųjų senosios išeivių 
kartos darbuotojų Amerikoje 
30 mirties metinėmis.

Apie šią iškilią Amerikos lie
tuvių bendruomenės asmeny
bę knygelės puslapiuose ran
dame atsiminimus, parašytus 
irgi neeilinių šio krašto žmo
nių: dabartinio Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus, jo pa
tarėjo prof. Juliaus Šmulkščio, 
o taip pat Lietuvos kultū
rininkų Vytauto Kutkevičiaus, 
Vytauto Martinkaus , Romual
do Norkaus (jis yra kultūros 
žurnalo „Santara” bibliotekos 
vyr. redaktorius).

Vaikystė ir darbų 
pradžia

V. Kutkevičiaus aprašyme 
atsispindi J. Bačiūno jaunys
tė ir jo kultūrinio darbo pra
džia Amerikoje. Čia minima jo 
varginga vaikystė, kuomet ke
turmetis Juozukas su tėvais 
atvyko į Čikagą.

Apie tuos laikus knygelėje 
skaitome: ^Juozas, baigęs pra
džios mokyklą, labai norėjo to
liau mokytis. Tėvai pabandė jį 
leisti į aukštesniąją mokyklą. 
Po poros metų pats Juozas su
prato, kokia nelengva našta 
šeimai jo mokymasis. Ir jis 
pradėjo dairytis, kur užsi
pelnyti bent keletą dolerių”.

Todėl keturiolikmetis pa
auglys nusprendė padirbėti 
Čikagos lietuvių krypties laik
raščio „Lietuva” spaustuvėje. 
Čia iš pradžių buvo mokiniu, o 
vėliau 6 metus dirbo raidžių 
rinkėju. „Lietuvos” puslapiuo
se (tas laikraštis buvo pasie
kęs 6 tūkstančių egzempliorių 
tiražą) pasirodė ir pirmieji J. 
Bačiūno publicistiniai raši
niai, kuriuose jis nagrinėjo lie
tuvybės išlaikymo klausimus.

Knygojė yra nušviečiamas ir 
J. Bačiūno darbas „Draugo” 
laikraštyje. Apie tai rašoma: 
„1914 J. Bačiūnas perėjo dirb
ti į savaitraščio 'Draugas’ re
dakciją administratoriumi, — 
matyt, jaunuolis buvo nus
prendęs išbandyti savo orga
nizacinius gabumus. JAV 
lietuvių katalikų laikraštis

'Draugas', pradėtas leisti 
1909 m., liepos 12 d. Wilkes 
Barre, Pensilvanijoje. 1912 m. 
liepos 4 d. savaitraštis buvo 
perkeltas į Čikagą. Leido jį 
'Draugo” bendrovė, kurios, 
branduolį sudarė Čikagos lie
tuvių kunigai (beje, vėliau 
„Draugo” redaktoriumi net 34 
m. išdirbo J. Bačiūno kraš
tietis kunigas Pranas Garšva, 
gimęs 1915 m. Jurbarko rajo
no Pasnietalio k.).”

Padirbęs „Drauge”, jaunasis 
J. Bačiūnas sugrįžo į „Lie
tuvos” , laikraščio redakciją 
(1915 m.). Vėliau (1917 m.) J. 
Bačiūnas (kartu su J. Pajaus- 
ku) nupirko šį laikraštį ir jį 
1918 m. pavertė dienraščiu. 
Tačiau tokiu jis neilgai iš
silaikė ir, vėl tapęs savait
raščiu, 1920 m. nustojo ėjęs.

Vasarviečių verslas

Kadangi spaudos darbai ne
buvo pelningi, o taip pat 
sušlubavo J. Bačiūno sveika
ta, jis nusprendė išsikelti iš 
miesto ir apsigyventi „gryna
me ore”. 1918 m. J. Bačiūnas 
su jo žmona tapusia Marijona 
Bartusevičiūte įsigijo Tabor 
Farm vasarvietę (Sodus, Mi- 
chigano valstijoje), į kurią vė
liau ir persikėlė gyventi. Be 
šios vietos, Bačiūnai tvarkė 
dar kelias kitas didžiules va
sarvietes. J. Bačiūnai dalyva
vo JAV ir Kanados turizmo 
veikloje ir tapo vienu iš stam
biausiųjų JAV lietuvių versli
ninkų.

Atvykus naujųjų atvykėlių 
bangai į šį kraštą, J. Ba
čiūnas tuoj pat atėjo jiems 
talką. 1951 metais šis veikėjas 
jau buvo Amerikos lietuvių 
spaudos ir radijo draugijos 
„Viltis” pirmininku, o nuo 
1963 m. jis buvo išrinktas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pirmininku, 
lankė lietuvių telkinius įvai
riose valstybėse.

J. Bačiūnui nebuvo svetimas 
ir sportas: jis buvo didelis Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinių išvykų į P. Ameriką 
(1959 m.) ir Australiją (1964) 
rėmėjas. J. Bačiūnas taip pat 
buvo vienas iš Pasaulio lietu
vių jaunimo pirmojo kongreso 
1966 m. organizatorių.

Šis iškilusis veikėjas yra iš
leidęs daug svarbių lietuviškų 
leidinių, knygų. Jis taip pat 
parašė ir atsiminimus — „Ke
lionė į Pacifiko kraštus” 
(1958), „Ko aš važiavau į Eu
ropą” (1960).

Parama kitiems 
lietuviškiems 
sumanymams

J. Bačiūno finansinė para
ma, o taip pat ir patarimai 
padėjo kitiems kitų JAV lietu
vių kultūriniams sumany
mams. J. Bačiūnas Antanui 
Vanagaičiui padėjo įkurti 
„Margučio” radijo valandėlę ir 
to paties pavadinimo žurnalą. 
J. Bačiūno vasarvietėje, gali
ma sakyti, gimė ir liberalių 
pažiūrų jaunimo organizacija 
„Šviesa-Santara”, kuri toje va
sarvietėje rengdavo savo su
važiavimus.

Daug visokių kitokių darbų 
J. Bačiūnas nudirbo. Čia jau 
reikėtų rašyti atskirą studiją. 
Šie sakiniai tėra kelios mintys 
šio įžymaus vyro 30 metų mir
ties sukakčiai paminėti. O 
amžinybėn J. Bačiūnas iš
keliavo staiga. Jis mirė 1969 
m. sausio 23 d. ir buvo palai
dotas Čikagos Lietuvių tau
tinėse kapinėse. Ten ant jo 
kapo dabar stovi didžiulis 
skulptoriaus R. Mozoliausko 
sukurtas paminklas, menantis 
„Didįjį Amerikos lietuvį” — 
Juozą Bačiūną.

AJA.
JONAS PUCĖTA

Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. sausio 29 d., 1:15 vai. p.p., sulaukęs 77 metų. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje.

Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Judy Pecholcas, duktė 
Dima Houpis, sūnus Jonas Pucėta, anūkai Harrison, 
Alex, Natasha, ir kiti giminės Lietuvoje.

Velionis pašarvotas trečiadienį, vasario 3 d. nuo 2 
iki 8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. Religinės apeigos 6 vai. vakaro.

Laidotuvės ketvirtadienį, vasario 4 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Jonas Pucėta bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus ir anūkai. 

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

Brangiam Tėveliui
A.tA.

BRONIUI BAUKIUI
mirus, „Saulutės” narei RAMINTAI LAPŠIENEI, jos 
sesutei JAZMINAI ir mamytei ALDONAI BAUKIENEI bei 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis

Brangiai Mamytei
AJA.

ELENAI BAUBLIENEI
mirus, jos dukrai RŪTAI reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir drauge liūdime.

Regina Snarskienė, 
Florida Vaidotas ir Lilė

Mielai Bičiulei
A.tA.

JUZEI RAMIENEI
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą sūnums: VYTUI ir 
RIMUI, marčiai ALDONAI, vaikaičiams ir provaikaičiams.

Liūdinti Vanda Vaitkevičienė

Taip atrodo ant didžiojo Amerikos lietuvio Juozo Bačiūno kapč pastaty
tas paminklas. J. Bačiūnas palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse Či
kagoje, o paminklo autorius - Ramojus Mozoliauskas.

Nuotr. Edvardo Šulaičio

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ALTo valdybos posėdis
šaukiamas šį ketvirtadienį, 
vasario 4 d., 12:30 vai. popiet, 
ALTo centro patalpose Jauni
mo centre. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirm. Vytautas 
Kamantas praneša, kad PLB 
valdybos leidžiamo „Pasaulio 
lietuvio” naujas redaktorius 
yra Arvydas Reneckis, ad
ministratorė — Laima Zavis- 
tauskienė. „Pasaulio lietu
vio” redakcijos ir adminis
tracijos raštinės adresas (Pa
saulio lietuvių centre): „Pa
saulio lietuvis”, 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60639, USA; 
telefonas: 630-257-8714; fak
sas 630-257-9010; e-mail: plie- 
tuvis@aol.com

Administracijos telefonas 
630-257-8217; faksas 630- 
257-9010; e-mail: plblemonte- 
@aol.com

Šį sekmadienį, vasario 7 d. 
JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba rengia Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 
Pradžia 10:30 vai. r. Mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Per Mišias giedos 
solistas Algimantas Bamiškis 
ir jo vadovaujamas parapijos 
choras. Organizuoti su vėlia
vomis dalyvaus šauliai ir Lie
tuvos Vyčiai. Po Mišių mokyk
los salėje vyks akademinė ir 
meninė dalis. Kalbės Povilas 
Vaičekauskas, meninę dalį at
liks Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė ir solistas A. Bar- 
niškis su jo vadovaujamu cho
ru. Valdyba kviečia Čikagos 
apylinkių visuomenę atvykti 
ir kartu atšvęsti šią šventę.

Lietuvos Dukterys melsis 
už draugijos steigėją kun. F. 
Gurecką ir pernai Lietuvoje 
mirusį buvusį draugijos kape
lioną kun. J. Juozevičių bei vi
sas mirusias nares ir rėmėjus, 
šv. Mišias vasario 7 d., 10 v. 
ryte, Jėzuitų koplyčioje aukos 
kun. J. Vaišnys, SJ. Po to Jau
nimo centro mažojoje salėje 
vyks draugijos narių metinis 
visuotinis susirinkimas.

Šiaurės vakarų Indianos 
lietuvių organizacįjos rengia 
Vasario 16-sios minėjimą va
sario 14 d., 1 vai. p.p., VPW 
salėje, 6880 Hendricks St., 
Merrillville, IN. Maloniai 
kviečiame apylinkės lietuvius 
dalyvauti.

Krepšininkai gimę 1964 
m. ir anksčiau kviečiami 
vasario 7 d. 6:00 vai. p.p. į 
Pasaulio lietuvių centrą, Le
monte. Kas nepriklausote jo
kiam klubui įsijunkite į 
„Kranto“ sporto klubą. Varžy
bos numatomos kovo mėn. 
Čikagoje. Dėl informacijos 
skambinkite 708 - 222- 8086 
arba 773- 863 - 8861.

Sporto mėgėjai kviečiami 
atsilankyti į Jaunimo cen
tro žemutinę salę, vasario 
6 d., 3 vai. p.p. Bus vykdo
mas vyrų ir moterų stalo teni
so, šachmatų ir rankos lenkimo 
varžybos. Amžius neriboja
mas. Registracija vieną valan
dą prieš varžybas. Dėl išsa
mesnės informacijos skambin
kite (773) 863 - 8861.

Gavėnios susikaupimą
šeštadienį, vasario 20 d. vyk
siantį Ateitininkų namuose, 
Lemonte, praves kun. Rimas 
Gudelis. Susikaupimą ruošia 
Ateitininkų namų valdyba ir 
akademikai skautai. Visi 
kviečiami šiame dvasiniame 
susitelkime dalyvauti. Prašo
ma registruotis pas Ireną Poli- 
kaitienę, tel. 630-257-2022.

V. CINAUSKAS 
„SEKLYČIOJE”

Sausio 20 d., trečiadienį, 
„Seklyčioje” Marija Remienė 
mums pristatė labai įdomų 
svečią iš Lietuvos Vytautą Ci- 
nauską. Jis — dukart Sibiro 
tremtinys (pirmą sykį buvo 
išvežtas, būdamas vienuolikos 
metų — 1941 m.), o taip pat 
politinis kalinys, Seimo narys, 
poetas V. Cinauskas priklauso 
Tremtinių grįžimo fondui 
(TGF). Svečias dėkojo visiems 
Amerikos lietuviams, prisidė
jusiems prie tremtinių vaikų 
ir vaikaičių — tų brangių tau
tos trupinių — grąžinimo į 
Lietuvą. Buvęs tremtinys aiš
kino, kad tai — visų mūsų 
(gyvenančių Lietuvoje ir išei
vijoje) bendras reikalas. Val
stybės atkūrimas esąs sun
kus darbas, bet atkurti tautą 
— nepalyginamai sunkiau.

Pirmas klausimas svečiui 
buvo užduotas apie politinių 
kalinių ir tremtinių bendriją. 
Kas yra toji bendrija? Joje yra 
įvairių organizacijų, bet pir
mauja krikščionys demokratai 
ir Tėvynės sąjunga. B. Gajaus
kas ir P. Jakučionis bandė su
daryti politinę partiją (jie no
rėjo pakliūti į Seimą). Jie taip 
pat remia dešiniąsias jėgas. 
Dirbama vieningai. Apie Trem
tinių grįžimo fondą (TGF) V. 
Cinauskas paaiškino, kad 
tūkstančiai Lietuvos žmonių, 
jų vaikų ir vaikaičių tebegyve
na buvusios Sovietų Sąjungos 
ir dabartinės Rusijos platy
bėse. Gyvena, turėdami viltį 
sugrįžti į savo tėvynę. Nepra
rado vilties sugrįžti į savo 
protėvių žemę ir jų vaikai bei 
vaikaičiai, gimę Sibire. Susi
rūpinęs šių Lietuvos kankinių 
likimu, 1992 m. Lietuvos 
Resp. Aukščiausios tarybos — 
Atkuriamojo Seimo pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis įsteigė nevyriausybinę or
ganizaciją — Tremtinių grį
žimo fondą (TGF), kad būtų 
galima padėti visiems oku
pantų ištremtiems, kalintiems 
ir nuskriaustiems Lietuvos pi
liečiams kuo greičiau grįžti į 
jau atkurtą valstybę. To fondo 
kertiniu akmeniu buvo Brazi
lijos lietuvių auka — apie 
2,000 dol.

Pirmosiomis TGF dienomis 
turėta daug problemų, ypač — 
kur priglausti iš gulagų ir 
tremčių grįžusius pasiligoju
sius tautiečius? 1993 m. iš Vil
niaus savivaldybės buvo gau
tas beirstantis 3 aukštų vasar
namis Valakampiuose su dide
liu žemės sklypu. Prasidėjo re
konstrukcijos ir remonto dar
bai. Prie šio namo atstatymo 
aukomis prisidėjo pasaulio lie
tuviai, daug geros valios žmo
nių, nevyriausybinės organi
zacijos ir fondai. 1997 m. lap
kričio 10 d. įvyko iškilmingas 
šių globos namų atidarymas ir 
pašventinimas. „Tremtinių 
namai” priglaudė 74 sugrįžu
sius Sibiro tremtinius ir kali
nius. Per savo gyvavimo me
tus (1992 - 1998 m.) TGF 
siunčia ir teikia tremtiniams, 
jų vaikams ir vaikaičiams rei
kiamą informaciją ir žinias į 
tremties vietas, padeda iš ar
chyvų išsirūpinti reikiamus 
dokumentus Lietuvos piliety
bei gauti, pataria pensijų, 
nuosavybės susigrąžinimo, 
darbo, mokslo ir kitų reikalų 
klausimais. Tokią pagalbą 
fondas suteikė 761 grįžtan- 
čiųjų šeimai. Fondas globoja 
vidurinės mokyklos „Lietuvių 
namai” (Vilnius) mokinius, 
jau sugrįžusius iš buvusios So
vietų Sąjungos, remia juos 
materialiai, padeda siekti 
aukštojo išsilavinimo. Taip 
pat palaiko ryšius su lietuvių 
bendruomenėmis Rusijoje, tei

kia visokeriopą informaciją, 
ragina tėvus iš anksto leisti 
vaikus į mokyklą Lietuvoje, 
nelaukiant kol visa šeima 
sugrįš į tėvynę. Mokykloje 
„Lietuvių namai” jau mokosi 
300 mokinių, atvykusių iš 
tremties vietų. Vien tik 1998 
m. mokyklą papildė 75 vaikai 
iš Sibiro. Vaikų yra ir iš miš
rių šeimų, bet tas nėra svar
bu, nes jie užaugs lietuviais, 
būdami Lietuvoje. Fondas turi 
daug sumanymų ir projektų, 
bet jų įvykdymui reikia viso
keriopos paramos.

Klausiamas ar yra dar daug 
likusių lietuvių Sibire, V. Ci
nauskas sakė, kad yra nema
žai. Novosibirske yra tremti
nių (net 1863 m. sukilimo) 
ainių, o ir dvi vietovės pava
dintos Šeduva ir Baisiogala. 
Ten save vadinančių lietu
viais, nors ir esančių iš mišrių 
šeimų, yra apie 10,000, tik jie 
jau nebegrįš, nors galėtų, jei 
bent vienas iš senelių lietu
viai. Daug grįžtančių iš taigos 
(jau trečioji karta). Altajuje 
lietuvių yra apie 400. Krasno
jarske — apie 4,000 (Krasno
jarske mokslas aukšto lygio. 
Daug lietuviukų studijuoja 
universitetuose). Nėra nusis
tatymo, neapykantos grįžtan
tiems iš Sibiro, bet kartais 
pasitaiko, kad kai kas po pus
mečio jau nori grįžti atgal į Si
birą. Žmonės susiduria su pro
blemomis, atgaunant nuosa
vybę, bet ją atgauna, žinoma, 
pasitaiko žmonių, kurie (gal iš 
pavydo?) ir „sibiriniams” ne
pagaili akmens.

Atsakydamas į klausimą 
apie savo dvigubą tremtį V. 
Cinauskas papasakojo, kad jo 
tėvelis tarnavo policijoje ir 
kaip savanoris buvo gavęs že
mės, tai turėjo ir ūkį. Šeimoje 
augo duktė ir trys sūnūs (Vy
tautui tada buvo vienuolika). 
Per 1941 m. trėmimus buvo 
išvežti. Tėvą pakelyje atskyrė. 
Mama liko su 4 nepilname
čiais vaikais. Iki Uralo nuvežė 
gana greit, paskui nugabeno į 
gyvenvietę ir liepė susirasti, 
kur gyventi. Tada prasidėjo

VILNIAUS VYTAUTŲ KLUBO 
PREZIDENTAS - ČIKAGOJE

Dr. Vytautas Tulevičius, Vil
niaus Vytautų klubo preziden
tas, Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto (anksčiau Vil
niaus inžinerinio statybos in
stituto) docentas, savo viešna
gės Amerikoje metu savaitę 
laiko praleido Čikagoje.

Svečias iš Vilniaus buvo ap
sistojęs Benvyne, pas anks
čiau Lietuvoje 4 metus dirbusį 
Vytautą Zalatorių, kuris yra 
Vilniaus Vytautų klubo narys.

Sausio 17 d. V. Tulevičius 
dalyvavo sekmadieniniame 
lietuvių susitikime po pamal
dų Šv. Antano parap. bažny
čioje. Čia jis papasakojo apie 
gyvenimą Vilniuje ir Vilniaus 
krašte. Jis pažymėjo, kad Vil
niaus apylinkės lietuvėja.

Svečias taip pat papasakojo 
apie Vilniaus Vytautų klubą, 
kuris buvo įsteigtas 1992 me
tų pradžibje. Jo steigėjai buvo 
aštuoni Vytautai, o per ketve
rius metus jų skaičius išaugo 
iki 80.

1993 m. klubas buvo suren
gęs konferenciją „Vytautas ir 
Lietuva”. Tos konferencijos 
pranešimų pagrindu buvo su
daryta ir išleista knyga „Vy
tautas Didysis ir Lietuva”. 
Taip pat yra leidžiamas leidi
nys „Vytautas”, kuris tarnauja 
visiems Lietuvos Vytautų klu
bams, kurie veikia Kaime, 
Klaipėdoje, Druskininkuose, 
Marijampolėje ir kitur.

Dr. V. Tuleikis džiaugėsi, 
galėjęs pabendrauti su Le- 
monto, Cicero ir Čikagos lietu
viais, kurie jam palikę gerą 
įspūdį. Sekmadieninio susi
būrimo programos vedėjui dr. 
Petrui Kisieliui jis įteikė suve
nyrų iš Vilniaus Vytautų klu-

Kalvarijų keliai. Tremtiniai 
bandė prisiglausti pas vieti
nius rusus. Maisto nebuvo. 
Prasidėjo badas. Vaikai elge
taudami prašė iš rusų bulvių 
lupynų, plovė jas, džiovino ir 
valgė. Abu broliukai, neišlaikę 
baisių sąlygų, mirė. Pavasa
riop Vytautas su draugu lip
davo į medžius, ieškodami 
paukščių kiaušinių. Sykį Vy
tautas, įsikoręs į aukšą medį, 
rado 2 kiaušinius, o kiaušiniai 
buvo vanagų, kurie pradėjo 
savo lizdą ginti — Vytautą ka
poti. Sakėsi iš medžio iškritęs, 
bet saujoje laikomi kiaušiniai 
nesudužo...

Sulaukę pavasario, žmonės 
valgė žolę. 1944 m. mūsiškės 
tremtinės jau turėjo savo 
daržus. 1941 m. žiemą valdžia 
pas tremtinius darė kratą: su
plėšė viską, kas buvo parašyta 
lotyniškomis raidėmis ir išme
tė į sniegą. Pavasarį, sniegui 
nutirpus, Vytautas surinko 
suplėšytus mamos malda
knygės lapus. 1946 m. su ma
ma ir seserimi V. Cinauskas 
laimingai pabėgo iš Sibiro ir 
gavo dokumentus. Sesuo įstojo 
į konservatoriją ir ją baigė. 
Vytautą, kurio 3 pusbroliai 
Klygiai buvo partizanai, kaž
kas išdavė. Šį kartą jį ištrėmė 
į Altajų, į kasyklas. Į namus 
Vytautas grįžo 1956 m., ka
syklose išsikankinęs aštuone
tą metų. Turėjo vargų, ieško
damas darbo ir norėdamas 
prisiregistruoti. Vis jam saky
davę: „Važiuok, bandite, iš 
kur atvažiavai”. Gavo darbą 
prie hidroelektrinės stoties 
statybos — nešiojo betoną. 
„Bendradarbiavo” su A. Bra
zausku, tik šis betono nene
šiojo, — būdamas inžinieriu
mi, prižiūrėdavo darbus.

Baigdamas tokį įdomų ir 
įvairų savo pranešimą V. Ci
nauskas dar atsakė į klausi
mus. Jis pasakė, kad Lietuva 
turi priklausyti NATO ir kad 
LDDP nesugrįš į valdžią.

Daug kas įsigijo jo poezijos 
knygą „Ir atmintis, ir dabar
tis...” ir visi džiaugėmės auto
riaus autografu.

Irena Labutienė

bo.
Sausio 18 d. svečias iš Vil

niaus pajudėjo į San Francisco 
miestą, kur jis žadėjo pabend
rauti su kitu Vilniaus Vytautų 
klubo nariu V. Bikulčiumi. 
Tuomet dar buvo numatęs 
aplankyti ir Los Angeles mies
tą.

Išvykdamas iš Čikagos, dr. 
V. Tuleikis paliko naujausią 
laikraštėlio „Vytautas” nume
rį, kuriame aprašomas Vytau
tui Didžiajam skirto paminklo 
Birštone atidengimas 1998 m. 
vasarą. Čia atspausdinta ir šio 
paminklo nuotrauka. Be to, 
yra rašoma apie Lietuvoje vei
kiančių Vytautų klubų veiklą. 
Beje, šį numerį (15-tą iš eilės) 
suredagavo Vytautas Pran
ciškus Būda ir Vytautė Eidu- 
kaitienė, o apipavidalino Vy
tautas Gudelis.

E.Š.

Vilniaus Vytautų klubo prezidentą V 
dr. Petras Kisielius.

Tulevičių Cicero lietuviams pristato 

Nuotr. Ed. Šulaičio

Cicero lietuviai sausio 17 d. atsisveikino su į Lietuvą išvykstančiu dr. Arvydu Žygu. Nuotr. E. Šulaičio

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti Mi
šiose jų vienuolyne šeštadienį, 
vasario 6 d., 9:30 vai. r., 
meldžiant Viešpatį, kad Moti
na Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias 
aukos kun. Rimas Gudelis 
(Mišios bus lietuviškai).

Linksmą užgavėnišką 
„Mardi Gras” ruošia Nekal
to M. Marijos Prasidėjimo pa
rapija Brighton Parke šešta
dienį, vasario 13 d. Atsilan
kiusiems žadama visokių links
mybių, vaišių ir kitų už- 
gavėniškų priedų. Klebonas 
kun. Anthony Pucenski malo
niai prašo nepamiršti ir atsi
lankyti.

Šį trečiadienį, vasario 3 d. 
yra šv. Blažiejaus šventė. Pa
gal Bažnyčios (ir lietuvišką) 
tradiciją yra laiminamos gerk
lės, prašant šv. Blažiejaus 
užtarimo. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje Marąuette 
Parke ši graži apeiga bus at
liekama po kiekvienų šv. 
Mišių.

Šaukiamas Marąuette 
Parko apylinkės gyventoju
susirinkimas trečiadienį, va
sario 3 d., 6:30 vai. vak., Maria 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje (67th ir California). 
Susidomėjusieji kviečiami at
vykti, nes bus kalbama apie 
Stylemaster plastikos įmonės 
galimą įsikūrimą prie 76th 
Str. ir Albany (netoli Nabisco 
fabriko) ir 400 naujų darbo 
vietų sukūrimą. Apylinkės or
ganizacijos remia šį projektą, 
bet reikia ir gyventojų pasisa
kymų.

DR. A. ŽYGAS VĖL 
IŠVYKO J LIETUVĄ

Sausio 17 d. po šv. Mišių Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
kurias aukojo kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, į parapijos bu
vusios mokyklos pastatą susi
rinko tautiečiai, kad atsisvei
kintų su Cicero apylinkėje gi
musiu ir augusiu dr. Arvydu 
Žygu.

Po ilgesnės viešnagės savo 
gimtame mieste, A. Žygas 
prieš grįždamas atgal į Kau
ną, jausmingai kalbėjo, kad 
jam yra garbė būti ciceriečių 
diplomatiniu atstovu Lietu
voje. Arvydas dėkojo už pri
sidėjimą prie vajaus nelaimin
giems Lietuvos vaikučiams 
paremti. Visiems padedant, 
per „Transpak” bendrovę buvo 
galima išsiųsti 12 dėžių su 
įvairiomis gėrybėmis.

Arvydas Žygas savo atsisvei
kinimo kalboje pažymėjo, kad 
Cicero apylinkė buvo išskirti
nė bendruomenė, kurioje jau
tėsi šiluma, tarpusavio ryšys. 
„Visa, ką darėte — kad išlai
kėte parapiją, mokyklą bei at
likote kitus didelius darbus, 
yra neįkainojamos vertės daly
kai. Mes — jaunesnieji, esame 
Jūsų produktas, tokie, kokie 
esame — Jūsų nuopelnas”, — 
taip apie pasiliekančiuosius 
kalbėjo dr. Žygas.

Jis taip pat ragino neklausy
ti žmonių, kurie niekina Lie
tuvą, ją vien tik juodomis 
spalvomis piešia. A. Žygas ci
tavo ateitininkų himno žo
džius, sakančius „ateitį regim 
tėvynės laimingą” ir akcenta
vo, kad Lietuvos dvasia nėra 
sunaikinta.

Apie dr. A. Žygą šiltų žodžių 
pabėrė programos vedėjas dr. 
Petras Kisielius. Jis pažymėjo, 
kad Cicero lietuviai didžiuo
jasi dr. Arvydu ir kitais čia 
išaugusiais pavyzdingais lie
tuviais, kurių buvo apie 20. 
Dr. Kisielius dar pabrėžė, jog 
Cicere veikė vienas iš geriau
sių Amerikoje lietuvių jauni
mo choras, kuriam vadovavo 
Juozas Kreivėnas.

Taip pat šios popietės metu 
kalbėjo keli kiti Cicere viešėję 
tautiečiai iš Lietuvos: kaunie
tis inžinierius Kostas Stonkus 
ir vilnietis dr. Vytautas Tule
vičius. Beje, šis svečias yra ir 
Vilniaus Vytautų klubo, ku
riam priklauso dabar Čikagos 
pašonėje gyvenantis Vytautas 
Zalatorius, pirmininkas. Jis 
papasakojo daug įdomių da
lykų iš to klubo veiklos ir kitų 
įvairių įspūdžių iš Lietuvos. 
Bet apie tai — kitą kartą.

Į Lietuvą grįžtančiam Arvy
dui nelaimingų vaikų rėmimo 
fondo reikalams pinigų įteikė 
taip vadinamo „Kavos klubo” 
iždininkė Mėta Gabalienė. Be 
to, šiam reikalui buvo dar pa
daryta rinkliava susirinkusių
jų tarpe.

Prieš grįždamas į Lietuvą, 
dr. A. Žygas sutiko pasidalinti 
mintimis su „Draugo” skaity
tojais.

Paklausus apie Lietuvos 
bažnytinės hierarchijos pas
tangas ir darbus šiuo metu, 
dr. Arvydas kalbėjo: „Padėka 
priklauso mūsų Bažnyčios 
vadovybei, kuri taip nuošir
džiai ir kūrybingai plėtoja 
Katalikų Bažnyčios krikščio
niško humanizmo darbą. Mes 
esame laimingi, kad jie yra 
mūsų viršininkai. Mūsų arki

vyskupas Sigitas Tamkevičius 
yra didelė Dievo dovana Lietu
vai, o ypatingai Kauno mies
tui, nes tai didis dvasininkas 
ir kultūrininkas, tai naujųjų 
laikų Motiejus Valančius.

Kauno kunigų seminarijos 
rektorius vysk. Rimantas Nor
vilą — jauna, energinga ir la
bai šviesi asmenybė. Romoje 
baigęs studijas, jis yra dvasin
gumo teologijos specialistas, į 
būsimų kunigų gyvenimus 
įnešęs atsinaujinimą, akade
minę ir kultūrinę erudiciją.

Abudu jie rūpinasi, kad bu
simieji kunigai išmoktų kuo 
prasmingiau prisidėti prie 
žmonių vargo ir skausmo ma
žinimo. Jie labai rėmė mūsų 
jaunų kunigų pastangas dirbti 
su kaliniais, neturtingais, 
vargstančiais žmonėmis. Prie 
Kauno Kunigų seminarijos 
kartu su Kauno katedros kle
bonu kun. Grabausku ir Kau
no 'Caritu* buvo sėkmingai su
kurtas vaikų globos centras”.

Baigdamas pokalbį, dr. A. 
Žygas dėkojo, kad Cicero lietu
vių bendruomenės ir Šv. Anta
no parapijos narių pastango
mis Kalėdų metu surinkta ir 
išsiųsta Kauno kunigų semi
narijos globojamiems vaikams 
keliasdešimt dėžių su dovano
mis.

Mums nieko kito nelieka, tik 
padėkoti dr. Žygui už jo dar
bus, o taip pat reikia palinkėti 
geros sėkmės tėvynėje, bebai
giant užsimotas kunigo studi
jas.

Edvardas Šulaitis

• Greitai persiunčiame ir
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 Atlantic 
Express Corp. (sk)

• Bernadine Bolinsky,
Frackville, PA, globoja 8 vaikus 
Lietuvoje. Pratęsdama metinę 
globą, atsiuntė $1,200, o jos 
motina, Della Markowski, 
Frackville, PA, globoja vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdama 
globą, atsiuntė $150. Gero
sioms ponioms dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. (sk.)

• Mark A. Viseckas, E.
Atlantic Beach, NY, Rima 
Mironas, Blue Bell, PA, Jonas 
Kavaliūnas, Beverly Shores, 
IN, Margaret ir Emest Towers, 
Wilmington, DE, Irvin Frank, 
Tulsa, OK, yra nauji Lietuvos 
našlaičių rėmėjai, kiekvienas 
atsiuntę po $150 - metinį 
našlaičio mokestį. Lietuvos 
našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. (8k.)
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