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Seimo pirmininkas pažymi Lietuvos E 
narystės NATO svarbą 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 
JAV viešintis Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
pabrėžė, kad NATO plėtroje 
labai svarbu kiekvieną val-
stybę-kandidatę vertinti indi
vidualiai. 

Savaitgali V. Landsbergiui 
Vašingtone susitikus su JAV 
Senato Ginkluotųjų pajėgų 
komiteto pirmininku John W. 
Warner, daugiausia dėmesio 
buvo skiriama artėjančiam 
NATO viršūnių susitikimui 
Vašingtone ir šios organizaci
jos plėtros perspektyvai. 

V. Landsbergis informavo 
senatorių, jog buvo atsižvelg
ta į lapkričio mėnesį Vilniuje 
viešėjusių senatorių pastabas 
bei rekomendacijas dėl Lietu
vos krašto apsaugos sistemos 
pertvarkymo pagal NATO 
reikalavimus. J. Warner tei
giamai vertino Seimo priimtą 
įstatymą dėl karinio biudžeto 
didinimo strategijos, pranešė 
Seimo pirmininko atstovė 
spaudai. 

V. Landsbergis sakė iš su
sitikimų Atstovų rūmuose bei 

Senate darąs išvadas, jog 
Kongreso nariai pritaria Lie
tuvos narystei NATO. 

Senatorius J. Warner sakė 
nenorįs spėlioti, kada tai 
įvyks, tačiau pažymėjo, kad 
Lietuva turi siekti savo tik
slo. 

Susitikęs su JAV Valstybės 
departamento Europos ir Ka
nados įstaigos vadovu Mare 
Grossman, V. Landsbergis 
padėkojo už Amerikos para
mą Baltijos valstybėms, pro
paguojant pastovią integraci
nę politiką. 

Seimo pirmininkas sakė 
tikįs, jog balandžio mėnesį 
įvyksiantis susitikimas at
vers naują puslapį sąjungos 
darbe ir posakis „atviros du
rys" įgaus konkretesni turinį. 

M. Grossman suabejojo pa
vienių kandidačių pasirengi-
mo registravimo tikslingu
mu, tačiau sutiko su V. Lan
dsbergio nuomone, kad verti
nimas turi būti palyginama
sis, rodantis labiau į priekį 
pažengusias valstybes. 

Mirties stovyklą išgyvenę 
Amerikos lietuviai kreipėsi \ teismą 
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Prezidentas raginamas sušaukti 
„krizės įveikimo konferenciją" 

Konservatoriai norėtų ir toliau 
dirbti su centristais 

Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) tikrai nežada 
siūlyti centristų viceministrų 
atstatydinimo, pirmadienį 
spaudos konferencijoje užtik
rino Seimo pirmininko pava
duotojas, parlamentinės Tėvy
nės sąjungos-Lietuvos konser
vatorių frakcijos seniūnas Ar
vydas Vidžiūnas. 

„Mes manėme ir manome, 
kad su centristais mes galime 
dirbti, darbų yra, yra kas 
veikti ir parlamente, ir plates
nius politinius bei dalykinius 
reikalus svarstyti, juo labiau, 
kad centristai buvo pareiškę 
tokį norą", sakė valdančiosios 
frakcijos seniūnas ir pažymė
jo, jog konservatorių nuostatos 

Opozicija jau reikalauja 
vyriausybės atsistatydinimo 

nesikeičia, jos yra ilgalaikės. 
A. Vidžiūnas sakė, jog jo žo

džiai apie centristų dalyvavi
mą vyriausybėje buvo išprovo
kuoti centristų vadovo Ro
mualdo Ozolo pareiškimu. Jo 
nuomone, tai nėra konstrukty
vus kalbėjimosi būdas. 

Pasak A. Vidžiūno, ypač 
mielas yra centro frakcijos se
niūno Egidijaus Bičkausko pa
reiškimas, kad centristai nie
kada nebus kairioji opozicija. 

„Kviesime bent jau parla
mentiniu, frakcijų lygiu kal
bėti ir tartis, o ne bendrauti 
viešais ir kartais sunkiai pa
matuojamais ar iš kasdienių 
politinių nuogybių išplau
kiančiais pareiškimais", sakė 
A. Vidžiūnas. 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — 
m Opozicinė LDDP pareiškė, 

kad Lietuvą ištiko „gili finan
sinė, ekonominė bei politinė 
krizė" ir ragina atsistatydinti 
premjero Gedimino Vagno
riaus vadovaujamą vyriausy
bę, pirmadienį spaudos kon
ferencijoje, komentuodamas 
savaitgalį įvykusį LDDP tary
bos prezidiumo posėdį, pa
reiškė LDDP partijos ir frakci
jos Seime vadovas Česlovas 
Juršėnas. 

Praėjusios savaitės pradžio
je Seimo LDDP frakcijos buvo 
pareiškę, kad pirmalaikiai 
rinkimai ir vyriausybės atsis
tatydinimas reikštų dar dides
nę valstybės krizę, todėl siūlė 
konservatoriams pripažinti 
savo klaidas ir iš ministrų 
kabineto pašalinti keturis, 
LDDP vertinimu, labiausiai 
susikompromitavusius mini
strus. 

LDDP tarybos prezidiumas 
savaitgalį pareiškė, kad „pag
rindinės šios krizės priežas
tys — nekompetentingas val
dymas, rinkimų pažadų nesi
laikymas ir vyriausybės prog
ramos nevykdymas". 

„Valdančioji koalicija aki
vaizdžiai pristigo kompetenci
jos, neadekvačiai vertina ir 
reaguoja į susidariusią labai 
rimtą situaciją, kurios pasek
mės brangiai kainuos šalies 
ūkiui ir Lietuvos žmonėms", 

Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — 
Teisininkas, Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) pirminin
kas Arturas Paulauskas pa
siūlė prezidentui Valdui 
Adamkui sukviesti didelę kon
ferenciją, kurioje būtų aptar
tos galimybės įveikti ūkinę 
krizę valstybėje. 

„Turite sustabdyti cinišką 
valstybės piliečių žlugdymo ir 
kvailinimo procesą. Siūlau 
kuo skubiau sukviesti finansi
ninkų, ekonomistų ir politikų 
viešą konferenciją, kuri padė
tų parengti konkrečias prie
mones krizei įveikti bei įvar
dintų pareigūnus, iš kurių bū
tų pareikalauta griežtos asme
ninės atsakomybės", rašoma 
Naujosios sąjungos pirminin
ko atvirame laiške valstybes 
vadovui. 

A. Paulauskas įsitikinęs, 
kad pastaruoju metu Lietu
voje pastebimos „sovietmečio 
tendencijos" — pasak jo, padė
tis valstybėje nuolat blogėja, o 
vyriausybės vadovas Gedimi
nas Vagnorius tvirtina prie
šingai. 

.Akivaizdu, kad valdžios 
atstovai neteisėtai turtėja, 
nuolat meluoja ir laužo įsta
tymus. Vyriausybė žlugdo 
smulkųjį ir vidutinį verslą, 
įveda absurdiškus apriboji
mus pasienyje, proteguoja sau 
parankius verslo magnatus. 
Kabinetas nepajėgus surinkti 
savo planuoto biudžeto", taip 

laiške įvardįjamos svarbiau
sios valstybės problemos. 

Socialliberalų vadovas ma
no, kad prezidento sprendimu 
surengta „krizės įveikimo 
konferencija" gali pataisyti 
padėtį. 

Lenkijos laikraštis — apie Lietuvos 
lenkų „sunkumus" 

Varšuva, kovo 8 d. (BNS) nių, turi kalbinio teroro bruo-

Los Angeles, kovo 7 d. 
(Reuters-BNS) — Šeši holo-
kausto siaubus patyrę lietu
viai, kurie II pasaulinio karo 
metu buvo prievarta išvežti į 
darbus didelėje Vokietijos sta
tybų verslovėje, praėjusį penk
tadienį padavė bendrovę ir jos 
padalinius JAV į teismą. 

Lietuviai, šiuo metu gyve
nantys Los Angeles, Aukš
čiausiajam teismui pateikė 
ieškinį, kuriame sakoma, kad 
iš nacių okupuotos Lietuvos 
1944 metų liepą jie buvo prie
varta išvežti į Dachau mirties 
stovyklą. 

Jie buvo nusiųsti darbams į 
„Philipp Holszmann" firmą, 
kuri nacių valdžios užsakymu 
netoli Landsbergo karinių oro 
pajėgų bazės statė požemines 
lėktuvų patalpas. 

Lietuviai siekia nenustaty
to atlygio už patirtą žalą, — 
„tyčia sukeltas emocines kan
čias, negarbingą verslo prakti
ką ir paslaugas, kurias atliko 
kaip priverstinius darbus". 
Pasak ieškovų, minėtų patal
pų statybos projekte dirbo 
23,000 kalinių. 

Ieškinį padavusių lietuvių 
pavardės neskelbiamos. 

„Philipp Holszmann" yra di
džiausia statybų įmonė Vokie
tijoje, turinti pagalbines įmo
nes JAV. taip pat ir Kaliforni
joje. Bendrovės atstovo ko
mentaro kol kas nepavyko 
gauti. 

Spaudos konferencijoje apie 
ieškinį paskelbęs ieškovų ad
vokatas William Shernoff tvir
tino, kad bendrovei dirbę kali
niai buvo verčiami kiekvieną 
dieną į statybų vietą eiti 8 ki
lometrus pirmyn ir atgal. Taip 
pat teigiama, kad kaliniai dir
bo 14 valandų darbo pamaino
mis, krovė akmenis ir maišė 
cementą „nežmoniškomis są
lygomis", buvo „išnaudojami, 
kankinami, marinami badu". 
1945 metais, kai požeminių 
patalpų statybos buvo įpusė
jusios, statybų vietą užėmė są
jungininkų kareiviai, kurie iš
laisvino kalinius. 

Bendri ieškiniai buvo kelia
mi kelioms Vokietijos įmo
nėms, kaltinant jas prievarti
nio darbo išnaudojimu karo 
metais. Vokietijos vyriausybė 
neseniai įkūrė fondą, kuris pa
dės firmoms išmokėti kompen
sacijas prievartinį darbą dir
busiems žmonėms. 

sakoma pareiškime. 
Pasak Č. Juršėno, „išeitis 

būtų — atstatydinti vyriausy
bę". 

Jo teigimu, „vyriausybės at
statydinimas nereiškia, kad 
valdžia išslysta iš konservato
rių, krikščionių demokratų ar 
centristų rankų". „Pagal euro
pinį standartą — jeigu išties 
neaiški situacija, jeigu protin
ga ir sąžininga valdžia tai su
pranta, ji prisiima atsakomy
bę", sakė LDDP vadovas. 

Č. Juršėno teigimu, net ir 
neatsistatydinus visam kabine
tui, „kelių ministrų 'išėmimas' 
irgi būtų nepakankamas, bet Laisvės sąjungos (LLS) vadas keibtų u* administracinį nusi-

— Lenkįjos laikraštis „Try
buna" paskelbė didelį „lie
tuviško antilenkiškumo juo
dąjį sąrašą", kuriuo grindžia
ma nuostata, kad lenkams 
Lietuvoje gyventi yra sunku. 

Pasak laikraščio, „lietuvių 
ir lenkų konfrontacija tauti
niu pagrindu prasidėjo su lie
tuvių kova dėl nepriklauso
mybės, o su Gorbačiovo 'atly
džiu' Lietuvoje visa jėga atgi
jo sovietiniais metais slopina
mos antilenkiškos pretenzi
jos ir skriaudos". 

„Trybuna" tikina, kad „an
tilenkiškumas savo šaknimis 
giliai siekia amžių gludumą 
— Lietuvos krikštą, Liublino 
urują, kuri, pasak daugelio 
lietuvių, atėmė valstybingu
mą ir sulenkino valstybės 
elitą, iš lietuvių tarpukariu 
atėmė Vilnių". 

Laikraštis teigia, kad Lie
tuvos lenkų vargai prasidėjo, 
valstybei atgavus nepriklau
somybę. 

Laikraštis priekaištauja, 
kad „lietuvių kalbos apsau
gai ir jos vartojimui buvo su
teiktas ypatingas statusas, o 
išskirtinis rūpinimasis, kad 
lietuvių kalba botų visuotinai 

žų". 
„Trybuna" piktinasi, kad 

„lenkų kalba per devynerius 
metus buvo išstumta praktiš
kai iš visų viešojo vartojimo 
sričių". 

„Kodėl Vilnįjos lenkai ne
turtingi? Nes kvaili. O kodėl 
kvaili? Kad neturtingi", pa
sak laikraščio, tokį anekdotą 
apie save pasakoja patys Lie
tuvos lenkai. 

Viena svarbiausių neturto 

Ieškinyje teigiama, kad 

Bręsta naujas Rusijos ir Čečėnijos 
konfliktas 

Maskva-Groznas, kovo 7-8 
d. (Reuters-BNS) — Po Rusi
jos Vidaus reikalų ministerijos 
atstovo Čečėnijoje generolo 
majoro Genadij Spigun pagro
bimo Rusija sekmadienį baigė 
evakuoti paskutinius savo ats
tovus iš Čečėnijos. 

las majoras. „Manau, kad re
zultatai bus, ir generolą Spi
gun pavyks artimiausiu metu 
išlaisvinti", pabrėžė A. Mas
chadov spaudos konferencijoje 
pirmadienį Grozne. 

Kaip pažymėjo prezidentas, 
nors generolą pagrobė apsime
tėliai, bet „čečėnų tauta jaučia Maskva prižadėjo išvaduoti 

G. Spigun, ir oficialių atstovų visą atsakomybę už šį inciden-
prietasčių, laikraščio nuomo- išvykimas gali būti įžanga to- tą". A. Maschadov vertina Špi-
ne, yra tai, kad lenkai negali lesniems veiksmams. VRM at- gun pagrobimą įkaitu „kaip 

stovas spaudai sakė, kad po tragediją, kuri nedaro garbės 
evakuacijos Čečėnijoje neliks teisėsaugos institucijoms, vy
ne vieno Rusijos pareigūno. riausybei ir visai čečėnų vals-

G. Spigun buvo pagrobtas tybei". 

atgauti jiems priklausančios 
žemės. Pasak „Trybuna", „Vil
nijos žemė lengva ranka dali
jama persikėlėliams lietu-

vartojama ir ne lietuvių žmo-

Po „Ubagų baliaus" — „bado dieta" 
areštinėje 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — Eriko Kaliačiaus, per 9 metus 
Į areštinę uždarytas Lietuvos nėra buvę, kad badavimą pas-

tikras žingsnis". 
LDDP vadas pranešė, kad 

„debesys tvenkiasi" virš finan
sų ministro Algirdo Semetos, 
kuriam LDDP faktiškai baigė 
rengti apkaltos medžiagą. 

Praėjusią savaitę LDDP at
stovai siūlė iš vyriausybės pa
sitraukti tiems ministrams, 
kurie „pasižymi didžiausia 
arogancija, didžiausiomis fan
tazijomis ir kurie parodė di
džiausią nekompetencįją". 

LDDP nuomone, tokie yra 
ūkio ministras Vincas Babi
lius, finansų ministras A. Se-
meta. teisingumo ministras 
Vytautas Pakalniškis ir kultū
ros ministras Saulius Šaltenis. 
Pirmieji du yra nepartiniai, o 
pastarieji — konservatoriai. 

Vytautas Šustauskas trečia žengimą areštu nubaustas 
para tęsia bado streiką: neval- žmogus, 
go jokio maisto ir geria tik V. Šustauskas savaitgalį 
vandenį. prašė kunigo, tačiau šio pagei-

Kovo 5-tosios rytą V. Sus- davimo pareigūnai, negalėjo 
tauskas parašė pareiškimą, įvykdyti, nes kunigo lankymą-
kuriame bado akcįjos priežas- sis nėra numatytas šios įstai-
timi nurodė politinius moty- gos taisyklėse. Tačiau pasima-
vus. tyti su žmona jam buvo leista. 

V. Šustauskas ir toliau atsi- LLS vadas teigia neapskų-
sako bendrauti su areštinės siąs suėmimą jam skyrusio 
administracija. Pasak policijos teismo sprendimo, 
pareigūnu, V. Šustauskas juos Vilniaus 3-osios apylinkės 
įžeidinėja ir keikia. teismo sprendimu.kovo 5 die-

Patikrinti badautojo sveika- ną V. Šustauskas 15-kai parų 
tos būklės sekmadienį buvo buvo uždarytas į areštinę, 
atvykę medikai, bet V. Sus- Išnagrinėjęs administracinę 
tauskas atsisakė bendrauti ir bylą, teismas pripažino V. 
su jais. Šustauską kaltu pažeidus su-

Pasak Vilniaus vyriausiojo sirinkimų įstatymą ir dėl poli-
policijos komisariato viešosios rijos teisėtų reikalavimų ne-
policijos vyresniojo komisaro vykdymo. 

viams". iŠ lėktuvo, kai iš Grozno ruo-
Svarbiausia dabarties proble- sėsi skristi į Maskvą. Grobikai 

ma laikraštis nurodo „pavojų buvo pasislėpę lėktuvo bagažo 
lenkų kalbai lenkiškose mo- skyriuje, 
kyklose". „Lietuvos valdžia Naujienų agentūra „In-
mėgsta pasigirti, jog Lietuvoje terfax" citavo Rusijos prezi-
labai išplėtotas lenkų švie- dento Boris Jelcin asmeninį 
timas, tačiau tai paveldėta iš atstovą Čečėnijoje Valentin 
mirusios SSRS. Nuo Lietuvos Vlasov, sakiusį, kad Rusija 
nepriklausomybės atgavimo Čečėnijai davė tris dienas pa
p e ^ metus pastatyta tik viena leisti G. Spigun. 
Jono Pauliaus II mokykla Vii- Čečėnijos prezidentas Aslan 
niųje, ir tai tėvų ir Lenkijos vy- Maschadov davė nurodymą 
riausybės finansinės paramos 
dėka", aiškina laikraštis. 

Pasak laikraščio, vietos len
kams nerimą kelia ketinimas 
mokyti istoriją ir geografiją lie
tuviškai. „Nepaisant abiejų 
valstybių politikų pareiškimų, 
Lietuvos lenkai, gindami savo 
siekius, pralaimėjo jau ne vie
ną mūšį. Jeigu dar pralaimės-
1ZL!A J ^ i ? n 2 S » n £ . * * * • areštuotas laivas „Nord zammo, praras pasitikėjimą T J£> ... u ^ - u t . ;~.il -;-
tuo, kuo dar tiki — kad jų dau 

per tris dienas ištirti aplinky
bes, kuriomis penktadienį bu
vo pagrobtas Rusijos genero-

JAV teismas laivui su 
lietuviška įgula leido 

plaukti namo 
Klaipėda-Ryga, kovo 8 d. 

(BNS) — Tris mėnesius JAV 
buvęs areštuotas laivas „Nord 
Lady" su lietuviška įgula pir-

gelio praradimų sąskaita iš- ^ S * 1 ^ ** " £ ? 
saugotas lenkiškumas kam ? ^ ! ^ J ^ . ? ™ * ? ? pranešė laivo kapitono Valeri-

žmona Alek-nors dar reikalingas, nes su . « •• , • 
lenkiškumu gyventi Lietuvoje J""» B**«*l«o 
labai nepatogu", susumuoja a n r a ' 
lenkų socialdemokratų leidinys 
„Trybuna". 

* Vyriausybė i i rezervo 
fondo Klaipėdos apskrities 
viršininko administracijai ke
tina skirti 160.000 litų pava
sario potvyniui pasiniošti ir 
darbams potvynio metu. 
Premjeras pasiūlė finansinę 
vyriausybės paramą būtiniau
siems evakavimo bei gelbėji
mo darbams potvynio metu. 

<£ha> 

Kaip sakė Latvijos bendro
vės „Acraachart", kuriai pri
klauso laivas, darbuotoja Tat
jana Dorofejeva, Latvijos ben
drovei palankų sprendimą 
teismas priėmė ir dėl didelio 
tarptautinės žiniasklaidos dė
mesio. Ji sakė, kad JAV teis
mas pripažino laivo sulaikymą 
buvus neteisėtu. 

Jūreiviams buvo sumokėti 
visi pinigai u* darbą, kuriuo* 
bendrove buvo jiems skolinga. 
tvirtino T. Dorofejeva. 

Drauge prezidentas griežtai 
pareiškė, kad „mėgindami 
kalbėti ultimatumais, baugin
ti lėktuvais ir ginklais, neto
liaregiški politikai klysta". 
„Aš labai atsakingai pareiš
kiu, kad lėktuvais ir raketo
mis mūsų įbauginti neįmano
ma", pabrėžė Čečėnijos prezi
dentas. 

Čečėnų lauko vadas Šamil 
Basajev pareiškė ketinąs su
rasti ir atiduoti šariato tribu
nolui generolą majorą Genadij 
Spigun. 

Spaudos konferencijoje 
Grozne pirmadienį Š. Basajev 
teigė, kad G. Spigun kal
tas dėl čečėnų žūties per karą. 
Pažadėjęs pagrobėjams už G. 
Spigun „sumokėti bet kokią 
sumą", Š. Basajev vėl neigė 
prisidėjęs prie jo pagrobimo. 
Lauko vadas piktai atsiliepė 
apie Rusijos vidaus reikalų 
ministrą Sergej Stepašin, kurį 
pavadino „revanšistu. siekian
čiu sugrąžinti 1994 metų ru
dens padėtį". 

Tuo tarpu Čečėnijos vice
premjeras Turpal Atgerijev, 
kuris, remiantis Čečėnijos pre
zidento įsaku, yra atsakingas 
už G. Spigun paiešką, pa
reiškė, jog „tardymo komanda 
neturi operatyvinių duomenų, 
kad Š. Basajev būtų prisidėjęs 
prie Rusijos generolo pagrobi
mo". 

KALENDORIUS 
Kovo 9 d . Pranciška, Dominin

kas Žygintas, Vįsgaila 
Kovo 10 d Geraldas, Kandi-

das, Visvydas, Žibuoie. 

http://EARTHLINK.NET
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
GELEŽIES MAŽAKRAUJYSTĖ 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD 
Geležies tablečių yra penkių Tai labai dažna, ypač mo

terų tarpe pasitaikanti, ma
žakraujystė. Tada kūne gele
žies kiekis sumažėja mažiau 
normos. Ir taip atsitinka dėl 
šių keturių priežasčių. 

1. Stiprus kraujavimas per 
regulas ar kraujavimas iš 
virškinimo kanalo bei kitos 
kūno vietos. 

2. Del plonųjų žarnų ligos 
ar po skrandžio prašalinimo 
sumenkęs geležies susigėri
mas iš žarnų į kraują. 

3. Nepakankamas geležies 
gavimas su maistu. 

4. Padidėjęs geležies parei
kalavimas nėštumo metu, 
greito augimo laike, 20 mg ge
ležies netenka moteris su 
kiekviena regula. 

Šitaip pasireiškia geležies 
trūkumas: dėl nepristatymo 
pakankamai deguonio kūno 
audiniams, žmogus esti pa
vargęs, jo gleivinės pabąla, 
galva skauda, sukasi ir au
syse ūžimas (tinnitus) jį var
gina. Tada širdis smarkiau 
plaka ir kvapo trūksta. Žmo
gus jaučiasi tarsi skruzdės 
bėgiotų po odą. (paresthesias). 

Maistas ir geležis 

1'. Šiaip žmogus su maistu 
kasdien gauna 10-15 mg gele
žies ir neorganinių druskų; iš 
to kiekio, įskaitant iš maisto 
ir tablečių, mažiau negu 10% 
gautos geležies susigeria į 
kraują. 

2. Kai žmogus suvalgo tūks
tantį kalorijų maisto, jis gau
na apie 6 mg geležies. 

3. Vidutinis maistas sutei
kia normalų geležies kiekį, jei 
nėra nenormalaus jos neteki
mo, kaip kraujavimas, nėštu
mas ar pan. 

4. Šiame maiste yra gana 
nemažai geležies: žuvis, 
paukštiena, žalių lapų daržo
vės, bulvės, sausi vaisiai, pa
gerinta (enriched) duona ir 
javainiai, grūdai, sausos pu
pelės. 

5. Vitaminas C pagerina ge
ležies susigėrimą iš žarnų į 
kraują. 

Geležies trūkumo 
trejopas tvarkymas 

1. Susekimas kraujo neteki
mo priežasties ir jos sutvarky
mas. 

2. Su receptu gautais vais
tais geležies kiekio kraujyje 
— hemoglobine ir audiniuose 
sunormavimas. 

3. Paskatinimas maitintis 
gerai subalansuotu — įvairiu 
maistu. 

Geležies tabletės 

Kokios rūšies geležies ta
bletes priiminėti, priklauso 
nuo trejopų dalykų: kaip pa
cientas pakenčia geležį, kaip 
gerai ji sugeriama iš sveiko 
žarnyno ir kaip daug suma
žėjęs yra hemoglobino kiekis. 

rūšių. Tai jos: 
a. Ferrous sulfate — šios 

rūšies tabletės vaistinėse va
dinasi: Feosol, Fer-In-Sol, Iro-
nate, Irosul. 

b. Ferrous gluconate (Fer-
gon, Nionate). 

c. Ferrous fumarate (tai Ir-
con, Tolferain, Firon, Fumi-
ron). 

d. Geležis su kitokiais vais
tais. 

e. Molybdenuota geležis 
(Mol-Iron, Mol-Iron Chronor 
sules). 

Matomai kiekvienas vaistų 
gamintojas suka galvą, ligo
niui piršdamas savo gaminį, 
kuris yra nepalyginamai 
brangesnis už paprastą, pigią 
geležies tabletę (Ferrous Sul
fate), kurių 100 tablečių tik 4 
doleriai, o veikimas jų visų 
vienodas, jos skiriasi tik ligo
nio kišenės tuštinimu. 

Geležies vartojimo 
devyni savitumai 

1. Geležis yra išsiurbiama iš 
viso virškinimo kanalo že
miau skrandžio; daugiausia 
jos išsiurbiama iš dvylika
pirštės žarnos. 

Naująją poliklinika at idarė Alma Adamkienė ir Kauno medicinos universiteto rektorių* Vilius Grabauskas. 
Kauno medicinos univers i teto klinikų vaikų ligų kliniknįr atidaryta apie milijoną litų kainavusi konsultacinė 

Nuotr. E l t o s poliklinika s u l igonių pr iėmimo skyriumi. 

LIETUVOS VAIKAI, JŲ VARGAI IR 
ALMOS FONDO PINIGAI 

Prieš metus vasario mėn. 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bas, atsiuntęs 500 dol. „Lietu
vos Našlaičių globos" komite
tui, pradėjo Almos fondą, š io 
fondo pinigai skirti Lietuvos 
kaimo vargstančioms mokyk
loms — arba, geriau sakant, 
vaikams, kurie neturi sąlygų 
namuose pamokas paruošti ar 
net ir į juos grįžti. Taip pat, jei 

2. Skrandžio suerzinimo su- aukotojas pageidauja, jie ski-
mažinimui geležis imama tuo
jau pavalgius, nors geriau ji 
pasisavinama, imant ją ant 
tuščios, jei pacientas tai pake
lia. 

3. Išaiškinama pacientui, 
kad jis gali jausti skrandyje 
negerumų karts nuo karto. 

4. Geležis pakeičia išmatų 
spalvą į smališkai juodą ar 
tamsiai žalią — pasakoma 
apie tai pacientui. 

5. Geležies sulfatas linkęs 
nusėsti ant dantų ir jų sme
genų — todėl burnos higienos 
prisilaikoma labai stropiai — 
valoma dantis po kiekvieno — 
taip, po kiekvieno — valgio. 

6. Reikiant galima po kelių 
dienų geležies ėmimo padidin
ti jos kiekį. 

7. Jei skrandis ima varginti, 
pusiau sumažink imamos ge
ležies kiekį. 

8. Reikia ir toliau geležį im
ti per kelis mėnesius, kai 
kraujas — hemoglobinas at
sistato normon, nes reikia kū
no „sandėlius" pripildyti gele
žimi. 

9. Primintina pacientui stro
piai priiminėti geležį, kaip 
nurodyta. 

I veną ge lež ies te ik imas 

Geležį ligoniui galima teik
ti, į veną jį suleidžiant, kai 
pacientas nepakelia geležies 
tablečių, arba kai sunkiai ser
ga virškinimu ar kai greito 
geležies teikimo prireikia. Yra 
kelios į veną leidžiamos gele
žies rūšys, kaip Dextriferron 
(Astrafer) bei Iron dextron 

riami našlaičiams paremti. 
Šiandieną, po metų laiko, 
Amerikos lietuviai į šį fondą 
suaukojo 65,000 dol. 

Alma Adamkienė su savo 
pagalbininkėmis, tyliai dirb
dama, jau padėjo kelioms mo
kykloms, o dar kitos laukia 
pagalbos. Ir štai komitetas 
gavo laiškų iš Almos fondo 
talkininkės Lietuvoje, kuria
me rašoma: „Širdingai dėkoja
me Amerikos lietuviams už 
nuoširdumą, kurį Jūs rodote 
Lietuvos kaimo vaikams. Jau 
yra įrengtos trys popamokinio 
ugdymo klasės šiose mokyk
lose: Sidabravo vidurinėje mo
kykloje, Žeimelio vidurinėje 
mokykloje, Tytuvėnų vienuo
lyno patalpose, kurias Alma 
rėmė iš lėšų esančių Almos 
fonde. Klasėse vaikai ruošia 
pamokas, žaidžia, ilsisi ir vie
ną kartą pavalgo. Kai kurie iš 
jų neturėjo tokių sąlygų na
muose, o kai kurie, pasibaigus 
pamokoms, 2-3 vai. turėdavo 
laukti autobuso, vežančio į na
mus. 

Sidabravo vidurinėje mokyk
loje labai gražiai įrengta kla
sė. Joje su pagarba minimi ka
daise čia gyvenę Abromaičiai, 
Alantai. 

mėlio vidurinės mokyklos. 
Mes, Žeimelio vidurinės mo
kyklos moksleiviai, mokytojai 
ir tėvai, nuoširdžiai dėkojame, 
kad Jūsų vadovaujamo Almos 
fondo dėka mokykloje įkūrėme 
vaikų laisvalaikio kultūros 
centrą socialiai remtinų šeimų 
vaikams, kurių tarpe yra in
validų ir specialių poreikių 
mokinių. Dėkojame Jums, 
Amerikos lietuviai, kad rūpi
natės ir teikiate finansinę pa
ramą mūsų mokyklai. Jūsų 
lėšomis įkurtoje žaislotekoje 
vaikai pastoviai jaučia dėmesį 
ir šilumą, čia jie gali ruošti pa
mokas, Žaisti, skaityti knygas, 
žiūrėti filmus. Mes stengia
mės, kad kiekviena diena vai
kams teiktų pažinimo 
džiaugsmą, turtintų jų dvasinį 
pasaulį, žadintų teigiamas 
emocijas. 

Pasirašė: Žeimelio vidurinės 
mokyklos bendruomenės var
du direktoriaus pavaduotoja 
Raimonda". 

Alma Adamkienė yra išrink
ta 1998 Metų moterim. 0 jos 
metuose nuveiktų darbų sąra
šas yra netrumpas: 

Alma yra globėja: 1. Čiur
lionio menų gimnazijos baleto 
klasės. 2. Tarptautinio vaikų 
meno fondo „Child Art" komi
teto garbes narė. 3. Vaikų, 
sergančių plaučių ligomis, or
ganizacijos. 4 . Osteoporozės 
(stuburo ligų profilaktika) 
centro. 5. Paraplegikų (žmo
nių, patyrusių, stuburo trau
mas) sąjungos. 

Be minėtos globos, Alma 
Adamkienė užsiima aktyvia 
labdaringa veikla, kuriai lėšas 
skiria Amerikos lietuviai, įkū-

ir šeimyniniuose globos na
muose. Vaikai gavo vitaminų, 
kuriuos dovanojo „Boehringer 
Ingelheim" firmos atstovybė 
Kaune, „Nestle" firmos gėrimų 
vaikams bei saldainių iš A. 
Gricevičiaus saldainių fabriko 
„Rūta", UAB JLigmanta", R. 
Sabrinskas Šiauliai. 

8. Gruodžio 20 d. preziden
tūroje surengta kalėdinės eg
lutės šventė Žemaitijos vai
kams. 

Tai tik trumpa Almos darbų 
apžvalga. Dar keli laiškai guli 
ant stalo, tai daugiausia pa
dėkos iš šeimų ir vaikų, ku
riems padėjo, ar kuriuos kokiu 
būdu parėmė Alma Adamkie
nė. Jie visi dėkoja Amerikos 
lietuviams už įkūrimą Almos 
fondo, už pagalbą, už rūpestį 
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koje vasario 19 d. atidaryta 
apie milijoną litų kainavusi 
konsultacinė poliklinika su li
gonių priėmimo skyriumi. 
Atidarymo iškilmėse dalyva
vusi Alma Adamkienė sutiko 
tapti šios Vaikų ligų klinikos 
globėja. 

Konsultacinės poliklinikos 
vedėja gydytoja Rima Cibienė 
džiaugėsi, kad pirmą kartą 
Klinikų istorijoje mažieji pa
cientai turės priėmimo posky
rį atskirai nuo suaugusiųjų, 
iš kur bus guldomi į visus ki
tus vaikų skyrius. Tame pa
čiame korpuse taip pat įkurti, 
naujausia aparatūra aprū
pinti, vaikų ligų ambulato
rinis bei diagnostikos skyriai. 

Poliklinikoje vaikus iš visos 
Lietuvos konsultuos per de
šimt aukštos kvalifikacijos 
specialistų — kardiologas, 
alergologas, gastroenterologas 
bei kiti. (Elta) 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lown, H. 
Pirmas apyl su Northwestern 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 Ava., Hfctory Hite, IL 
Tai. (708) 598-8101 

' Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-330a * 

DR. L PETRBK1S 
DANTLl GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą. 

GERUMAS IR ATJAUTA 
V y t a u t o L a n d s b e r g i o f o n d o v e i k l o s b a r u o s e 

Žeimelio vidurinėje mokyk- re Almos Adamkienės fondą 
loję, Pakruojo rajone, klasė bei kitos firmos ir organizaci-
įrengta bibliotekoje. Iš šių vie- jos Lietuvoje, 
tų kilę Gaškai, Gudaičiai bei 1. Prezidentūros kiemelyje 
kadaise gyvenę Pulkauninkai, 
kurių atžalos įsitvirtinę JAV. 

Tytuvėnų prailgintos dienos 
klasė įrengta ne mokykloje, o 
vienuolyno patalpose. Šio 
miestelio bažnyčia garsėja 

amferon), bet"tai7au gyd'yto/o vargonais, kurie pagal dydį 
reikalas. Sėkmės! Lietuvoje — antri, tačiau juos 

būtina taisyti ir atnaujinti. 
Tytuvėnuose gyveno V. Adam
kaus teta a.a. Filomena Taru-
lienė, Halinos Bagdonienės 
mama. Alma Adamkienė pa

buvo surengta graži Atvelykio 
šventė Vilniaus miesto ir rajo
no vaikų namų auklėtiniams. 

2. Panevėžio vaikų namų 
našlaičiams sudarytos sąlygos 
ilsėtis Panevėžio vasaros vai
kų stovykloje „Šilelis". 

3. Vaikai iš daugiavaikių ir 
socialiai remtinų šeimų nu
vežti pirmą kartą pasigrožėti 
jūra į Palangą. 

4. Palaikant lietuvės išeivės 
Agotos Tiškuvienės iniciatyvą, 

Silpnaregiai vaikai prižiūri
mi geriausių specialistų, ope
ruojami geriausių gydytojų, 
ligoninės gauna modernią 
aparatūrą, sutrikusio vaikų 
vystymosi centrui dovanojama 
būtina įranga. Tai tik keli Vy
tauto Landsbergio fondo veik
los pavyzdžiai. Daug jų būtų 
galima suminėti nuo 1991-ųjų 
m. rudens, t.y. nuo dienos, kai 
fondas įkurtas. 

Kaip daugeliui žinoma, pa
grindines fondo lėšas sudaro 
norvegų tautos Taikos premi
ja, 1991 metų kovo 11d. įteik
ta Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Pagrindinio ka
pitalo, saugomo Norvegijos 
banke, procentai, kurie 1998 
m. sudarė 130,115 Lt., dau
giausia naudojami neįgaliems 
Lietuvos vaikams šelpti ir gy
dyti. Taip pat rūpinamasi jau
nais menininkais, kuriems 
reikalinga parama. 

Kaip papasakojo Vytauto 
Landsbergio fondo valdybos 
pirmininkė Gražina Landsber
gienė, padedant įvairių kraštų 
privatiems asmenims ir orga-

kęs ketvirtadalis — jauniems, 
talentingiems muzikantams 
padėti. Per visą fondo egzista
vimo laikotarpį suma, panau
dota vaikų sveikatos reika
lams, priartėjo prie pusantro 
milijono litų. Vien 1998 m., 
medikams rekomendavus, įgy
ta daug reikalingos apara
tūros. Vilniaus Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės akušerinis 
skyrius gavo plaučių ventilia
cijos aparatūrą už 52,000 litų, 
Kauno akademinių klinikų 
vaikų ligų skyrius — prakaito 
surinkimo aparatūrą, kaina
vusią 25,840 litų. Pernai me
dicinos reikmėms išleista 
138,000 litų, o jauniesiems 
menininkams remti — 30,000 
litų. Žymi pagalba kraujo ligo
mis sergantiems, silpnare
giams, klausos sutrikimų tu
rintiems vaikams. Džiaugia
masi, kad neapvylė paremti 
jaunieji muzikantai, laimėję 
tarptautiniuose konkursuose 
premijų ir prizų, sėkmingai 
mokęsi namuose ir svetur. 

Gražina Landsbergienė pri
minė kelias dideles labdaros 
akcijas Šiauliuose bei Šven-

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

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

Tai 773-585-7756 
Valandos pagal šusterimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogoen Avo., Šute 310 

NapervMe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hiofiland Ava.. 
Tower1.Surte3C 

DoMvners Grovs, IL 60515 
Tai. (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor. Sutte 4 0 2 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1286 

nizacijoms, per septynerius čionyse. Čia našlaičiai ir dau-
metus susikaupė nemažai ge- giavaikės šeimos pernai ap-

buvojo šiose klasėse ir liko Šilalės raj., Upynos vid. mo-
sužavėta darbuotojų nuoširdų- kyklai padovanotas „Canon" 
mu bei darbštumu 

Žinoma, turime planų atei
čiai. Numatome įrengti pana
šią klasę Kauno miesto V. Tu
mėnienės vardo sanatorijoje-
mokykloje, kurią įkūrė ir ku
riai iki 1940 m. vadovavo V. 
Tumėnienė, palaidota Šv. Ka
zimiero kapinėse JAV. O tai
pogi mokykla Skirsnemunėje, 
Jurbarko rajone, kur yra mo
kytojavęs A. Stempužienės iš 
Clevelando tėvas". 

kopijavimo aparatas. 
5. Radviliškio miesto viešo

sios bibliotekos žaisloteka pa
sipildė Almos Adamkienės do
vanotais žaislais ir muzikiniu 
centru. 

6. {rengtos prailgintos die
nos klases Kelmės rajono Ty
tuvėnų vid- mokykloje, Pak-

rų darbų ir sumanymų. Anot 
p. Gražinos, fondo lėšas nuolat 
didina rėmėjai ir aukotojai. 
Vien pernai iš jų gauta dau
giau kaip 40,000 litų. Maltos 
ordino Pagalbos tarnyba at
siuntė vitaminų, Čikagos Lie
tuvos našlaičių globos komite
tas — batų ir drabužių. „Lie
tuvos aviacija" suteikė nema
žai nuolaidų lėktuvų bilie-

ruojo rajono Žeimelio vid. mo- tams, „Utenos trikotažas" pa-
kykloje, Radviliškio raj. Si- dovanojo firminių marškinėlių. 

Pirmines sveik.itos centras atidarytas Vilniaus rajono centrinėje poliklini
koje Nuotr. E l t o s 

dabravo vid. mokykloje. 
7. Šv. Kalėdų proga Alma 

Ir kitas laiškas iš mokyklos: Adamkienė išsiuntė dovanas 
„Rašome Jums, Amerikos lie- ir pasveikino 900 vaikų, gyve- virčiai lėšų kasmet panaudoja 
tuviai, iš Pakruojo rajono, Žei* nančių daugiavaikėse šeimose ma neįgaliems vaikams, o Ii 

Fondo valdyba, kurią sudaro 
įvairių visuomenės sluoksnių 
atstovai, nutarė, kad trys ket-

dovanotos daiktais. Vienuoli
kai Švenčionių rajono daugia
vaikių šeimų įteikta po 300 
litų iŠ Seimo pirmininko as
meninio fondo. Aštuonios 
šiauliečių šeimos gavo po 50 
dolerių iš Čikagos Lietuvių 
našlaičių globos komiteto skir
tų lėšų. 

Fondo valdybos pirmininkė 
pabrėžia, kad tokia plati lab
daringa veikla nebūtų įmano
ma be kilnius tikslus supran
tančių ir padedančių žmonių 
bei organizacijų. Todėl Vytau
to Landsbergio fondas nuošir
džiai dėkoja kiekvienam rė
mėjui. Tarp jų niujorkietis 

Juozas Kazickas, pernai fon
dui paaukojęs 4,500 dolerių, 
Julija ir Emilis Sinkiai iš Los 
Angeles, paaukoję 1,000 dole
rių, Pennsylvanijos Lietuviu 
Bendruomenė, vadovaujama 
B. S. Burdulio, taip pat auko
jusi 1,000 dolerių. 4,000 dole
rių gauta iš Albinos ir Vandos 
Prunskienių. Nebeįmanoma 
atsidėkoti tiems, kurių jau 
nebėra, kurie fondui paliko 
palikimą. 15.000 dolerių pali
ko Australijos lietuvė Bronė 
Žilinskas. 

Kiekvienas aukotojas gali 
būti tikras, kad jo parama ati
teks tiems, kuriems ji labiau
siai reikalinga. 

Jadvyga Godunavičienė 



CINAUSKAS IR KUODYTĖ 
BRONIUS NAINYS 

Tai reti ir ypatingi svečiai, 
mus lankę ypatingu laikotar
piu. Lietuvos Seimo narys, 
Tremtinių grįžimo fondo pir
mininkas, Lietuvos Rašytojų 
sąjungos narys, poetas Vytau
tas Cinauskas JAV LB Kultū
ros tarybos buvo kviestas kal
bėti Sausio tryliktosios minė
jimuose, o Amerikos Lietuvių 
tarybos kviesta Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro direktorė, is
torikė Dalia Kuodytė buvo, 
pagrindinė kalbėtoja ALTo Či
kagos skyriaus ruošiamame 
Vasario Šešioliktosios minėji
me. Tai lyg ir tarnybinės jų 
pareigos, kuriomis mus dažnai 
pamaitina gausos Lietuvos 
politikai — partiečiai, bandy
dami pelningai pardavinėti sa
vas idėjas. Cinauskas ir Kuo
dytė, nors savo pareigas atliko 
sąžiningai, tačiau mieliau su 
mumis dalinosi kitais rūpes
čiais, kurie ir jiems, ir mums 
atrodė žymiai svarbesni už 
minimus oficialiuose praneši
muose. 

Pirmą kartą Šiaurės Ameri
koje viešinčiam Vytautui Ci-
nauskui, buvusiam tremtiniui 
ir politiniam kaliniui, rūpėjo 
pažinti ir mūsų gyvenimą, nes 
juk ir mūsų, kaip jis sakė, už 
tėvynės ribų atsiradimo prie
žastis ta pati, kaip ir jo likimo 
bendrakeleivių, tik nepatyru
sių nei tokių kančių, nei tero
ro kaip okupuotoje Lietuvoje 
likę žmonės. Tomis kančių bei 
teroro temomis Cinauskas 
daugiausia ir kalbėjo, o mes jo 
klausinėjome, nebesigilindami 
į žiauriomis kančiomis nu
barstytą, jau daug kartų mūsų 
nagrinėtą, jų praeitį, bet ban
dydami išsiaiškinti visų dėl 
Lietuvos kentėjusių ir kovoju
sių dabartinį gyvenimą jau 
laisvoje ir nepriklausomoje 
tėvynėje, patirti jų rūpesčius, 
nuotaikas, nuomones. 

Cinausko teigimu, pagrindi
nis politinių kalinių ir tremti
nių rūpestis yra išsaugoti ir 
apginti Lietuvos nepriklauso
mybę, tad jų bendravimas su 
Lietuvos valdžios įstaigomis 
daugiausia tuo tikslu ir remia
si. Dažnai iškylantis atsako
mybės reikalavimas iš juos 
skriaudžiusių, kankinusių bei 
žudžiusių okupacinės valdžios 
pareigūnų, Cinauskui jau ša
lutinis tikslas, ir, jo siekiant, 
su valdžiomis tremtinių bei 
politinių kalinių nuomonės su
tampa. Patenkina juos ir 
praėjusiais metais priimtas, 
buvusių KGB pareigūnų padė
tį apibrėžiantis, įstatymas, tik 
kol kas pasigendama jo vykdy
mo ir tai buvo oficialiu raštu 
priminta už vykdymą atsakin

gam prezidentui Adamkui. Iš 
prezidento sudarytos „Tarp
tautinės komisyo8 nacių ir so
vietinio okupacinių režimų nu
sikaltimams Lietuvoje įvertin
ti" Cinauskas norėtų, kad jos 
darbai tiksliai atspindėtų ko
misijos pavadinimą. Jis taip 
pat jaučia, kad dešiniesiems 
sugrįžus į valdžią, genocido 
aukomis pradėta daugiau rū
pintis: vieniems paskirti pen-
sįjų priedai, kariais savano
riais pripažinti partizanai ir 
kiti ginklu dėl Lietuvos lais
vės kovoję žmonės ir jiems 
paskirtos valstybinės pensijos; 
žuvusiųjų, nukankintų kalėji
muose, sušaudytų šeimoms 
paskirtos vienkartinės pašal
pos. Tai reiškia gyvenimo pa
gerėjimą, tačiau Cinauskas 
galvoja, kad valdžios pastangų 
vis tik „dar nepakanka, ypač 
kai daroma labai lėtai". 

Klausinėdami apie Vytauto 
Cinausko vykdomą tremtinių 
grąžinimo uždavinį, sužinojo
me, kad, jo vadovaujamos 
įstaigos ir kitomis paslaugo
mis naudodamiesi, į Nepri
klausomą Lietuvą gyventi grį
žo gal tik 8,000 ar 9,000 trem
tinių. Argi tai ne per mažai? 
Juk Sibire jų dar daug yra? Ar 
ten jiems geriau? 

Daug tokių klausimų buvo ir 
Daliai Kuodytei, nes jos vado
vaujamos įstaigos vykdomų 
uždavinių rėmuose yra ir Vy
tauto Cinausko čia aptarti rei
kalai. LGGRTC darbai arti
mai surišti ir su karių sava
norių teisių pripažinimu, ir 
Cinausko minėtomis pensijo
mis bei pašalpomis, ir oku
pantų nusikaltimų lietuvių 
tautai tyrinėjimu. 

Prie tų pastarųjų buvo ap
sistota ilgiausiai, nes paskiau
siu laiku šis, daug kartų nag
rinėtas, klausimas jautriau 
iškilo iš naujo dėl nacių vyk
dyto Lietuvos gyventojų geno
cido Vilniuje iškeltų bylų ir 
turbūt jų įtaigoto Lietuvos 
prezidento sprendimo sudary
ti čia jau minėtą tarptautinę 
komisiją. Komisijos sudary
mas daug prieštaringų nuomo
nių sukėlė Lietuvoje, o dar 
jautriau į jį buvo atsiliepta 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
spaudoje. Daugumas klausi
mų kėlėjų apie komisiją buvo 
neigiamos nuomonės, tačiau ji 
buvo nevienoda. Vieniems ne
aiškus buvo jos uždavinys, ki
tiems nepatiko sudėtis, dar 
kiti abejojo jos reikalingumu, 
samprotaudami, kad sunku 
jai bus išvengti pašalinių įta
kų, o, norėdama būti nešališ
ka, komisija gali įklimpti į to
kias painiavas, iš kurių „sau-

Dalyviai, dalyvavę 1999 m. vasario 15 d. ALTo ir L". SC Buorganizuotame susitikime su Lietuvosgyventojų geno
cido ir rezi*tencyo« tyrimo centro generaline direk'ure Dalia Kuodyte Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: P. Masilio-
nienė, PLI direktorė S. Petersoniene, Partizanų gl>.!>os komiteto pirmininkas P. Vaičekauskas, Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tynmo centro general; t direktore Dalia Kuodyte, ALTo ir LTSC pirmininkas prof. 
J. Račkauskas, kun. J. Vaižnys. SJ, žurnalistas J. Žygas. Nuotr. Jono Tamulaičio 

sa" neišbris. Kuodytė, būdama 
tos komisijos narė ir ko gero 
net pati svarbiausia, nes, pa
gal jos pasisakymą „Drauge" 
1999 m. vasario 11 d., ji vado
vaus sovietinio genocido tyri
mams, o tų tyrimų bazė bus 
jos vadovaujamas centras, ją 
gynė, prezidentą už sudarymą 
gyrė, aiškindama, kad komisi
jos išvadomis ji norinti pačius 
aukščiausius valstybių vado
vus priversti išgirsti ir apie 
nacių, ir taip pat apie sovietų 
okupacijos Lietuvai padarytą 
žalą bei nusikaltimus. 

Aišku, noras tiesiog šventas. 
Bet, kažin ar pasaulyje jau gi
mė toks, kuris ką nors pri
verstų girdėti tai, ko jis neno
ri girdėti. Ypač tuos „aukš
čiausius valstybių vadovus". O 
kas bus, jeigu kas nors privers 
juos girdėti priešingai? Ypač 
jeigu tas „kas nors" yra turtin
gesnis, galingesnis, įtakinges
nis. Tokių ženklų ryšku ir da
bar. Sovietų nusikaltimus ty
rinėdamas, centras „rado" 
mums visiems jau seniai žino
mus nusikaltėlius: brolius Sla
vinus (vienas jau miręs), Ras
laną, Duchanskį. Jie žinomi ir 
mums, ir tiems „aukščiau
siems valstybių vadovams", 
tačiau saugus pas juos, kaip 
Dievo ausyje. Mat mums prie 
jų prieiti neleidžia tų kraštų 
konstitucijos, įstatymai. O per 
Lietuvos Konstituciją ir įsta
tymus žengia, kas tik nori. 

Maždaug ministerijos atitik
muo, tiesiog Seimui priklau
santis, nors ir pusantro šimto 
tarnautojų — visi be išimties 
geri profesionalai — turintis, 
Dalios Kuodytės vadovauja
mas centras su darbais sun
kiai besusidoroja. Jų begalės. 
Žada jais ir su mumis dalintis. 
Apie juos centro vadovė kal
bėjo susitikimuose su visuo
mene, per „Margutį II", ke
liuose posėdžiuose. Su Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ru — direktorius prof. dr. Jo

nas Račkauskas — ir bendra
darbiavime sutartį pasirašė. 
Iš „Drauge vasario 17 d. pas
kelbto sutarties teksto matyti, 
kad Račkausko centras Kuo
dytės centrui daug pagalbos 
prižadėjo: hnks apie rezisten
ciją dokumentus, sudarys są
lygas vilniečiams dirbti centro 
archyve, platins ir rinks „Išei
vijoje gyvenančio asmens" an
ketas, darys {vairių istorijos 
juostų bei dokumentų kopijas 
ir siųs jas į Vilnių. Abu cent
rai kartu ir knygas leis. Rač
kauskas Kuodytei ir pinigų 
žadėjęs — 3,500 dol. Tokia di
delė talka kainuos jų daug. 
Račkauskas moka juos gauti. 
Tik kažin, ar Kuodytė jau spė
jo susipažinti su Mokslo ir en
ciklopedijos leidybos instituto 
Amerikoje sklindančiu, 1999 
m. sausio 7 d. JAV Lietuvių 
Bendruomenei ir spaudai pa
siųstu, raštu, kuriame to insti
tuto vadovai prašo patarimo, 
kaip iš LTSC direktoriaus iš
gauti jų leidžiamam žinynui 
„JAV lietuviai" prenumerato
mis bei aukomis sutelktus 
apie 25,000 dol. „Kiek kartų J. 
Račkauskui rašyta, kiek kartų 
prašyta atsiųsti likusius pini
gus, viskas liko be atsako", — 
skelbia raštą pasirašę Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos insti
tuto vadovai Bronius Kmitas 
ir Antanas Balašaitis. 

Keletą metų sėkmingai ben
dravusiai su PLB valdyba, Da
liai Kuodytei tokios mūsų gy
venimo „puošmenos" gal ir ne
suvokiamos. Mano vadovauja
mai PLB valdybai su ja ben
dradarbiauti teko nuo 1997 
m. iki 1997 m. rudens, ir per 
tą laiką jos vadovaujamam 
Lietuvos laisvės kovų archy
vui už 8,000 dol. nupirkom 
naują kompiuterių sistemą, 
keliais tūkstančiais dol. parė-
mėm administracijos išlaiky
mą, kartu su LGGRTC paruo
šėme keturis ir išleidome tris 
„Lietuvon kovų ir kančių isto

rijos" tomus. Dabar tą darbą 
tęsti perėmė dabartinė PLB 
valdyba. Tikėkim, kad tos 
„puošmenos" jai išryškės ne 
per vėlai. 

Neteko patirti, kaip JAV LB 
vadovybė atsiliepė į tą Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos insti
tuto raštą ir ką ji apie tokią 
„pagalbą" galvoja, nes ji irgi 
ruošiasi Kuodytės vadovauja
mam centrui padėti, tad daro
si Račkausko varžovė. Per 
„Margutį II" Dalia Kuodytė 
pranešė, kad jau dveji metai, 
kai ji su JAV LB Krašto valdy
ba apie tokią pagalbą kalbasi. 
Apie ją praėjusiais metais Lie
tuvoje skardenosi ir JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė. 
Teigė, kad tam tikslui iš visų 
Amerikos pakraščių telkiamas 
komitetas, nors jo posėdis Či
kagoje kartu su Kuodyte pa
rodė, kad kol kas jis greičiau 
byra, negu klijuojasi. Atsista
tydino, dar pareigų nepradėjęs 
eiti, pirmininkas, traukiasi ir 
numatytas sekretorius, tačiau 
planai vis tik esą dideli: Čika
gos lietuvių Jaunimo centre 
įstaiga, joje sekretorė, telefo
nas, faksas kompiuteriai, raš
tų dauginimo aparatūra ir... 
Lietuvių fondo pinigai — 
prašysią apie 40,000 dol. Ne
aprėpiama ir darbo gausa: už
pildymui paskleisti tą pačią, 
jau su LTSC sutartyje numa
tytą, 22 klausimų LGGRTC 
anketą. Anketos užpildymas 
tikrai turėtų būti kažkoks 
ypatingai sunkus uždavinys, 
kad jam reikia specialių su
tarčių, atskirų įstaigų. Anks
tesniais laikais būdavo pa
prasčiau: tokius darbus labai 
gerai ir nemokamai atlikdavo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių tinklas. O dabar, 
atrodo, nepakanka, neseniai 
naujose patalpose įsikūrusios, 
JAV LB įstaigos Vašingtone ir 
dar vieną reikia kurti Čika
goje. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokiene 

Mūsų rūpestis švietimu 
nuoširdus 

Čikaga, pagal savo geografi
nę padėtį, pagal darbų gau
sumą ir gyvenimo sąlygų pa
togumą, pasižymi įvairių įvai
riausių tautų emigrantų gau
sumu. Čia visų tautybių, visų 
rasių žmonės randa darbų, 
jaukią gyvenamą vietą ir 
ypatingą Amerikos Vidurio 
vakarų tolerantiškumą kitaip 
tikintiems, kitaip kalban
tiems. Niekas nereikalauja, 
kad visos tos tautinės grupės 
„sušoktų į bendrą amerikie
tiško šovinizmo katilą ir jame 
ištirptų, suvienodėtų". Palan
ki emigrantams Čikagos at
mosfera visais laikais traukė 
ir lietuvius (ir dabar traukia), 
tad ilgainiui dėl jų gausumo 
šis miestas buvo vadinamas 
Amerikos lietuvių sostine. 

Ne vien pastoviai gyve
nančių lietuvių skaičiumi pa
sižymi Čikaga, bet ir atvyks
tančiais svečiais iš tėvynės. 
Verta priminti, kad visuomet 
taip buvo. Vieni atvykdavo, 
aukas rinkdami, kiti ieško
dami pritarimo savo politi
nėms idėjoms, dar kiti, 
tikėdamiesi rasti vienokios ar 
kitokios paramos. Taip buvo 
ir prieš 1918 m. vasario 16 d., 
ir nepriklausomybės metais, 
taip ir po 1990 m. kovo 11d. 

Tačiau yra ypatingų svečių, 
kurie laukiami ir į juos krei
piamas nemažas dėmesys. Jų 
sąraše, be abejo, svarbią vietą 
užima Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Ne tiek dėl da
bar einamų pareigų, ne tiek, 
kad jis konservatorių partijos 
vadas (nore Čikagoje yra 
nemažas šios partijos rėmėjų 
sambūris), bet kaip atgim
stančios, besistengiančios iš 
sovietų imperijos išsivaduoti, 
lietuvių tautos vadovas, Lie
tuvos laisvės simbolis. Toks 
jis mums buvo 1988, 1989, 
1990 ir vėlesniais metais, toks 
jis yra ir šiandien. To jau nie
kas pakeisti negali. Tad Vy
tauto Landsbergio, jo žmonos 
Gražinos ir kitų svarbių 
svečių apsilankymas Čikagoje 
šį savaitgalį buvo ypatinga 
šventė. Padėka priklauso inž. 
Antanui bei BALFo centro 
valdybos pirm. Mariai Rudie
nei už sudarytas sąlygas jam 
mus aplankyti. 

Tačiau tuo pačiu metu apsi
lankė dar viena svarbi viešnia 
— Lietuvos Mokslo ir švie
timo viceministre dr. Gražina 
Paliokienė. Jai dėmesys buvo 
dvejopas: asmeniui ir mokyk
lai. Nėra paslaptis, kad už
sienio lietuviams labai rūpi 
lietuviškas, krikščioniškas, 

patriotiškas auklėjimas, tad 
įvairūs nesklandumai, nenuo
seklumai, pasitaikantys Lie
tuvos mokyklose net po devy
nerių nepriklausomo gyveni
mo metų, sukelia nemažai ne
pasitenkinimo ir priekaištų. 

Dr. Paliokienės pasiklausyti 
susirinko ne vien Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos rėmėjai ar jiems prijau
čiantys. Mūsų tautiečių rū
pestis ypač pasireiškė gau
siais, taikliais klausimais pa-
skaitininkei. Nežinia, ar jos 
išsamūs ir nuoširdūs atsaky
mai klausėjus patenkino, ar 
išugdė norą dar daugiau ži
noti, kokias pastangas Lietu
vos vyriausybė deda, kokias 
reformas jau įvedė ar ruošiasi 
įvesti į mokyklas, kad atei
nančios kartos išmoktų mylėti 
savo gimtąjį kraštą, jo kalbą, 
istoriją, kad augtų lietuviais, 
o ne kažkokiais „kosmopo
litais". 

Galbūt viešniai iš Lietuvos 
buvo nelabai suprantamas 
toks užsienio lietuvių, kurių 
dauguma salėje buvo jau vy
resnio amžiaus, karštas rū
pestis mokykliniu auklėjimu 
tėvynėje. Ji juk negalėjo ži
noti, kad mes, pusę šimt
mečio gyvenę JAV-se, sirgte 
sirgome lietuviškumo skiepiji
mu į savo atžalas. Visos tos 
šeštadieninės mokyklos, orga
nizacijos, vasaros stovyklos ir 
kiti jaunimo auklėjimo būdai 
buvo nukreipti viena linkme: 
suteikti pasididžiavimą savo 
kilme, įdiegti tautinio susip
ratimo pagrindus. Ir mokyto
jai, ir tėvai žinojo, kad 
išmokyti lietuvių kalbos, su
rinkus vaikus į lit. mokyklą 
keturias valandas vieną kartą 
per savaitę buvo nelabai 
įmanoma, bet į jų pasąmonę 
vis tik pasėta brandi lietu
viškumo sėkla. 

Ne visos tos sėklos išdygo ir 
davė norimą vaisių (juk ir Šv. 
Rašto sėjėjui nepasisekė iš 
visų pabertų grūdų išauginti 
derlių), bet pakankamai buvo 
sėkmingų. Jeigu šiandien tu
rime jaunesnių kartų atsto
vus, dirbančius lietuviškuose 
dirvonuose, tai lietuviško, pa
triotiško švietimo dėka. Jeigu 
tokiomis sunkiomis sąlygomis 
svetimame krašte galima iš
auginti susipratusius lietu
vius, tai tėvynėje tikrai tam 
neturėtų būti kliūčių. Žino
ma, jei tie, kuriems tas darbas 
pavestas, nešvaistys energijos 
ir lėšų be reikalo, o nuo
širdžiai rūpinsis jaunimo atei
timi. 

ČIUOŽIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS 

JŪRATĖ BUDRIENĖ 

Nr.2 Tęsinys 

Istorine apžvalga 

Kiekvienam gyvenimo reiškiniui yra pradžia. Pra
džia duoda, nustato visumos pagrindą. Siekis apimti 
visus, ui Lietuvos ribų atsidūrusius, lietuvius bend
rųjų tikslų bei uždavinių pagrindu prasidėjo seniai, 
dar prieš Lietuvių Bendruomenės gimimą. Pavyzdžiui: 
dr. Šliūpo rūpesčiu ir pastangomis, 1886 m. JAV buvo 
įsteigtas Susivienijimas Visų Lietuvininkų Amerikoje, 
be kitų tikslų, norėjas taip pat pagelbėti kitiems pa
kelti savo tautybe. Prie tokių pastangų taip pat pri
klauso 1932 m. įsisteigusi ir p. Skipičio vadovauta 
Draugįja Užsienio Lietuviams Remti. Bet susivieniji
mas susiskaldė, o draugijos veiklą nutraukė II Pasau
linis karas. 

II Pasaulinio karo ir okupacijos iš savo tėvynes 
išblokšti lietuviai gerai suprato, kad juos jungiąs tau
tinis ryšys tegalės būti tikrai gyvas, tik jiems artimai 
bendraujant ir kad tik toks bendravimas juos įgalins 
organizuotai atlikti tautinius uždavinius bei pareigas. 
Tautinės bendruomenės užuomazgoms palankias są
lygas sudarė gyvenimas stovyklose lageriuose. 

1946 m. kovo 3-4 d., Vakarų Vokietijos Hanau sto
vykloje įvykusiame lietuvių tremtinių atstovų suva

žiavime, buvo priimta Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (VLTKo) parengta Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenės konstitucija, pagal kurią jai buvo skiriami 
tokie uždaviniai: 

1. išlaikyti sveiką ir pajėgią tremty esančią lietu
vių tautos dalį, 

2. saugoti gerą lietuvių vardą, 
3. rūpintis tremtinių švietimo, kultūros ir sociali

niais reikalais, 
4. vykdyti tremtinių paruošimą atitinkamoms pro-

fesiioms bei specialybėms naujose sąlygose; 
5. ugdyti ir išlaikyti tautinį solidarumą, demo

kratinę sąmonę bei darbo meilę. 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė (LTB) buvo su

daryta iš apylinkių, apygardų ir centro. LTB vyriaisiu 
organu buvo LTB atstovų suvažiavimas, vėliau ITB 
taryba, visų tremtinių tiesioginiu būdu renkama. LTB 
apėmė visus lietuvius ir rūpinosi visų jų bendrai
siais reikalais. LTB daug nuveikė: suorganizavo šim
tus lietuviškų mokyklų, stiprino lietuvybę, visomis 
priemonėmis rėmė Lietuvos laisvinimą. 

Tolimesnis žingsnis buvo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) kūrimas. VLIKas, paruošęs LTB 
konstitucijos projektą, toliau per savo sudarytą komi-
siją svarstė PLB organizacinį planą. Pirmosiose to pla
no redakcįjose PLB tikslai ir uždaviniai tebuvo n .sa
kyti PLB organizacinio plano įvade. Tą įvadą tobu
linant, ilgainiui išsivystė Lietuvių Charta — kiekvieno 
lietuvio sąžinei rašytas kodeksas. Joje duoti vis; tie 
dalykai, kuriuos kiekvienas lietuvis turi žinoti, kurių 
turi laikytis ir kuriuos turi savo gyvenime vykdyti 

Davęs Lietuvių Charta, tapusią programiniu įpa
reigojamuoju dokumentu svetur esančiųjų lietuvių sie
kimams ir organizuotai veiklai pagrįsti, VLIKas kartu 
taip pat priėmė, ir tą pačią dieną paskelbė, laikinuo
sius PLB santvarkos nuostatus, kurie sudaro teisinį 
pagrindą Lietuvių Bendruomenei kurtis bei tvarkytis 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose, kur tik gyvenama 
lietuvių. Šie nuostatai pabrėžia reikalą išlaikyti visur 
tą pačią Lietuvių Bendruomenės esmę, bet įgalina 
kiekvieno krašto bendruomenę prisitaikyti prie vietos 
sąlygų ir suteikia jai savarankiškumo bei lankstumo. 

Pagal paskelbtuosius PLB santvarkos nuostatus, 
PLB organizavimasi baigti turėjo vyriausias jos pačios 
šeimininkas ir reikalų sprendėjas — iš atskirų kraštų 
atstovų sudarytas PLB seimas. 

Pirmasis PLB seimas įvyko 1958 m. rugpjūčio 28-
31 dienomis, New Yorke. Seime 50 rinktų atstovų at
stovavo 14 kraštų. Seimui buvo skiriami du užda
viniai: išryškinti PLB tikslus ir pasisakyti dėl jos veik
los, priimti PLB konstituciją. 

PLB konstitucijos, taip kaip ir JAV LB. Įstatų, 
įvadine dalimi eina Lietuvių Charta. 

•• 
Lietuvių Charta 

Rašant ilgai svarsčiau, ar apsimoka redakcijos 
prašyti, kad Lietuvių Charta būtų čia išspausdinta ir 
ar į jos žodžius skaitytojas atkreips dėmesį. Priėjau 
išvados, kad negalime logiškai vesti kalbų apie Lietu
vių Bendruomenę, nesuprasdami ir neįsidėmėdami jos 
pagrindų; o Lietuvių Charta yra tas pagrindas, tie pa
matai, ant kurių Lietuvių Bendruomenė stovi. Taip 

pat, ieškant teisybės minėto apylinkės pirmininko 
žodžiuose, negaliu Lietuvių Chartos praleisti. 

Lietuviu tauta, 

užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir ne
priklausomai gyventi savo tėvų žemėje, 

vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines 
bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, 

kad, savo tautine kultūra visuotinei žmonių gi
minės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visaga
lio valią ir 

laisvo žmogaus pašaukimą. 
Lietuvių Tautos amžinų siekimų vardan skelbia

ma ši 

Lietuvių Charta 

1. 
Tauta yra žmonių bendruomenė. 
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su 

tautine bendruomene nutraukti. 
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pa

saulio Lietuvių Bendruomenę. 
2. 

Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ug
dyti savo tautybę. 

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. 
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietu

vis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyven
tume. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

MELDĖSI UŽ 
KRIKŠČIONIU VIENYBĘ 

Mintis pakviesti tikinčiuo
sius melstis už visų krikščio
nių vienybę savaitę prieš 
apaštalo Pauliaus atsivertimo 
šventę-, minimą sausio 25 d., 
1908 m. kilo anglikonų kuni
gui Paului VYathsonui. Nuo 
1926 m. krikščionių vienybės 
intencija Katalikų Bažnyčioje 
kasmet prieš Sekmines ėmė 
melstis kai kurios vienuolijos. 
1930 m. prancūzų katalikų 
kunigas Paul Coutourier pa
siūlė sausio 18-25 d. melstis 
nauja visiems krikščionims 
priimtina intencija: už tokią 
visų krikščionių vienybę, ko
kios nori Kristus, už vienybę, 
kurios turime siekti tokiais 
būdais, kokių panorės Kristus. 
Nuo 1958 m. Pasaulinė Baž
nyčių taryba ir Vatikano 
krikščionių vienybės sekreto
riatas ragina visus krikščionis 
kasmet šią savaitę vienytis 
meldžiantis. 

Sausio 21-23 dienomis Vil
niuje buvo minimos ir šven
čiamos krikščionių vienybės 
dienos. Pasak vieno iš šių 
dienų organizatorių, 2000 me
tų jubiliejaus komiteto sekre
toriaus R. Makricko, „pirmą 
kartą ši šventė vyko trijose 
skirtingų konfesijų bažnyčio
se: evangelikų liuteronų, kata
likų ir stačiatikių, be to, tai 
pirmas žingsnis rengiantis bū
simiems ekumeniniams ren
giniams, skirtiems 2000 metų 
jubiliejui paminėti". 

Sausio 21 d. įvairių konfe
sijų tikintieji rinkosi į Vil
niaus evangelikų liuteronų 
bažnyčią. Ekumenines pamal
das vedė šios bažnyčios kuni
gas Mindaugas Sabutis, daly
vavo du katalikų kunigai — 
tėvas Antanas Saulaitis ir 
kun. Rolandas Makrickas, 
stačiatikių kunigas tėvas Vita
lijus ir liuteronų bažnyčios ku
nigo padėjėja Kristina Iva
nauskienė. Tą dieną įvairių 

konfesijų tikinčiuosius Evan
gelijos skaitinį kvietė ap
mąstyti jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Jis priminė svarbiausią Baž
nyčios uždavinį „skelbti Dievo 
žodį" ir ragino būti atviriems 
tiesai, kurią Dievas atsk
leidžia per Šventąjį Raštą. Po 
sukalbėto Nikėjos tikėjimo iš
pažinimo, išreiškiant ypatin
gą pagarbą Biblijoje užrašy
tam Dievo žodžiui, per liute
ronų, katalikų ir stačiatikių 
bendruomenių tikinčiųjų ran
kas keliavo Šventasis Raštas, 
kaip J)ievo valia tikintie
siems". Liturgijos pabaigoje 
visi kalbėjo rTėve mūsų" ir 
linkėjo vieni kitiems ramybės. 
Liturgijoje dalyvavo ir refor
matų Bažnyčios atstovė Rena
ta Bareikienė. 

Sausio 22 d. ekumeninės 
krikščionių vienybės pamal
dos buvo tęsiamos katalikų 
Šv. Jono bažnyčioje. Pamokslą 
sakęs evangelikų liuteronų 
bažnyčios kun. Mindaugas Sa
butis pažymėjo, kad „žmogus 
pasaulyje negali būti laimin
gas, tik palaimintas", kad jis 
tik keliauja į Dievo namus. 
Kunigas taip pat ragino ti
kinčiuosius išlaikyti Jėzaus 
vardą savo širdyse. 

Sausio 23 d. stačiatikių 
cerkvėje pamaldose dalyvavo 
gausus būrys stačiatikių ku
nigų. Pamokslą sakęs tėvas 
Vitalijus pažymėjo, kad šios 
pamaldos vyksta seniausioje 
Lietuvos bažnyčioje, statytoje 
1345 m. Anot jo, krikščionių 
susiskaldymas yra žmogaus 
nuodėmes rezultatas, bet 
krikščionių tikslas — susivie-
nvti Kristuje. 
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KATALIKIŠKU 
MOKYKLŲ 

PERSPEKTYVOS 

Sausio 15 d. Klaipėdoje, ka
talikiškoje P. Mašioto mokyk
loje, vyko katalikiškųjų mo
kyklų pedagogų asociacijos 
(LKMPA) konferencija „Kata
likiškos mokyklos dabartis ir 
perspektyvos". Jos rengėjai — 
Klaipėdos P. Mašioto vidurinė 
mokykla ir Lietuvos katali
kiškųjų mokyklų pedagogų 
asociacija. Konferencijoje, ku
riai vadovavo mokyklos direk
torė J. Grigienė, LKMPA pir
mininkas kun. t. G. Vitkus, 
SJ, ir LKMPA sekretorė I. Bu-
tautytė, dalyvavo Kauno arki
vyskupas metropolitas S. 
Tamkevičius, SJ, Telšių vys
kupas A Vaičius, vyskupijos 
kunigai. Vyskupas A. Vaičius, 
sveikindamas gausiai susirin
kusius konferencijos dalyvius, 
kvietė ypatingą dėmesį at
kreipti į mūsų taip dažnai 
užmirštamą dorovę. Kauno ar
kivyskupas S. Tamkevičius, 
linkėdamas dvasingo darbo, 
priminė, jog šiandien viltingai 
žvelgiama į mokyklas. To, ko 
auklėjant jaunąją kartą nepa
daro šeima, visuomenė ir net 
Bažnyčia, tikimasi iš katali
kiškųjų mokyklų. Ataskaitinį 
pranešimą J^KMPA raida 
1995-1999 m. " skaitė LKMPA 
pirmininkas, Kauno jėzuitų 
gimnazijos direktorius t. G. 
Vitkus, SJ. Apie politikų ir 
visuomenės požiūrį į katali
kiškąsias mokyklas kalbėjo 
Lietuvos Respublikos Seimo 
narė R. Hofertienė. Su katali
kiško ugdymo Lietuvos mo
kykloje įstatyminiu pagrindu, 
dviejų steigėjų atsiradimo 
prielaidomis ir perspektyvo
mis supažindino LRS ir LKM
PA narys A. Raškinis. Klai
pėdos universiteto Katecheti
kos katedros vedėjas, Šv. Juo
zapo Darbininko parapijos 
klebonas A. Baniulis kalbėjo 
apie doros ugdymo pamokų 
vertinimą mokykloje. P. Ma
šioto katalikiškosios mokyklos 
tarybos narys A. Matulionis 
apžvelgė Katalikų tėvų asocia
cijos perspektyvas. Konferen
cijoje dalyvavo katechetikos 
centrų vadovai, pedagogai iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Telšių ir kitų Lietuvos miestų. 
Pranešėjų bei svečių pasisaky
muose atsispindėjo susirūpi
nimas šiandienine tautos dva
sine būkle bei jos ateities — 
jaunosios kartos — ugdymu 
pragmatizmo paženklintoje ap
linkoje. 

ŠEIMOS SUSIRINKO 
REKOLEKCIJOMS 

Sausio 17 d. Kaišiadorių šei
mos centre vyko sutuoktinių 
susitikimų rekolekcijų dalyvių 
popietė, į kurią susirinko per 
80 rekolekcijose dalyvavusių 
sutuoktinių su vaikais. Susi
tikimas prasidėjo Kaišiadorių 
katedroje šv. Mišiomis, kurias 
aukojo kun. R. Bičkauskas. Po 
šv. Mišių į susirinkusias šei
mas kreipėsi vyskupas Juoza
pas Matulaitis, remiantis ir 
palaikantis Sutuoktinių susi
tikimų rekolekcijas, vykstan
čias vyskupijoje, dažniausiai 
Birštono rekolekcijų namuose. 
Tardamas sveikinimo žodį 
vyskupas J. Matulaitis išreiš
kė viltį, kad darniose šeimose, 
kuriose puoselėjamos krikščio
niškos vertybės, drauge mel
džiamasi ir skaitomas Šven
tasis Raštas, atsiras daugiau 
pašaukimų ir į dvasinį luomą. 
Po šv. Mišių dalyviai rinkosi 
Šeimos centre, kur savo minti
mis apie krikščioniškųjų šven
čių tradiciją dalijosi sutuokti
niai E. ir S. Markūnai bei 
kun. R. Bičkauskas. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

Neringos" stovyklos vaikai dažnai taip susidraugauja, kad neišskiriamais draugais tampa visą gyvenimą. 

KAS IR KUR YRA „NERINGA"? 
Tai jaunimo miestas žaliuo

se Vermonto kalnuose, kur 
skamba lietuviškos dainos, 
juokas, kur šoka mažiukai, di
deli ir „seni". 

Daug mažų namukų. Didelis 
pastatas: virtuvė, valgykla, 
mažesnės „salės". Klebonija — 
kapelionui. Seselių namukas, 
klėtelė administracijai, „ligo
ninė", meno „galerijos". Yra ir 
svirtis, ir varteliai, ir „Pun
tuko" akmuo, ir lietuviški kry
žiai su smūtkeliais, na, ir eže
rėlis — jaunimo numylėta vie
ta. 

Tai „Neringa". Šįmet jai 30 
metų. 

Žiupsnel i s istorijos 

1944 m. N. Pr. seserys Put-
name sudarė sąlygas išeivių 
mergaitėms stovyklauti jų vie
nuolyno patalpose įkurtoje 
Jmmuculate" stovykloje. Kas
met daugiau nei 100 mergai
čių atvykdavo lietuviškoje, 
krikščioniškoje, pozityviai ug
dančioje aplinkoje praleisti lie
pos mėnesį. Valdžios ir sto
vyklautojų reikalavimai keitė
si. 

1969 m. stovykla persikėlė į 
Vermontą ir buvo pavadinta 
„Neringa". Seselės praplėtė 
stovyklos veiklą. Stovyklauja 
ne tik mergaitės, bet ir ber
niukai, jaunos šeimos lietuvių 
ir anglų kalba pravedamose 
programose. 

Programų religinis ir tauti
nis pagrindas yra ir bus „Ne
ringos" stiprybe. 

Kas stovyklauja? 

Buvę „Neringos" auklėtinių 
vaikai. Jie ne tik atveža vai
kus, bet padeda stovyklos pa
talpas paruošti, pasiruošti 
programoms ir vadovauti! 

„Neringos" aplinkraštis 
„Skambutis" pasiekia tolimes-

dalyvauti, padarytkite „Nerin
gai" dovaną, jos 30-ojo gimta-

nėse vietose gyvenančius ir diehio proga. Išrašykite čekį 
per suaugusių susibūrimus „Neringos" vardu ir pasiųskite 
„Neringoje", lietuvius ir nelie- adresu — „Neringa" 600 Li-
tuvius, kurie atvyksta reko- berty Hyw, Putnam Ct, 06260. 
lekcijoms ar kultūrinėms pro- Investuokime į „Neringą"! Jos 
gramoms. Taip pat ir „Drau
go" bei „Darbininko" ir „Tėviš
kės žiburių" puslapiuose pas
kelbtos stovyklų datos ir pas
kirtys, ačiū Dievui, pasiekia 
lietuvių šeimas, norinčias tęs
ti lietuviškas tradicijas, auklė
ti vaikus lietuviškoje dvasioje. 

Kasmet daugiau nei 300 sto
vyklauja „Neringoje". Sunku 
visus norinčius sutalpinti. 

Dabart inė padėt is 

Nuo 1996 „Neringos" juri
dinė padėtis pasikeitė. Seselių 
skaičiui retėjant, kad būtų už
tikrinta stovyklos ateitis, sto
vykla veikia korporacijos pa
grindais. Pagrindinė atsako
mybė už „Neringos" tvarkymą 
ir tęstinumą yra tarybos 
(Board of Directors) rankose. 
Ją sudaro pasauliečiai, dau
giausia „Neringos" auklėti
niai, ir N. Pr. seserų atstovės. 

Šiuo metu tarybos didžiau
sias rūpestis — finansinė ne
priklausomybė. Nors „Nerin
gos" rėmėjai yra dosnūs, bet, 
finansine prasme, stovykla da
bar gyvena šia diena. Dabar
tinė stovyklos administratorė 
Dana Grajauskaitė savo laiške 
rytinio pakraščio N. Pr. Varg
dienių seserų rėmėjų valdybai 
dėkoja už religines muzikos 
koncerto — vajaus rengimą 
stovyklos finansinei bazei su
stiprinti ir „Neringos" 30-ąjį 
gimtadienį atšvęsti. 

Koncertas - vajus balandžio 
11 d., 2 v. p.p., Putname, CT, 
St. Mary's parapijos bažnyčio
je. Koncerto programą atliks 
vargonų virtuozas Virginijus 
Barkauskas ir solistė Marytė 
Bizinkauskaitė. 

Jei asmeniškai negalėsite 

akcijos nešė, neša ir neš aukš
tus procentus. Tai lietuvis jau
nuolis — išeivijos ir Lietuvos 
ateitis. 

Aldona Prapuolenytė 

JAUNIMO AKADEMIJA 
GILINA TIKĖJIMĄ 

Gruodžio 28— sausio 1 d. 
Užpaliuose (Utenos raj.) vyko 
A. Lipniūno kultūros centro 
organizuota Jaunimo žiemos 
akademija „Iššūkiai 2000-ųjų 
išvakarėse". Jos tikslas — gi
linti tikėjimą, panagrinėti ak
tualius Bažnyčiai ir visuome
nei klausimus, mokytis gy
venti bendruomenės dvasia. 
Kiekvieną dieną buvo šven
čiamos šv. Mišios. Akademi
joje dalyvavo 60 jaunuolių iš 
Panevėžio, Utenos, Krekena
vos, Biržų, Užpalių, Nauja
miesčio, Vilniaus. Tokio pobū
džio katalikiškoje stovykloje 
daugelis dalyvavo pirmą kar
tą. Jaunimo akademijai daug 
talkino Užpalių pedagogai, 
mokyklos direktorius G. In-
drašius bei klebonas E. Rinke
vičius. Pirmąją dieną visi aka
demijos dalyviai susiskirstė į 
kūrybines grupes — muzi
kantų, žurnalistų, dailininkų 
ir kt., — rengusias naujametę 
programą. Antrąją dieną lan
kytasi Užpalių apylinkėse, o 
trečiąją vyko paskaitos ir dis
kusijos. 
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„Neringos* stovyklautojo*, stovykloje iimokf lietuviškai dainuoti ir šokti, 
džiaugsmingai pasirodo metiniame Putnamo seselių piknike-geguzineje. 
Stovykloje vaikai įgyja gilesnį supratimą apie savo tautine kilme 

CINAUSKAS IR KUODYTĖ 
Atkelta iš 3 psl. 

Tik gaila, kad tą, dar ne
pradėtą, piešinį tuojau pat su
gadino pati Kuodytė, per tą 
patį „Margutį i r paskelbda
ma, kad „kol kas, deja, pagal
ba atėjo tik iš privačios inicia
tyvos. Ir čia noriu paminėti 
vieną žmogų, kuriam centras 
yra be galo dėkingas. Tas 
žmogus yra Stasys Džiugas iŠ 
Čikagos. Kai 1997 m. per 
„Draugą" mes kreipėmės į 
JAV lietuvių visuomenę, pra
nešdami, kad centro bibliote
kai stinga reikiamos literatū
ros, kad centro istorikai laksto 
po Vilnių ir jos neranda, ir 
prašėme pagalbos, iš Stasio 
Džiugo bibliotekos pradėjo 
ateiti didžiulės dėžės, kuriose 
buvo kaip tik tai, ko mums 
reikėjo, nebuvo nė vienos ne
reikalingos knygos. Dabar jo
mis naudojasi ne tik mūsų 
centro žmonės, bet jų skaityti 
ateina žmonės iš kitur ir stebi
si, kur mes tokios specialios, 
mūsų poreikius atitinkančios, 
literatūros gavome. Todėl kol 
kas galiu minėti tik privačias 
iniciatyvas". 

Taigi per tuos dvejus metus, 
kol Dalia Kuodytė su JAV LB 
Krašto valdyba kalbėjosi, kol 
LTSC ruošėsi sutartims, Sta
sys Džiugas be komitetų ir 
posėdžių, be įstaigų ir sekreto
rių, savomis jėgomis ir lėšomis 
reikiamu laiku teikė labai rei
kalingą pagalbą, kartu ir pa
rodydamas, ko vertos visos 
mūsų garsiai besiskardenan-
čios JAV lietuvių valdžios, 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrroMoauo. NAMŲ. SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUttMAS. 

Agentas Frank Zapots 1Off. Mgr. Aukas 
S. Kana kafca fcstuviskai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W«st 951h Street 

Tai. (708) 4244864 
(773)881-8664 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobiliu draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Parduoda Cadillac'87 m., 
4 durų, gerame stovyje. 

$3500. Kreiptis: 
tel. 708-656-2233 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5*4216 
(7W)4S-7W 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Home HeaHfa Care IntLAgency 
ieško asmenį) prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vakuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$7S M $120 J dtosta. Skambinti 

Phil arba Janusz, teL 414-763-2815. 

Reikalingi vairuotojai 
turintys CDL leidimą. 

Darbas Čikagoje. Kreiptis 
namų teL 630-910-7581 
auto. tel. 773-251-7640 

Moteris ieško 
darbo. 

Tel. 773-927-2762 

Reikalingi darbininkai 
namų vidaus remontui. 

Pradžiai $7 į vai. 
TeL 1-815-243-2939 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
TeL 630-435-9374 
Skambinti vakarais. 

nanonsrijamai vienas ramus, 
Svarus, saulėtas mieg. kamb. ir 
virtuvė vienam vyrui. 52 St. h* 
California A ve. apyl. Kreiptis: 
teL 773-776-1041 

PAVASARĮ IR VASARA SKRYDŽIAI Į 

VILNIŲ 
I Š N E W A R K , I Š CHICAGO, 

K J . I L 

Balandžio 1 d.-
30 d. 
Gegužės 1 d.-
birželio 15 d. 
Birželio 16 d.-
rugsėjo 15 d. 

$455 

$660 

$ 7 8 0 

$510 

$660 

$790 

plius mokesč ia i 

PAPIGINTI skrydžiai iš visų JAV miestų 

VYTIS TRAVKL 
40-14-285 St. 

Dougteston, NY11868 

TeL 718-428-6161 
1-800-77-VYT1S 

E-MAIL: vyttour89earthlink.net 
WEB SITE: www. v3rtist0urs.com 

centrai, institutai, nesivargin
dami su pagalbos prašančiais 
net sąžiningai atsiskaityti. 

Paklausta apie buvusių 
KGB pareigūnų padėtį apta
riantį įstatymą, LGGRTC di
rektorė sakėsi jį vykdanti, ta
čiau sunkumų nestokojanti. 
Teigė, kad šiemet bus baigti 
tvarkyti kariams savano
riams, tremtiniams, politi
niams kaliniams pripažinimo 
ir pensijų bei pašalpų reikalai. 
Aiškino ir apie paruoštą me
džiagą kelioms sovietinės oku
pacijos laikotarpiu lietuvių 
tautai nusikaltusių byloms. 

Aplamai abu — ir svečias, ir 
viešnia — mums buvo labai 
naudingi. Jie buvo tikri mums 
labai rūpimų, lietuvių gyveni
mui svarbių, sričių atstovai. I i 
jų daug sužinojome. Atrodo, 

kad tremtinių grįžimas jau lyg 
ir į pabaigą eina, tad su tuo 
vyksmu susijusios įstaigos 
greitai bus ir nebereikalingos. 
Tačiau Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro laukia dar labai dideli, 
sunkūs ir atsakingi uždavi
niai. Atrodo, kad darbas dar 
tik pradeda įsibėgėti, todėl tuo 
darbu susirūpinusi jo vadovė 
direktorė Dalia Kuodytė prašo 
ir mūsų pagalbos. Stasio Džiu
go pavyzdys rodo, kad jai pa
dėti galėtumėm, tačiau kiti du 
čia paminėti pavyzdžiai pa
tvirtina tik jau ne kartą pa
tirtą taisyklę: daug kalbam, 
daug garsinamės, švaistom 
visuomenės lėtas, varžyda
miesi, kas pasirodys didesnis 
Lietuvoje, o nieko gero nepa-
darom. 

http://vyttour89earthlink.net
http://v3rtist0urs.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ALMOS FONDAS — 

UŽSLĖPTAS PAVYDAS 
aukų rinkimo koordinatorių, 
kurie galėtų kontroliuoti au
kų rinkimą ir nerašyti kiek-

Prieš devynerius metus Lie- vienam Amerikos lietuviui 
tuvai atgavus nepriklausomy- dešimt laiškų. 
be ir vėl grįžus į demokratinių 
tautų tarpą, grįžo ir buvusios 
šalpos organizacijos dideliems 
ir mažiems darbams padėti. 
Įsikūrė daug Lietuvos vai
kams šelpti fondų, fondelių ir 
draugijų. Lietuvos prezidentu 
išrinkus Valdą Adamkų, jo 
žmona neliko sėdėti nuošaly
je, bet norėjo padėti vargstan
tiems vaikams, ypač mažuose 
miesteliuose ir kaimuose. Bu
vo įsteigtas Almos fondas. 

Nuo pirmųjų atvykimo į Lie
tuvą dienų Alma Adamkienė 
įsijungė į labdaros darbą. Pas
kutiniame susitikime su Lie
tuvos Našlaičių komiteto at
stovais ji papasakojo, kas jau 
yra padaryta. 

Į Almos fondą jau paaukota 
per 50,000 dolerių. Kaip vi
suose organizacijų ir labdaros 
darbuose, ir čia pasireiškia 
kirminas — lietuviškas pavy
das, j 

Paskutinių keletos metų bė
gyje, Lietuvoje ir išeivijoje 
įsisteigė daug Lietuvos vai
kams šelpti fondų su įvairiais 
pavadinimais. Reikia tik 
džiaugtis, kad tų fondų skai
čius ne mažėja, bet didėja. 

Bendras šalpos tikslas yra 
vienodas, nesvarbu, kad vie
nas ar kitas fondas dirba 
skirtingais metodais. Nesvar
bu, kieno tas šalpos fondas 
yra įsteigtas. Svarbu, ką jis 
konkrečiai nuveikė. Tačiau 
čia vėl iškyla „pavyduoliai". 

Aukokime ir padėkime svar
biausiam tikslui — Lietuvos 
vaikams. 

Išeivijoje yra šalpos orga
nizacijų, kurios iš Lietuvos 
atsiveža į Ameriką ligonius 
vaikui. 

Čia juos patalpinama į ligo
nines ir pagydytus laimingai 
grąžina į Lietuvą. 

Amerika — humaniškas 
kraštas. Čia daugelyje Ameri
kos miestų Shriners ligoni
nėse Lietuvos vaikai gydomi 
nemokamai. 

Pagydyti po operacijų, vai
kai grįžta. į Lietuvą ir kartu 
su tėvais džiaugiasi mūsų 
išeivijos pagalba. 

Tai didžiausias artimo mei
lės supratimo laipsnis. 

Garbė .yra tiems lietuviams, 
kurie negaili savo laiko, dar
bo, pinigų, kad padėtų savo 
tėvynės jaunajai kartai. 

Amerikos lietuvių organi
zacijų aukų rinkimo metodai 
turi savotišką formulę. Dau
gelis paštu gauname lietuvių 
organizacijų iš Čikagos ir kitų 
miestų laiškus įvairių aukų 
reikalu, aukokite... aukokite... 
aukokite... Kiekvienas dides
nis Amerikos lietuvių telkinys 
turi savo rinkimų metodus. 
Reikėtų, kad visi didieji lietu
vių centrai Amerikoje turėtų 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

LAUKIAME MEDŽIAGOS 
APIE S. LOZORAITI 

, Prieš keletą mėnesių buvo 
prašoma asmeniškai ir per 
„Draugo" spaudą siųsti žinias 
bei nuotraukas apie Stasį Lo
zoraitį į Kauno 12-ąją viduri
nę mokyklą, kuriai 1999 m. 
vasario 12 d. suteiktas garbin
gas Stasio Lozoraičio vardas. 

Į prašymą iš užsienio vienin
telė atsiliepė Daniela Lozo
raitienė. Šį pagarbos išraiškos 
stygių reikia papildyti, t.y. tu
rimą medžiagą apie Stasį Lo
zoraitį siųsti tiems, kurie jį 
gerbia ir ateity gerbs. Pakar
totinai prašome „Draugo" 
skaitytojų ir kitų lietuvių 
siųsti medžiagą apie Stasį Lo
zoraitį šiuo adresu: 

Mokyklos direktorė, Kauno 
S. Lozoraičio Vidurinė mokyk
la, Stulginskio 61, 3026 Kau
nas, Lithuania. 

Iš anksto dėkingi Kauno S. 
Lozoraičio vidurinės mokyklos 
mokytojai. 

AUŠROKAI, 
ATSILIEPKITE! 

Jau praėjo devyneri metai, 
kaip Toronte išleidome knygą 
„Prisimenam Aušrą". Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, pa
gyvėjo ryšys su tėvynėje esan
čiais aušriečiais, kurie taip 
pat norėjo pasidalinti savo 
prisiminimais iš gimnazijos 
laikų ir išleisti papildomą lei
dinį. Toronto leidėjai savo ka
soje už parduotas knygas dar 
turėjo likutį pelno. Surinktoji 
Lietuvoje atsiminimų medžia
ga atsirado Toronto leidėjų 
rankose, ir buvo nutarta ją 
išleisti papildomu, nuotrauko
mis iliustruotu, 200 puslapių 
turinčiu leidiniu. 

Knyga netrukus bus spaus
dinama. Visiems pirmosios 
knygos rėmėjams — prenu
meratoriams papildomą atsi
minimų knygą išsiųsime vel
tui. Pašto ir pakavimo išlai
doms prašome atsiųsti 5 dol. 

Per daug metų netekome 
daugelio rėmėjų — prenume
ratorių, o taip pat pasikeitė ir 
mūsų gyvenamosios vietos, to
dėl prašome visų pranešti sa
vo adresus, kad galėtume pa
siųsti knygas. Adresus siųsti; 
Mrs. E. Senkus, 1700 Bloor 
St. W. Apt. 510, Toronto, Ont. 
Canada, M6P 4C3, arba Mr. 
S. Grigaliūnas, 6 Crown Crt., 
Toronto, Ont. Canada, M8Z 
4V4. 

Taip pat dar turime ir „Pri
simenam Aušrą" knygų. Jų 
sumažinta kaina 12 dol. Išlei
dus papildomą tomą ir užsa-

DRAUGAS, 1999 m. kovo 9 d., antradienis 

Maironio lituanistinės mokyklos penktos klases mokiniai Balzeko muziejuje apžiūrinėja karžygius, šarvus, se
nienas ir kitokias įdomybes. Iš kaires: Krista Weir, Kristina Burokaitė, Aida Žygaite, Kristina Quinn, Laura 
Palukaitytė ir Krista Annarino. 
kovams išsiuntinėjus knygas, 
visas likusias knygas ir gau
tas nuotraukas persiusime į 
Lietuvą. 

Leidėjai 
DAR APffi TELŠIŲ 

GIMNAZIJĄ 

Su malonumu perskaičiau 
R. Stonkutės-Žukienės prisi
minimus apie Telšių gimna
zijos 80-tį. Kadangi esu taip 
pat baigusi šią gimnaziją, pir
miausia noriu patikslinti jos 
tikrą vardą — ji buvo Telšių 
Vyskupo Valančiaus vardo 
valstybinė gimnazija. Straip
snyje labai smulkiai aprašyti 
mokytojai, ką ir kaip jie mo
kė, kiek buvo mokinių, kaip, 
keičiantis okupacijoms, kei
tėsi ir klasės vaizdas. Tačiau 
labai svarbūs ir skaudūs daly
kai nepaminėti. Negalima 
niekad pamiršti, kad 1941 m. 
birželio 24 d. naktį Rainių 
miškelyje buvo negirdėtu 
žiaurumu nukankinti ir nu
žudyti tarp kitų ir trys gim
nazijos mokiniai (iš viso nu
žudyta 72 žmonės) Z. Tarvai-
nis, H. Žvirgždinas ir jau bai
gęs gimnaziją Z. Parfijanavi-
čius. 

Šią gimnaziją yra baigę 
daug įžymių menininkų, ra
šytojų, poetų. Plačiai žinomas 
dail. P. Augius (mirė JAV), 
dail. T. Valius (mirė Kana
doje), poetas V. Mačernis (žu
vo Lietuvoje), poetas A. Ra-
džius (mirė Amerikoje). Verta 
paminėti, kad šią gimnaziją 
lankė ir dirigentas V. Marijo-
šius (mirė JAV). Dar likę gy
vieji — rašyt. dail. P. Jurkus, 
žurn. V. Rociūnas, sportinin
kas V. Grybauskas, o gal ir 
daugiau man nežinomų garsi
na Lietuvos vardą. 

Nulenkdami galvas prie mi
rusių kapo, negalime nepa
minėti ir Lietuvoje esančius 
aukštose pareigose: tai mini
stras pir. G. Vagnorius, švie
timo viceministre G. Palio-
kienė, Vilniaus meras R. Pak-
sas, prof. A. Bumbliauskas, 
komp. J. Gaižauskas ir daug 
kitų, buvusių Telšių V.V.V.V. 
gimnazijos auklėtinių. O gal 

„Saulute*". Lietuvos vaikų globos būrelio, nariai džiaugiasi, kad ii PLC rūsio i talpintuvą jau pakrovė daugiau 
kaip 250 siuntiniu Nuotraukoje: Viktorai Kutas, Ramunė Račkauskienė, Bronė Saladžiuvirnė, Danutė Dirvo-
nienė ir Vida Mnleiftkienė. Nuotr Indrės Tyūnėlienės 

ir yra pavojus, kaip čia spau
da rašė, kad žemaičiai gali 
okupuoti Lietuvą. 

LuDaumantaitė-
Baltrušaitienė 

Vilnius 

AR KAS ŽINO APIE ŠI 
PAVEDSSLĄ? 

Perskaičius Pauliaus Jur
kaus straipsnį („Draugo" Nr. 
236) apie dail. Puzino gyve
nimą, kilo mintis: kas rū
pinasi apie Jo kūrybą, gal no
rėtų žinoti, kad- mano kaimy
nystėje randasi Jo tapytas (dar 
Vokietijoje) vieno karininko 
portretas. Aš manau, kad ta 
kūryba niekam nėra žinoma, 
kad ji egzistuoja- Tas asmuo 
praeityje mėginęs susisiekti 
su Austrą Puziniene, bet jam 
nepavyko. 

Jeigi žinote, kam ši informa
cija rūpėtų, prašau šią žinią 
perduoti ir jiems kreiptis į: 
Vytas Šarka P.O. BOX 1035 
Cashiers, NC 28717. 

Esu tą portretą matęs ir, 
mano nekvalifikuota nuo
mone, tai yra puikus darbas. 

Vytas Šarka 
Cashiers.NC 

KVIETIMĄ TALKON 
IŠGIRDO KELI 

ŽEMYNAI 

Lietuvos Respublikos kraš
to apsaugos ministerijos vado
vybei pavedus per įmanomai 
trumpiausią laiką išversti NA
TO karinės terminologijos žo
dyną, šio darbo organizato
riams ir vykdytojams netikė
tai gimė idėja pabandyti pa
kviesti į talką išeiviją, nes 
darbas su vietinėm pajėgom 
judėjo labai lėtai. Na, atsiras 
penki, gal septyni ar dešimt 
savanorių ir tai jau bus di
džiulė parama — samprota
vome prieš išplatinant krei
pimąsi į išeiviją su kvietimu 
prisidėti prie projekto „Žodyno 
talka". 

Kreipimasis buvo išspaus
dintas. Krašto apsaugos minis
terijos savaitraštyje „Karys" ir 
JAV lietuvių dienraštyje 
„Draugas", taip pat įvairiais 
ryšių kanalais perduotas lie
tuvių išeivijos organizacijoms. 

Po savaitės kitos, kaip ir bu
vo tikėtasi, atsiliepė apie de
šimt išeivijos lietuvių iš JAV. 
Kontaktai prasidėjo: „Atsiųs-
kite pluoštelį ir kibsime į dar
bą", — rašė talkininkai ir kar
tu platino mūsų kreipimąsi 
asmeninių rysiu pagalba bei 
perduodami atspausdinti žur
nalui „Pasaulio lietuvis". 

I talkos akciją įsitraukė per 
penkiasdešimt išeivijos sava
norių. Stebino ir jaudino ne
įtikimas išeivijos gyvybingu
mas, atvirumas ir nuoširdu
mas: jūs pakvietėte, mes jau 
čia, pasirengę padėti, patarti 
ir netgi imtis daug laiko ir 
pastangų reikalaujančio vertė
jo darbo. 

Atsiliepė ne tik JAV, bet ir 
Australijos, Kanados lietuviai. 
„Aš labai noriu, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO. Man 

A.tA. 
ALFONSAS EITUTIS -

EITUTAVIČIUS 
Mirė 1999 m. kovo 3 d., sulaukęs 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Laukuvoj. Amerikoje išgyveno 50 

metų. 
Nuliūdę liko: žmona Jadvyga, duktė Alvyde su šeima 

ir a.a. brolio Kosto šeima. 
Kūnas, a.a. Alfonso pageidavimu, sudegintas. Palaikai 

bus palaidoti Lietuvoje, senosiose Tverų kapinėse. 

Žmona, duktė , žentas, anūka i ir kiti giminės 

būtų didelė garbė padėti Lie
tuvai atsiekti šį užsienio poli
tikos prioritetą", — rašo And
rius Giedris, magistrantas iš 
Kanados. „Jau kokį dvidešimt 
metų esu Australijos valdžios 
registruotas vertėjas", — pri
sistato į talką 1948 metais Vo
kietijoje gimęs, Australijoje 
mokslus baigęs, ten gyvenan
tis ir dirbantis Imigracijos ir 
etninių reikalų ministerijoje 
Gintautas Kaminskas. „Sutin
kame, mielai norime pasi
siūlyti prisidėti prie Tamstų 
ruošiamo NATO karinės ter
minologijos žodyno vertimo į 
lietuvių kalbą", — rašo dr. 
Bronius Nemickas, Neris Šim
kus, Antanas Klimas, Algis 
Raulinaitis, Viktoras Nau
džius. Nedelsdami darbo ėmė
si Lietuvos kariuomenę jau ge
rai pažįstantis ats. pik. Dona
tas Skučas ir Lietuvoje nuolat 
jau gyvenantis Edmundas Ku
likauskas. 

Su dideliu entuziazmu pri
ėmė kvietimą talkon Vytautai: 
Vidugiris, Černius ir Germa
nas, jie, be to, į talkos sūkurį 
įtraukė nemažai savo draugų, 
kurie savo ruoštu platino tal
kos iniciatyvą toliau. 

Kęstutis Ječius, Pasaulio lie
tuvių centro pirmininkas, be 
kita ko rašo: „Klasės draugas 
V. Germanas atsiuntė kopiją 
jūsų laiško. Nepaprastai puiki 
mintis. Išeivija tikrai gali pa
sitarnauti ir nebūkštauti, kad 
Lietuvai galima padėti tik pi
nigais". 

Vytautas Germanas sausio 
19 dieną parašė Krašto apsau
gos ministerijos Gynybos šta
bo patarėjui, pagrindiniam 
projekto „Žodyno talka" orga
nizatoriui dr. Algirdui Kanau-
kai: „Vakar baigiau užduotį, 
išsiųsiu rytoj registruotu paš
tu (...) Turiu pripažinti, kad 
buvo įdomu ir miela prisidėti 
prie konkretaus ir vertingo 
darbo. Algi, sutelkei neblogą 
grupę talkininkų, nepaleisk 
mūsų, palaikyk ryšius ir, jei 
bus reikalas, vėl mus užkin
kyk darban". 

Beje, šįkart norėčiau ne 
vien tik žodyno talkos sėkme 
pasidžiaugti, bet ir pateikti 
kaip pavyzdį to susitelkimo, 
kurį pademonstravo visi atsi
liepusieji į kvietimą žodyno 
talkon. Visi jie daugiau ar ma
žiau užsiėmę žmonės, turintys 
pakankamai rūpesčių, tačiau 
išugdytas pareigos jaumas, 
nuolatinis siekis pasitarnauti 
Tėvynei stipresnis už asmeni
nius interesus. 

Tenka apgailestauti, kad 
6a, Lietuvoje, susitelkimo 
kartais pritrūkstama ir kiek
viena iniciatyva sunkiai ski
nasi'kelią be viršininkų nuro
dymo. Patriotiniam kariškam 
šūkiui „tėvynės labui" daugiau 
reikia ne deklaratyvaus skam
besio, bet pasiaukojančio 
veiksmo. 

Gaila, kad liko nepaminėta 
dauguma žodyno talkos darbi
ninkų. Tokio tikslo gal ir ne
siekiau. Tai daugiau buvo 
spontaniška emocinė reakcija, 
pajutus gausybės laiškų 

šilumą ir supratus, kad 
išeivija yra čia, šalia mūsų, ji 
niekur neišėjo, ji gyvena Lie
tuvai. 

Ats. kpt . Palmyra 
Šutinytė 

Vilnius 

KLASIKINĖ MUZIKA 

Ne taip seniai skaičiau vie
name Kanados laikraštyje to
kią žinią — duodu santrauką. 
Kanados miestų požeminių 
traukinių linijose atsirado 
jaunuolių gengės, kurios gra
sindavo keleiviams, juos api-
plėšdavo ir sužeisdavo. Nors 
policija kovojo su tomis gaujo
mis, bet nesėkmingai. Kažkas 
sugalvojo įrengti požemi
niuose tuneliuose garsiakal
bius ir duoti klasikinę muzi
ką. Jaunuoliai, nepakęsdami 
tos muzikos, apleido požemį. 
Turbūt policija ir keleiviai 
džiaugėsi radę gerą priemonę 
nusikratyti nepageidaujamu 
elementu. 

Ši žinia buvo be komentarų. 
Kultūringiems žmonėms turė
tų kilti klausimas, kodėl tam 
tikras jaunimo skaičius ne
mėgsta klasikinės muzikos. 
Juk tos muzikos kūrėjai — 
labai žymūs pasaulio kompo
zitoriai, dirigentai, virtuozai. 
Nemėgti tokios muzikos, reiš
kia neturėti muzikinio auklė
jimo. Stebint Amerikos gyve
nimą, galima susidaryti pa
našią nuomonę. Klasikinės 
muzikos koncertai sutraukia 
vyresnio ar vidutinio amžiaus 
klausytojus. Jaunimo mažai. 
Kai vyksta rock muzikos kon
certai, trūksta patalpų, juos 
reikia ruošti lauke, stadio
nuose, nes susirenka šimta
tūkstantinės minios jaunuo
lių, net ir iš tolimų vietovių. 
Čia nereikia nei padoraus ap

sirengimo, nepasireiškia nė 
padoriu elgesiu. Dažnai to
kias minias turi saugoti ne
maži policijos daliniai. Iš to 
galima spręsti ir apie pačią 
muziką. Amerikos TV domi
nuoja šios rūšies muzika. Kai 
vyksta žymiųjų atlikėjų apdo
vanojimai, daugiausia trofėjų 
gauna šios muzikos atstovai. 

Lietuva irgi seka Vakarų 
pasaulį. Ne viską pasisavina 
kas kilnu, gražu, bet kas vy
rauja kitur iš neigiamos pu
sės. Kosmopolitizmas netiktų 
mūsų mažai tautinei valsty
bei. Mes turime labai gražios 
savo tautinės muzikos, kurią 
reikėtų ir puoselėti. Aš žinau, 
kad Lietuvoje yra gražių mu
zikinių vienetų, bet palengva 
skverbiasi ir vadinamoji mo
dernioji. Apsilankiusieji Lie
tuvoje pasakoja, kad dažnai ir 
gatvėse dabar girdima naujo
viška muzika. 

Auklėtojai turėtų susirūpin
ti ir mokyklose turėtų puose
lėti savo tautinę muziką. Be 
tautinio muzikinio auklėjimo 
neprisiauginsime patriotinio 
jaunimo. Komunizmas lietu
vius auklėjo kosmopolitinėje 
dvasioje, nes tautiškumas bu
vo jų priešas. Atgavę laisvę, 
turime vėl grįžti prie tautiš
kumo. Be tautiškumo išnyks 
ir lietuviškumas. Kaip oku
pacijos metais, muzika, me
nas, literatūra tarnavo komu
nisto ugdymui, taip dabar 
laisvėje visas menines jėgas 
turime naudoti tautiškumo — 
patriotizmo stiprinimui. Ne 
pataikavimu, bet tikru auklė
jimu savo tikslą pasieksime. • 

Daugiau laiko skirkime sa
vo tautinei ir klasikinei mu
zikai, o kuo mažiausiai vadi
namajai naujajai, nes ten ne
daug dvasingumo. 

Juozas Plačas 

KANADA 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS TORONTE 

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės val
dyba suruošė Vasario 16-osios 
minėjimą Lietuvos Kankinių 
parapijos salėje. Gausiai su
sirinkus apylinkių visuome
nei, programa buvo pradėta 
Kanados ir Lietuvos bimnais. 
Invokaciją sukalbėjo iš Lietu
vos atvykęs Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis. Pirmą 
programos dalį atliko Toronto 
„Volungės" ansamblis „Iš ta
vo rankų", „Žemaičių plen
tas", „Daunoj lilio čiuto", „Vo-
lungėlę", „Už Lietuvą tėvynę 
motiną" ir „Kur giria žaliuo
ja", akompanuojant Jonui Go-
vėdui. 

Vėliau buvo kalbos. Pagrin
dinė paskaitininke Regina 
Narušienė, JAV Lietuvių Ben
druomenės krašto valdybos 
pirmininkė, savo kalboje iš
ryškino Lietuvos įsijungimą į 
NATO, kas užtikrintų Lietu
vos saugumą. 

Toronto Prisikėlimo parapi
jos bankelis skyrė 1.000 dole
rių premiją labiausiai pasi
reiškusiam kultūrinėje ir vi
suomeninėje veikloje. Tą pre
miją gavo Birutė Nagienė 
„Nepriklausomos Lietuvos" 
laikraščio redaktorė. 

Antroje programos dalyje 
pasirodė ..Gintaro"' tautinių 
šokių ansamblio studentų 
grupė pašokę tautinius šo
kius: „Lietutis", „Smėlio kal
nelį, gintaro šalį", „Neskubė
kim"; „Padainuokim kartu", 
dainavo Lietuvos kankinių 
parapijos vaikų choras .Ange
liukai". 

Buvo gauta nemažai sveiki
nimų raštu ir asmeniškai. 
Šiek tiek pavėlavusi, Missis-
saugos mere išgyrė lietuvius, 
kurie atsikėlę į Mississaugą ir 
kultūriškai prisidėjo prie šio 
miesto augimo. 

Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas taip pat 
suteikė savo nariams dividen-
tus iš 1998 metais gauto pel
no. Turimas atsargos rezervas 
yra sudarytas didesnis, negu 
reikalaujama. Pažymėtina, 
kad mūsų bankeliai moka di
desnes palūkanas savo na
riams ir taip pat skolina pas
kolas žemesnėmis palūkano
mis. Taip pat savo aukomis re
mia įvairius lietuviškus rei
kalus. 

Toronto lietuvių dramos 
teatras, vadovaujamas Aldo
nos Bvskevičienės. pastate ko
mediją „Teodolinda". Prie vai
šių stalo ir šokių gausus būrys 
lietuvių pasigėrėjo puikiu vei
kalu. 

Stasys Prakapas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
JAUNIMO CENTRO METINIS 

SUSIRINKIMAS 

SIŪLOMOS 
STIPENDIJOS 

Palos Hills apylinkės Palos-Gaidas 
laidotuvių koplyčios savininkas Da-
vid Gaidas 37 m., buvo 1999 me
tams perrinktas Amerikos Lietuvių 
verslo rūmų pirmininku. 

1933 metais įkur t i Ameri
kos Lietuvių verslo rūmai 
yra lietuvių kilmės verslininkų 
organizacija. Kasmet ji paski
ria lietuvių kilmės studentams 
ir bebaigiantiems mokslei
viams dvi stipendijas. Norintys 
daugiau informacijos kreip
kitės j Verslo rūmų pirmininką 
šiuo adresu: David Gaidas, 
Lithuanian - American Cham-
ber of Commerce Scholarship, 
11028 Southwest Highway, Pa
los Hills, IL 60465 arba skam
binkite (708) 974 - 4410. 

A. a. biochemijos dr. Ka
zio Mart inkaus (1953-1984) 
prisiminimui 1985 m. jo tė
vai, sesuo, artimieji draugai 
įsteigė stipendijos fondą, ku
riuo gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai studen
tai, bebaigia bakalauro arba 
siekiantys magistro ar daktaro 
laipsnius iš griežtųjų mokslų 
(biologijos, chemijos, biochemi
jos), ypatingai sąryšyje su 
vėžio tyrimais. Norintys dau
giau informacijos ir prašymų 
formų, kreipkitės šiuo adresu: 
Kristina Martinkutė, Dr. Ka
zys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629-3011, USA. Prašymų 
formos turi būti sugrąžintos iki 
1999 m. gegužės 30 d. 

Pasitarimą ateit ininkų 
spaudos ir ryšių reikalu šį 
penktadienį, kovo 12 d., 7:30 
vai vak. Ateitininkų namuo
se, Lemonte, įvadiniu žodžiu 
pradės Laima Šalčiuvienė, re
daktorė šeštadieninio ateiti
ninkų puslapio „Drauge". Dr. 
Romualdas Kriaučiūnas kal
bės tema — „Išeivijos ateiti
ninkams ryšių, komunikacijos 
reikalingumas ir pasiūlymai". 
Apie kompiuterio technika pa
sinaudojimo galimybes, pro
jekto struktūrą ir kainą pra
neš dr. Vytautas Narutis, Pra
nas Pranckevičius ir Arvydas 
Tamulis. Po to bus atviras fo
rumas klausimams, patari
mams, siūlymams ir kt. Visi 
susirūpinusieji ateitininkų 
spaudos ir ryšių reikalais 
Kviečiami šioje vakaronėje da
lyvauti. 

Dėmesio t ea t ro entuzias
tams. Antras susirinkimas 
bus kovo 11 d., Ketvirtadienį, 
7 vai. vakaro, Jaunimo centro 
kavinėje. Kviečiami visi užsi
registravę ir kiti, norintys 
teatre dalyvauti. Bus skaito
ma pjesė, o netrukus prasidės 
repeticijos. 

Šv. Mišios vaikams Pal. J. 
Matulaičio misijoje vyks sek
madienį, kovo 14 d., 9 vai. 
ryto. Visi vaikučiai ir jų tė
veliai kviečiami dalyvauti. 

Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Šv. Vardo drau
gijos priešvelykinis susi
rinkimas vyks sekmadienį, 
kovo 14 d. Visi dalyvausime 8 
vai. r. šv. Mišiose. Po Mišių 
trumpas susirinkimas parapi
jos salėje. 

„Margutis II" išsilaiko ge
raširdžių tautiečių aukomis. 
Tai pelno nesiekianti radijo 
laida, kuri informuoja ir jun
gia. Už renginių skelbimus, 
organizacijų pranešimus mo
kesčių neprašoma ir sąskaitų 
nesiunčiama. Tačiau aukų ne
užtenka, kad „Margutis H" 
•galėtų tautiečius informuoti 
penkis kartus savaitėje. Rei
kia ir „Margučiui II" bent vie
ną kartą metuose suruošti 
renginį finansams papildyti. 
Todėl kovo 14 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. įvyks teatro spek
taklis — komedija „Savaitga
lio romanas", kurį atveža iš to
limos Kalifornijos — Los An
geles Dramos sambūris. Nuo
širdžiai kviečiami atvykti ir 
pasigėrėti teatru, kuris retai 
matomas Čikagoje. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje". 

Naujai išleisto Šv. Rašto 
sutikimą Lietuvių dailės mu
ziejuje šeštadienį, kovo 27 d., 
7 vai. vak. rengia „Draugas". 
Visi kviečiami atsilankyti. 

Brighton Park apylinkės 
Lietuvos Vyčių 36-tos kuo
pos susirinkimas vyks Ne
kalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, kovo 15 d., pirmadienį, 
7:30 v.v. Įėjimas į salę iš 4420 
So. Fairfield Ave. pusės. Lie
tuvos Vyčiai dirba „Dievui ir 
Tėvynei", remdami lietuvišką 
kultūrą ir papročius, parūpin
dami Lietuvai pašalpą, siųs
dami knygas į Lietuvą, atnau
jina sovietų sunaikintas bib
liotekas ir pan. Šio mėnesio 
susirinkimo programoje nu
matytas kovo mėn. trijų 
šventųjų - šv. Kazimiero, šv. 
Patriko, šv. Juozapo pa
minėjimas. Po susirinkimo 
vyks kavutė, užkandžiai. No
rintys smulkesnės informaci
jos kreipkitės pas Mary 
Kinčius, tel. (773) 927 - 4990. 

Kovo 11-osios minėjimas 
PL centre vyks sekmadienį, 
kovo 14 d., šia tvarka: 1 vai. 
r. šv. Mišios Pal. J. Matulaičio 
bažnyčioje; 12:30 v. p.p. mi
nėjimas PLC salėje. Visi kvie
čiami dalyvauti. Minėjimą 
ruošia Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga. 

Priešvelykinis susikaupi
mas — rekolekcijos Pal. J. 
Matulaičio misijoje, Lemonte, 
numatomas š.m. kovo 22, 23 ir 
24 d., 7 vai. vak. Rekolekcijas 
ves Biržų klebonas tėvas jė
zuitas Stasys Kazėnas. Visi 
kviečiami dalyvauti šiame 
dvasiniame susitelkime. 

Šv. Ignaco gimnazijos 
garbės sąrašuose paskelbti 
ir šie Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos lietuvių kilmės jau
nuoliai: Matthew Szydagis, 
Žaibas Valaitis, Aris Dumb-
rys, Ada Valaitytė ir Natalija 
Plenytė. Sveikiname. 

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo, Kovo 11-osios 
minėjimas ruošiamas Pasau
lio lietuvių centre kovo 14 d. 
Numatyta tokia programa: 11 
vai. r. Mišias Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje aukos tos misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, Mišių metu giedos 
sol. Laimutė Stepaitienė, 
akompanuojant Mariui Pra
puoleniui; po Mišių, 12:30 vai. 
p.p., didžiojoje centro salėje 
pagrindinę kalbą pasakys Lie
tuvos generalinis konsulas Či
kagoje Giedrius Apuokas, me
ninę programos dalį atliks dr. 
Vilija Kerelytė, akompanuo
jant Algimantui Barniškiui, 
deklamuos ir programai vado
vaus Daiva Meilienė bei jos 
dukra Alina. Visi kviečiami 
minėjime dalyvauti. Ruošia 
Amerikos Lietuvių tautinė są
junga. 

Jaunimo centro metinis na
rių susirinkimas įvyko š.m. 
vasario 21 d. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijos salėje po 
10 vai. Mišių jėzuitv* koply
čioje. 11 vai. vyko narių ir įga
liojimų registracija, o 11:30 
vai. JC tarybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus pradėjo su
sirinkimą. Sugiedojus Lietu
vos himną, minutės susikaupi
mu buvo pagerbti visi mirusie
ji JC kūrėjai ir tarybos bei val
dybos nariai, jos labdariai ir 
aukotojai. Po to pirmininkas 
V. Momkus pakvietė Juozą 
Masilionį sekretoriauti ir pa
teikė darbotvarkę, kurią daly
vavusieji priėmė. 

Tarybos pirmininlcas už
klausė, kiek dalyvauja narių 
ir gavo atsakymą, kad yra su
sirinkę 38 nariai su 487 įga
liojimais (mandatais). Tai 
reiškia, kad susirinkimas turi 
įstatų numatytą daugumą ir 
yra teisėtas. Po to buvo per
skaitytas praėjusio susirinki
mo protokolas. Nebuvo jį sura
šiusios Pranės Masilionienės, 
taigi protokolą perskaitė Juo
zas Masilionis. Protokolas bu
vo priimtas toks, koks buvo 
parašytas. Išgirdome ir tėvų 
jėzuitų žodį. Kalbėjo kunigas 
Juozas Vaišnys. Jis pastebėjo, 
kad sklinda gandai, jog jė
zuitai ruošiasi JC parduoti. 
Jis tai griežtai paneigė. Nei 
tokių norų, nei kalbi) nebuvo 
ir nebus,kol JC bus lietuvių 
naudojamas tam, kam jis pas
tatytas — lietuvybės ir krikš
čionybės skatinimui. O jei ka~ 
da nors vėliau ir būtų parduo
tas, tai pinigai bus pervesti 
Jėzuitų Ordinui Lietuvoje, ku
ris jau dabar ten dirba lietu
viams ir Dievui. P o šio pra
nešimo visi nurimo i r savo pri
tarimą išreiškė plojimais. 

Po to kalbėjo tarybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus. Jis 
pranešė, kad nepaisant sunkė
jančių, sąlygų, pastatų senėji
mo, kainų kėlimo, kaimynų et
ninio keitimosi ir senesnės 
išeivių kartos Čikagoje retėji
mo, JC veikimas ir j o adminis
travimas vyksta sklandžiai — 
energingos valdybos adminis
tratorės ir vis daugiau įsijun
giančių naujesniųjų ateivių iš 
Lietuvos dėka. Su J C savinin
ku Jėzuitų ordinu nesklandu
mų nėra, nes sutartis vykdo
ma sąžiningai. Taryba veikia 
sklandžiai, tik reikia perrinkti 
keturis narius, kurių kadenci
jos laikas pasibaigė, tačiau vi
si keturi sutiko būti perrenka
mi. Tik jis pats norėtų būti pa
keistas, nes tas pareigas jau 
eina nuo 1988 metų. Susirin
kimo dalyviai, tai išgirdę, pra
dėjo prašyti V. Momkų ir to
liau pasilikti valdyboje, nes 
juo pasitikima, jam jaučiamos 
simpatijos ir dėkingumas. V. 
Momkus sutiko. 

Po V. Momkaus kalbėjo Ma
rytė Utz. Marytė Utz pranešė: 
dirbame, stengiamės, bet nėra 
lengva, nes pastatai ir įren
gimai sensta ir v i s dažniau 
primena, kad j a u daugiau 
kaip 40 metų oras ir žmonės 
juos smarkiai vargina. Nuolat 
tenka ką nors skubiai taisyti, 
kaip, pamenat, sėmėme van
denį nuo virtuvės ir kavinės 
grindų — vakarinė siena prie 
pamatų vandenį leido, šildy
mas, šaldymas, apšvietimas ir 
elektra nuolat reikalauja prie
žiūros ir skubaus dalių keiti
mo ar perdirbimo. JC veikia 
visų susiklausymo dėka, ir, 
prireikus, padeda geranoriški 
talkininkai. Dideli darbai 
lauks stogo ir vakarinės sie
nos apačios, kurią reikia stip
rinti ir izoliuoti. Visų kitų 
sienų tarpai tarp plytų jau 
išdūlėję ir reikalingi pripildy
mo (tack pointing). Einamoms 
administravimo išlaidoms su
renkame, bet pagrindiniam re
montui stogui ir sienoms — 
lėšų neturime, planus tenka 

atidėti stambesniam pinigų 
telkimo vajui, o dabar tik už
kais įojame skyles. Mokyklos 
krūvis labai didelis, nes dau
giau kaip 2/3 mokinių yra 
naujųjų ateivių, tik vargas, 
kad ne visi tėvai pajėgūs fi
nansiškai. Blogai, kad salių 
nuomojimas sumažėjo. Patal
pos laikomos švarios ir tvar
kingos administratorės Skir
mantės Miglinienės ir laikino 
valytojo Aušrio dėka. M. Utz 
sakė, kad iš valdybos pasi
traukė sunegalavęs Viktoras 
Lesniauskas. Jo vieton sutiko 
dirbti Kazimieras Rožanskas 
— kartotekininkas. 

Po to kalbėjo Moterų klubo 
pirmininkė Anelė Pocienė. Ji 
sakė, kad Moterų klubas pa
dėjo ruošti visus JC renginius 
— Vasario 16-osios minėjimą, 
kun. A. Saulaičio išleistuves, 
metinę JC vakarienę ir vely
kinius pusryčius. Pirko JC vir
tuvei indų. Bendradarbiavo su 
visomis JC valdybos pirminin
kėmis. Susirinkę dalyviai 
joms dėkojo gausiais ploji
mais. 

Buvo aptarta ir JC finansinė 
padėtis. Nesant iždininkui 
Liudui Ramanauskui, jo pra
nešimą perskaitė Jonas Paro-
nis. Jis pateikė oficialią, anglų 
kalba išspausdintą apyskaitą, 
kurią davė Juozui Masilioniui 
ir išdalino susirinkimo daly
viams. Iš šios apyskaitos ma
tome, kad JC apyskaitiniai 
metai prasideda liepos 1 d. 
Per visus apyskaitinius metus 
pajamų turėta 91,275 dol. Iš
laidų per tą laiką — 86,959 
dol., pelno gauta 4,316 dol. To
kiu būdu 1998 m. liepos 30 d. 
JC kasoje buvo 121,041 dol. 
Šių pinigų negalima iš karto 
panaudoti esminiam, pagrin
diniam remontui. Tai yra JC 
pinigai, pagal įstatymus ga
rantuojantys organizacijos 
vienų metų veikimą. 

Buvo perskaitytas revizijos 
komisijos pranešimas. Anta
nas Valavičius pranešė, kad 
atskaitomybės dokumentai 
tvarkomi pavyzdingai ir ati
tinka J. Paronio pateiktą apy
skaitą. JC tvarkomas rūpes
tingai. Nuoma (nominalinė 
nuoma) Jėzuitų ordinui 10 
dol. mokama laiku ir nuomos 
sutartis pildoma gerai. Tenka 
tik pareikšti padėką. 

Buvo perrinkti keturi tary
bos nariai. Kandidatais sutiko 
likti tie patys buvę nariai, o 
susirinkimas pasiūlė ir dar 
penktą kandidatą — Ligiją 
Tautkuvienę. Balsavimu iš
rinkti tie patys keturi buvę ta
rybos nariai ir L. Tautkuvienė 
lieka kandidate tam atvejui, 
jei kuris narys iškristų. 

Vyko revizuos komisijos rin
kimai. Visi trys nariai sutiko 
būti perrenkami ir tai sutikta 
plojimu. Buvo klausiama ir 
siūloma. Antanas Paužuolis 

gareiškė apgailestavimą, kad 
ikagos lietuviai nelabai su

pranta JC vertę ir svarbą. Kai 
kurios organizacijos, užuot sa
vo renginiams naudoję JC sa
lę, nuomoja kitas patalpas, 
tuo labiau, kad dabar, kai mū
sų salėse turime leidimą var
toti vyną ir alų, nėra reikalo 
bėgti kitur. Mes reikalaujame 
tik tvarkos ir padorumo, o 
tvarkingi pobūviai ir susirin
kimai pageidaujami — jie pa
deda JC išlaikyti. Tai minčiai 
buvo pritarta plojimu. Užbaig
damas susirinkimą, pirminin
kas V. Momkus pakvietė su
giedoti „Lietuva brangi". 

Pirmą kartą man teko daly
vauti tokiame svarbiame ir 
taip sklandžiai, ramiai ir grei
tai surengtame susirinkime, 
kuris turėjo per 1,300 narių 
mandatų (galėtų jų būti dau
giau). Tai, manau, įgudusio ir 
visų gerbiamo pirmininko V. 
Momkaus dėka. Garbė jam ir 
visiems JC darbuotojams! 

Jonas Žebrauskas 

Čikagos lit. mokyklos mokytojai 1998-1999 mokslo metais. Pirmoje eilėje iš kairės: Jolanta Gudėnaitė, Kristina 
Vaičikonienė, Rasa Zakarauskienė, Silvija Eglynaitė, Violeta Pakalniškienė. Antroje eilėje iš kairės: Marytė 
Utz, Dalia Gedvilienė, Ramunė Lukienė, Zita Dubauskaitė, mokyklos vedėja Jūratė Dovilienė, Rota Jautokiene 
Viršuje iš kairės: Vytas Pabedinskas, Rota Mockuvienė, Vilija Aukštuolienė, Renata Butauskienė, Erika Jurgu-
tienė, Hedvina Dainienė, Vida Gaižutytė, Onutė Utz, Juozas Plačas, Rimas Gecevičius. Mokykloje dar dirba ses. 
Aušra Adomaitytė, ses. Laima Kabiiaitytė, Eglė Paulikienė, Nijole Pupienė, Ligija Tautkuvienė, kun. Juozas 
Vaišnys. 

MARIA MOKYKLOS 
LIETUVAITĖS 

Visos skirtingais keliais at
vykusios iš įvairių Lietuvos 
miestų, mes susitikome čia, 
Maria katalikiškoje mergaičių 
mokykloje. Vienos čia atsira
dome visai netikėtai, nepla
nuotai, tuo tarpu kitos iš anks-

draugais. Beje apie mokyklą 
Loreta sužinojo iš kaunietės 
Rūtos Stankevičiūtės, kuri 
Amerikoje kartu su tėveliais 
jau pusantrų metų. Rūta Ma
ria mokykloje jau antri metai 
ir, pasak jos, jai net pati 
pradžia mokykloje nebuvo la
bai sunki. Na, o štai Eglei Pra-
tašaitei, atvykusiai su savo 
mamyte iš Kauno, iš pradžių 

to žinojome, kur einame ir ką buvo labai sunku. Dabar, kai 
čia rasime. Turiu pripažinti, pramoko anglų kalbą, susira-
buvau nustebinta to, ką čia ra
dau ir visai nesitikėjau sutikti 
čia tiek daug įdomių ir malo
nių žmonių, ypač lietuvių. Da
bar gimnazijoje yra septynios 
lietuvaitės. Vienos čia esame 
jau net kelis metus, kitos — 
tik kelis mėnesius. 

Neringa Subataitė, atvykusi 
su tėveliais iš Panevėžio rug
sėjo 24 dieną sako, jog jai mo
kykloje labai patinka. Mat 
Lietuvoje ji lankė taip pat ka
talikišką mergaičių gimnaziją, 
tad labai didelio skirtumo nė
ra, tik kad galbūt čia mokytis 
šiek tiek lengviau. Neringa 
yra bene vienintelė iš mūsų 
visų, kuri netikėtai užsukusi į 
mokyklą, jau kitą atvykimo į 
Ameriką dieną pradėjo moks-

do keletą draugų, palengvėjo. 
Jauniausia iš mūsų Dalia 

Tragonskytė didžiąją savo 
laisvalaikio dalį praleidžia be
simokydama anglų kalbos. 
Dalia į Ameriką atvyko kartu 
su savo tėveliais rugsėjo 28 
dieną, tad kol kas dar nėra la
bai lengva. Tačiau ji džiaugia
si, galėdama lankyti Maria 
mokyklą, nes čia visuomet gali 
tikėtis pagalbos iš bendra
mokslių, seserų Emanuel, Ju-
ana ir Margaret Zalot bei kitų 
mokytojų, kurie noriai padeda 
studentėms, atvykusioms iš 
Lietuvos. 

Lijana Pilelytė, atvykusi iš 
Plungės kartu su tėveliais ir 
broliu, Amerikoje jau treti 

miuziklą bei buvau išrinkta 
gruodžio mėnesio moksleive. 
Kartu su Loreta šokame „Lie
tuvos Vyčių" ansamblyje, va
dovaujamame Ligijos Tautku-
vienės. Mums abiems šis už
siėmimas labai patinka. 

Dar vos prieš kelias savaites 
mokykloje mes buvome aštuo
nios. Tačiau Toma Pagoniūtė 
turėjo pakeisti mokymosi 
įstaigą, nes su tėveliu ir bro
liuku persikėlė gyventi į kitą 
rajoną. Nors Toma mokykloje 
praleido labai nedaug laiko, 
nes mokslus pradėjo tik sausio 
24 dieną, tačiau jau spėjo susi
rasti draugų. Mes tikimės, jog 
patirtis ir žinios, įgytos Maria 
gimnazijoje, padės Tomai jos 
naujoje mokykloje. 

Visos lietuvaitės taip pat 
priklausome „Rūtos" klubui, 
kuris kartas nuo karto subu
ria mus visas į vieną ratelį. 
Taip pat keturios iš mūsų: 
Rūta, Lijana, Neringa ir Aistė 
priklausome „Holy Cross" ligo
ninės savanorių komandai. 

Visos maloniai priimtos se
sers Margaret Zalot, mes sėk
mingai pradėjome savo moks
lus. Vienos paliksime mokyklą 

lus. 
Na, o štai Loreta Gudėnaitė dėjus mokslus, nes ir mokyto-

iš Kauno, čia atvažiavusi su jai, ir moksleivės yra labai 

metai. Pasak jos pačios, Maria jau šiais metais, kitos tęsime 
mokykloje jai patiko vos pra- mokslus dar kelis metus. Nors 

mamyte ir seserimi liepos 24 
dieną, mokslus pradėjo mo
kyklos įprastu laiku. Loreta 
sako, jog jau visai apsiprato 
mokykloje ir jai čia taip pat 
patinka. Gal iš pradžių buvo 
sunkoka su kalba, bet atsi
vežtos žinios iš Kauno Rasos 
gimnazijos, kur Loreta studi
javo sustiprintas lietuvių ir 
anglų kalbas, padėjo greitai 
prisitaikyti. Dabar Loreta kar
tu su Maria mokyklos koman
da intensyviai žaidžia krepši
nį, kuris jai atima didžiąją 
laisvalaikio dalį, bet Loreta 
puikiai viską suspėja: ir moky
tis, ir sportuoti, ir pabūti su 

draugiškos, noriai padeda. 
Lietuvoje Lijana lankė mišrią 
Plungės Saulės gimnaziją, tad 
iš pradžių buvo gana keista 
lankyti vien tik mergaičių mo
kyklą, bet ji labai greitai apsi
prato. 

Man, Aistei Mackevičiūtei, 
kaip ir Lijanai, labai didelių 
problemų su kalba nebuvo, 
nes Lietuvoje mokiausi Kauno 
Jėzuitų gimnazijoje. Sustip
rintas kalbos mokymas padėjo 
greitai prisitaikyti. I Ameriką 
atvykau kartu su tėveliais ir 
seserimi liepos 26 dieną. Po 
šešių mėnesių mokykloje esu 
priimta į moksleivių statomą 

Skulptoriu« Ramojus Mozoliaiiakaa dirba prie pamiklo „Partizano moti
na", kuris bus pastatytas Pasaulio lietuvių centro sodelyje 

esame tik septynios lietuvai
tės iš šešių šimtų moksleivių, 
tačiau laikomės tvirtai ir sten
giamės didžiuotis būdamos 
lietuvės. 

Aistė Mackevičiūtė 

S K E L B I M A I 
• Balt ia E s p r e s s p ra 

neša, kad velykiniai siuntiniai 
priimami „air cargo" Baltia 
Express įstaigoje, tel. 800-772-
7624, šiaurės Čikagoje — 
Amber Group, tel. 800-262-
3797 ir Jaunimo centre, tel. 
773-778-7500. (»k.) 

• Pinigai, siuntiniai, persi
kraustymas į Lietuvą per 
TRANSPAK. Tel. 1-773-838-
1050. Lemont, IL, sekmadie
niais, (sk.) 

• Poezijos pavasa rė l i s 
vyks Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, kovo 13 d., 
šeštadienį, 6:30 v.v. Eiles skai
tys Angelė Našliūnienė, dai
nuos etnografinis ansamblis 
„Delčia" Po to bus vakarienė 
($15 asm.), meno darbų varžy
tinės ir daugiau malonumų. 
Rengia Algimanto Kezio gale
rija ir Jaunimo centro dis
koteka. Vakarienę užsisakyti 
įkikovo 11d. , tel (708)749-
0888. (sk.) 

• Atitaisymas! DRAUGO 
vasario 28 d užuojautoje dėl 
Alenos Devenienės mirties tarp 
šešių pasirašiusių asmenų (Los 
Angeles.California) buvo pa
minėti E. B. Arbai. Tikrumoje 
tai turėjo būti E. B. Arai. Už 
šią mano padarytą nemalonią 
klaidą labai atsiprašau p.p. 
Eglės ir Broniaus Arų. (V.C.) 

(sk.) 


