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Prezidentūra turi pati dirbti ir 
kitiems netrukdyti 

Vilnius, kovo 28 d. (Elta) 
— Sekmadienį ministro pir
mininko atstovas spaudai iš
platino pranešimą, kuriame 
teigiama, jog po susitikimo su 
krikščionių demokratų frakci
ja Seime prezidentas pareiš
kęs žurnalistams, esą premje
ras nenorįs pripažinti proble
mų. 

.Atsižvelgdamas į tai turiu 
pažymėti, kad vyriausybė ge
rai žino kasdienes šalies pro
blemas. TaCiau žinomų prob
lemų vardijimu ir neargu
mentuotos kritikos puldinėji
mais paprastai užsiima trum
palaikio populizmo siekian
čios opozicinės jėgos. Ne tik 
vyriausybė, bet ir preziden
tūra turi būti darbinė, o ne 
populistinė institucija ir visą 
dėmesį skirti sunkumams 
spręsti, o ne dėl jų skųstis ar 
juo labiau ką nors kaltinti. 
Dėl to gali susidaryti klaidin
gas įspūdis, esą premjeras ne
nori pripažinti šalies prob
lemų", tvirtinama ministro 
pirmininko atstovo spaudos 
pranešime. 

Premjeras, matydamas del 
Rusijos krizės patiriamas eko
nominio socialinio augimo lai

kino sulėtėjimo problemas ir 
kitus su tuo susijusius vals
tybės įmonių sunkumus, dar 
pernai vasarą kartu su kitais 
kabineto nariais parengė de
talų veiksmų ir priemonių 
planą. įgyvendinant jame nu
matytus nelengvus sprendi
mus, vyriausybei pavyko iš
laikyti šalies finansinį pasto
vumą ir keletą kartų sumaži
nti galimus Rusijos krizės pa
darinius Lietuvoje. Anot pra
nešimo, tačiau ne vien vyriau
sybei turėtų rūpėti, kaip su
mažinti Rusijos krizės nuos
tolius Lietuvos ūkiui. 

„Lietuvai ir jos žmonėms 
reikia konkrečių ir sutartinai 
atl iekamų darbų, todėl tiki
mės iš prezidentūros nuošir
džios paramos, rengiant bei 
įgyvendinant konkrečių veiks
mų programas, taip pat lauk
sime ir konkrečių siūlymų, 
kaip spręsti žinomas proble
mas. Būtent toks praktinis 
bendradarbiavimas visos ša
lies labui užtikrintų konstruk
tyvius santykius tarp valdžios 
institucijų, vidaus politinį sta
bilumą", pažymima premjero 
atstovo spaudai pranešime. 

Pirmadienį prezidentūroje susitikę Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Lietuvos ambasadorius Vašingtone 
Stasys Sakalauskas aptarė antradienį Vilniuje prasidėsiančio Jungtinių Valstijų Kongreso atstovų delegacijos 
vizito programą. Delegacija, kuriai vadovauja JAV Atstovų rūmų pirmininkas Denis Hastert, planuoja susitikti 
su prezidentu. Seimo pirmininku, ministru pirmininku, užsienio ir krašto apsaugos ministrais. 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su ambasadoriumi Stasiu Sakalausku. 'Eltai 

Prez identas prisiminė darbą 
Margučio" radijuje 

somybe — sovietinę santvarką 
» J 

Prasideda naujos diskusijos dėl 
valstybės kontrolieriaus 

Lapinsko kandidatūrą. Vilnius, kovo 29 d. (BNS) — 
Seimo pirmininkUb Vytautas 
Landsbergis teigia esąs nuste
bęs dėl prezidento sprendimo į 
valstybės kontrolieriaus postą 
teikti 1990 metų Nepriklauso
mybės atkūrimo akto signata
rą, socialdemokratą Audrių 
Rudį. 

.Atvirai pasakius, mane 
nustebino, kadangi prieš tai 
buvo labai aiškiai sutarta su 
prezidentu, jam pačiam siū
lant, užmiršti 'Lapinsko isto
riją', ir imtis iniciatyvos pasiū
lyti prezidento pasirinkimui 
kelis asmenis, kad galėtume 
sutarti, kuris bus teikiamas", 
spaudos konferencijoje pirma
dienį sakė V. Landsbergis. 

Anksčiau žurnalistams jis 
yra sakęs, kad konservatoriai 
nesiūlys kandidatų į valstybės 
kontrolierius, nes jie neišven
giamai būtų vertinami kaip 
politiškai palankūs konserva
toriams. V. Landsbergis sake. 
kad jis nustebęs ir dėl pačios 
kandidatūros, kuri esanti ,.la
bai politine ir opozicinė'". Apie 
ketinimą teikti į valstybės 
kontrolierius A. Rudį prezi
dentas Valdas Adamkus pra
nešė penktadienį po susitiki
mo su valdančiosios koalicijos 
bendrininkų krikščionių de
mokratų frakcija. 

Vasarį Seimas du kartus at
metė prezidento pasiūlytą ne
partinio teisininko Kęstučio 

Opozic inės Se imo 
LDDP f rakci jos vadas Čes
lovas Juršėnas tikisi, kad Lie
tuvos valdžios šakų įšaltasis 
karas" pasibaigs, išsiaiškinus 
didžiausius kaltininkus. Spau
dos konferencijoje pirmadienį 
Č. Juršėnas teigė, kad ..la
biausiai atgailauti" reikėtų 
konservatoriams ir jų vyriau
sybei. Jis įsitikinęs, kad ..nei 
premjerui, nei vyriausybei, nei 
konservatoriams nereikėtų 
pykti, o padėkoti prezidentui, 
kad jis adekvačiai vertina si
tuaciją". Č. Juršėnas taip pat 
teigė, kad .,ši valdžia darosi 
daugeliui nesmagi, ir kaip kas 
sugeba, tyliai ar garsiai, eina į 
šoną ir bando išsigelbėti iš 
skęstančio laivo". BN'S' 

Vilnius, kovo 29 d. (Elta) — 
Pirmadienį „Lietuvos ryto" 
dienraščio „Akistatų" pusla
pyje prezidentas Valdas 
Adamkus papasakojo apie ra
dijo žurnalisto darbą. 

Laikraštis ta proga prime
na, kad saugoti į Lietuvą atga-

ir jos vadovus laikė okupan
tais ir priešais. „Galbūt laikė
mės netgi pernelyg kategoriš
kos nuostatos — neskyrėme 
Maskvos ir Vilniau? vadovų 
požiūrio į Lietuvą, — sakė V. 
Adamkus. — 'Margutis' nie-

.,Mes rėrnėme ir remiame 
prezidentą, bet tai nereiškia 
automatišką ar mechanišką 
pritarimą bet kuriai iš prezi
dentūros kylančiai idėjai arba 
pasiūlymui", sakė V. Lands
bergis žurnalistams, kurie pri
minė, kad konservatoriai per 
prezidento rinkimus rėmė V. 
Adamkų. „Seimas turi savo 
aukščiausią atsakomybe kai 
kuriais klausimais, ir jis nega
li atiduoti tos atsakomybės 
prezidentui ir būti tik prezi
dento ar prezidentūros paran
kiniu", sakė Seimo vadovas. 

Socialdemokratai teigia, kad 
prezidento sprendimas į vals
tybės kontrolierius siūlyti jų 
partijos narį Audrių Rudį 
j iems buvo labai netikėtas, ta
čiau šis kandidatas yra nea
bejotinai tinkamas. 
48-metis A. Rudys yra So
cialdemokratų partijos (LSDP) 
tarybos ir prezidiumo narys, 
Vilniaus miesto tarybos narys, 
miesto tarybos Ekonomikos ir 
finansų komiteto pirmininko 
pavaduotojas. Spaudos konfe-
frencijoje pirmadienį socialde
mokratų frakcijos narys Vyte
nis Andriukaitis A. Rudį įver
tino kaip „visiškai atitinkantį 
reikalavimus". Pasak jo, j is tu
ri labai didelę kompetenciją fi
nansų, buhalterinės apskaitos 
srityje, labai gerai išmano 
valstybės biudžeto sandaros 
principus. ,.yra jaunas ir ener
gingas". 

LDDP vadas Česlovas Jur 
šėnas, komentuodamas A. Ru
džio kandidatūrą į valstybės 
kontrolierius, sakė, kad „norė
jo konservatoriai ekonomisto, 
finansininko — ir gavo". „Ne
suprantu, ko jie dabar pyks
ta", sakė jis. 

* Se imo narys Rimantas 
S m e t o n a pirmadienį išplati
no viešus klausimus Seimo 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui apie esą egzistavusį 
slaptą tunelį, kuriuo parla
mento vadovybė turėjo sprukti 
nuo sovietų desantininkų, jei 
jie būtų bandę užimti Seimo 
rūmus per 1991-ųjų sausio pu-

bentas nuo 1932 metų iki šiol kuomet neteisino tjį, lietuvių. 
Čikagoje veikiančio lietuviško kurie manė, jog tapdami ko-
„Margučio" radijo didžiulis ar
chyvas. Pasak Archyvų depar
tamento generalinio direkto
riaus Vido Grigoraičio, tai ne
įkainojama medžiaga, atspin
dinti didelį Lietuvos istorijos 
tarpsnį, kai veiksmas plėtojosi 
toli už jos ribų. 

Pasak „Lietuvos ryto", vie
nas seniausių „Margučio" dar 

munistų partijos nariais galės 
nors šiek tiek apsaugoti Lietu
vą. Buvo nubrėžta labai aiški 
linija — komunistai yra Lietu
vos okupantai ir su jais negali 
būti jokios kalbos". 

Lietuvos prezidentas pagar
biai kalbėjo apie radijuje dir
busius žmones — ilgametį 
darbuotoją Petrą Petrutį, pro-

, Amerikos balso" apžvalgi
ninką Romą Sakadolskį. „At
simenu tas dienas, kai Ro-
muką atsivedėm ir davėm ke
letą skelbimų paskaityti , pas
kui patikėjom ir žinias, — 
pasakojo V. Adamkus. — Kar
tą jis su Dalia Sruogaite prie 
mikrofono tiesioginiame ete
ryje skaitė žinias, o aš vedžiau 
programą ir, turėdamas laisvą 
minutėlę, varčiau 'The New 
York Times'. Staiga matau, 
kad jiems pritrūko teksto — 
pirštais rodo, kad liko da r trys 
minutės. Greitai prisiminiau, 
ką buvau perskaitęs laikraš
tyje, ir be pasiruošimo atpasa
kojau tos dienos aktualijas". 

Paklaustas, ar nebuvo gaila 
radijui aukoti laisvalaikį, pre
zidentas atsakė: „Žinojome, 
kad mūsų rankose yra galin
gas ginklas. Jautėme įsiparei buotojų nuo 1998 metų dirba ^ a m ^ v e d ė J u s žurnalistus 

Lietuvoje. Tai — prezidentas Le°n$ Narbutį ir Henriką Ze- gojimą Antanui Vanagaičiui ir 
Valdas Adamkus. „Nuo 1950 
metų pavasario, kai atvažia
vęs į Ameriką buvau pakvies
tas rengti sporto žinias, — iki 
atsiradau čia", sakė valstybės 
vadovas apie savo darbo radi
juje pradžią. 

Pasak prezidento, siekiant 
išlaikyti lietuvybe plačioje ir 
daugiatautėje valstybėje. 
„Margutis" buvo ir operaty
viausia ryšio priemonė, kai 
JAV ir kitų valstybių vyriau
sybėms reikėdavo priminti 
apie nepriklausomybės nete
kusią Lietuvą ir tam reikalui 
sutelkti lietuvių bendruome
nę. „Visos demonstracijos, 
reakcija į įvykius sovietinėje 
Lietuvoje, prašymai JAV vy
riausybei, tūkstančiai laišku 
ir telegramų kongresmenams. 
kad Maskva gniaužia Lietuvą. 
buvo organizuojama per Mar
gutį'. Gavę apie tai žinių, tą 
patį vakarą paskelbdavome 
raginimą protestuoti". 

Nuo pat pirmos Lietuvos 
okupacijos dienos radijas be 
išlygų pasisakė už neprikiau-

čą. Apie tokį tunelį savait
raštyje „Veidas" pasakoja da
bar kalintis Seimo narys Au
drius Butkevičius, anuomet 
vadovavęs Krašto apsaugos 
departamentui ir organizavęs 

tiems Amerikos lietuviams, 
kurie nuo 1932 metų iki mūsų 
atsiradimo Amerikoje 1950 -
aisiais išlaikė čia lietuvybę". 

mėlį, daugelį kitų talkininkų, 
dirbusių be jokio užmokesčio. 

Pasak V. Adamkaus, ..Mar
gutis" išaugino ir žinomą 

Valstybės vadovai ir 
žiniasklaida kviečiami pokalbiui 

Vilnius, kovo 29 d. (BNS) sak jo, tai nebus bendrų 
— Seimo pirmininkas Vytau- veiksmų derinimas, o pokal-
tas Landsbergis siūlo „įšal
dyti politikų t a rp" v ;o išpuo
lius ir kaltinimus' ir kviečia 
prezidentą, prem; trą, politi
nius veikėjus bei ziniasklai-
dos vadovus pokalbiai ap ;e 
valstybę, jos reik r n s ir grės
mes. 

Pirmadienį Vytai 
bergio paskelbtam' 
si pranešama, kad 
mą kviečiami 
premjeras, Seime 
penioj parlament-' 
— Konservatorių. Krikščioniu 
demokratų. Centro sąjungos. 
LDDP ir Sociald.-
vadovai, taip pat 
laikraščių — „Liet;: 
..Lietuvos aido". 
kos", ..Kauno dier -
tiečių laikraščio'' 
riai. 

Pareiškime Seim 
kas pažymi, kad 
Lietuvos siekiai — 

bis apie pirminius uždavinius. 
Paklaustas, kodėl j 

bės vadovų susitikimą 
;ost? žiniasklaid 

pak-
V. 

įto Lands-
kreipnne-
: susitiki-
•zidentn?. 

frakcijų, 
:ų partijų 

ikratu 
— penkių 
vos ryto", 
Respubli-
" ir „Vals-

redakto-

pirminin-
-varbiausi 

sine ir dm 

NATO kariuomenė plečia 
Jugoslavijos puolimą 

Briuselis, kovo 28-29 d. 
'Reuters-AP-Interfax-BNS; — 
NATO sekmadienį pranešė 
pradėjusi platesnio užmojo oro 
atakas, nukreiptas prieš Ju
goslavijos karinius objektus. 

Šiuo puolimu pradedama 
antroji „Jui tu pajėgų 
operacijos" banga. 

„Dabar mes pereiname prie 
antrojo etapo, kurio metu bus 
atakuojami taikiniai Kosove. 
Mes jau pradėjome", spaudos 
konferencijoj'1 sąjungos būsti
nėje paskelbė NATO kariuo
menės atstovas spaudai, kari
nių oro pajėgų pirmojo rango 
kapitonas David VVilby. 

NATO šeštadienį buvo pa
skelbusi, kad be kitų taikinių, 
ji puls Jugoslavijos sausumos 
pajėgas Kosove ir jo prieigose, 
bus atakuojami jugoslavų tan
kai, artilerija, transportas ir 
kilnojamos vadavietes ir šiam 
puolimui bus naudojami že
mai skrendantys lėktuvai, ku
rie gali smogti tankams. Ser
bų kariuomenė šią ginkluotę 
ir sistemas naudoja Kosovu 
kaimų apšaudymui. 

Belgradas. Jugoslavijos 
prezidentas Slobodan Miloše-
vič sekmadienį susitiko su vy
riausybės nariais ir armijos 
vadovybe ir paskelbė, kad Ju
goslavija yra pakankamai sti
pri, kad tęstų pasipriešinimą 
V i TO t«.V~vr prane
šė valstybinė naujienų agen
tūra „Tanjug". 

Pranešama, kad valstybinės 
įmonės dirba sėkmingai ir 
karo stovio metu užtikrina 
normalų gyvenimą. Teigiama, 
kad ekonomika yra pastovi ir 
pajungta valstybes gynybai. 
Pranešime tvirtinama, kad 
Jugoslavijos piliečius ir gink
luotąsias pajėgas sieja „dide
lis vienybės ir patriotizmo 
jausmas bei pasiryžimas tęsti 
teisingą kovą prieš nusikals
tamą agresiją" (NATO;. 

Maskva . Per NATO oro 
smūgius Jugoslavijoje žuvo 
1.000 žmonių, dauguma jų — 
civiliai gyventojai, pirmadienį 
pareiškė Rusijos gynybos mi
nistras Igor Sergejev. pridur
damas, jog, ..nematomasis" 
JAV naikintuvas bombonešis 
„F-117" praėjusi šeštadienį 
Serbijoje buvo numuštas so
vietų pagaminta priešlėktuvi 

ne sistema. 
Ministras, be kita ko, sake, 

kad visos šiuo metu Rusijoje 
vykstančios karinės pratybos 
buvo suplanuotos iš anksto ir 
nėra susijusios su išaugusia 
įtampa tarp Maskvos ir NATO 
del Vakarų oro smūgių Jugos
lavijai. 

jos užsienio reikalų mi
nistras Igor Ivanov suabejojo 
sesių • alstybių Kontaktines 
grupes ateitimi, nes, pasak jo, 
NATO antskrydžiai Serbijoje 
pakenkę jos autoritetui. I. Iva
nov .-;„audos konferencijoje sa
kė, kad del NATO veiksmų 
netrukus gali pablogėti Rusi
jos santykiai su JAV ir kito
mis sąjungos narėmis. Nepai
sant to, Maskva „siekia išlai
kyti teigiamus santykių su 
Vakarais bruožus". 

Praėjusią savaitę Rusija 
kvietė Kontaktinę grupę sku
biai susitikti Maskvoje, tačiau 
tam pasipriešino Vašingtonas. 
Toks atsisakymas, taip pat 
atakos Jugoslavijoje gali rody
ti, kad Kontaktinė grupė nus
tos egzistavusi, teigė I. Iva
nov. ..Tokia agresija negali 
neturėti pasekmių mūsų san
tykiams su visomis NATO val
stybėmis, ypač Jungtinėmis 
Valstijomis", sake ministras ir 
pridūrė, jog tai ne Rusijos, ku
ri ..nenori sugrįžti į 'šaltojo 
karo' laikus", kaltė. 

Vatikanas. Popiežius Jo
nas Paulius II pirmadienį pa
skelbė naują kreipimąsi, ra
gindamas nutraukti smurtą 
Jugoslavijoje. Jis sakė. kad de
rybos yra vienintelis tikras ke
lias į taiką. 

„Aš reikalauju padaryti vis
ką, kad šiame regione būtų 
taika ir sudarytos sąlygos ci
viliams gyventojams broliškai 
gyventi savo žemėje", sakė po
piežius Jonas Paulius II Euro
pos Tarybos valstybių parla
mentarams, atvykusiems vizi
to į Vatikaną. Tarp jų buvo ir 
trys Lietuvos parlamentarai. 

.Atsakydami į smurtą 
smurtu niekad neišbrisime iš 
krizės. Geriausia nutildyti 
ginklus bei keršto veiksmus ir 
pradėti derybas... siekiant 
kiek įmanoma greitesnio susi
tarimo, gerbiančio įvairių 
žmonių ir skirtingų kultūrų 
teises...", sakė popiežius. 

socialinė žmonių gerovė — ga-
Šermo™rūmų_gynybąDnuo_garr- l i b ū t i įgyvendinanti, brangi
mo sovietų kariškių puolimo. 
Pasak A. Butkevičiaus versi
jos, parlamento rūmuose buvo 
sukaupta daug benzino, kuris 
būtų buvęs padegtas, sovie
tams pradėjus įsiveržimą, o 
parlamento vadovybė esą tu
rėjusi sprukti „ypač slaptu tu
neliu". 'Eltai 

nant pastovumą :r valdžios 
grandžių sutarimą. 

„Yra dalykai, kuriuos aš 
matau ir turbūt visi tu rė tume 
matyti kaip valstybinės reikš
mės ir prioritetinius. Turė
tume juos aptarti ir susi tart i , 
ar tikrai visi taip matome", 
sakė Seimo pirmininkas. Pa-

Landsbergis sakė pastebis ži-
niasklaidos norą peikti val
džią. „Mane kartais stebina, 
kai aš matau tokį ros ne 
džiaugsmą, kad Lietuvai nesi
seka", sakėiis. 

Paprašytas išsakyti savo 
nuomonę dėl praėjusią savai
te paaštrėjusių prezidento ir 
premjero santykiu, V. Lands-
I rgis teigė, kad j am „šiek 
tiok pabodo nagrinėti abiejų 
pusiu atstovų spaudai prane
šimus". ..Aš daug labiau pa
sikliauju tuo, ką Sutarėme, ką 
aptarėme su prezidentu, o kai 
paskui matau ski r tumus, vie
ną kitą kartą esu reagavęs. 
Dabar nematau reikalo, tuo 
labiau, kad pats nedalyvauju 
tuose pasiaiškinimuose, kurie 
vvksta". sakė Seimo pirminin
kas. 

* Lietuvos demokratu 
partijos taryba siūlo valsty 
bės institucijoms nedelsiant 
įvertinti, ar atitinka „Lietuvos 
telekomo" teikiama 900-oji pa
slauga įstatymų reikalavimus. 
Šios partijos pirmininkas, Sei
mo narys Saulius Pečeliūnas 
sakė. kad telekomas abejoti
nu, jo nuomone, teisiniu pag-

>tų pagaminta pnesreKtuvi- teises... . sake popiežius. 

Dali* lietuviu ESBO stebėtojų 
Kosove grįžta namo 

Vilnius, kovo 29 d. i BNS 
Keturi iš šešių Lietuvos ste
bėtojų, dirbusių Europo 
gumo ir bendradarbiavimo ur-
ganizacijos (ESBO) K • 
tikrintoju misijoje-, pirmadie
nio vakarą sugrįžo namo. 

ESBO stebėtojai pastarąja 
savaite buvo įsikurt Makedo
nijoje, į kurią buvo perkelti 
prieš pradedant NATO karo 
veiksmui Jugoslavijoje. 

Praėjusią savaite, vadovau
jantis ESBO pirmininkaujan
čio Norvegijos užsienio reikalu 
ministro sprendimu, nutarta 
Stebėtoju skaičių sumažinti 
nuo 1.380 iki 250 žmonių. 

rindu įvedė šią paslaugą, ku
ria teikiama mokama infor
macija, organizuojamos abejo
tinos loterijos, žaidimai. Par
lamentaras stebėjosi, kad tele
komas. motyvuodamas techni
nių galimybių stoka, atsisako 
atjungti šią paslaugą priva
tiems abonentams ir įstai
goms, kurios jos visiška; nepa
geidauja ir neužsisakė. Eh» 

'įrmadienj Makedonijoje 
esantys stebėtojai, tarp jų ir 

lietuviai, išvyko į Vie-
r įsikūrusi ESBO būs-

Makedonijoje kol kas lieka 
Seimo Informacijos ir analize.-
skynaus darbuotojas Nerijus 
Songaila, dirbantis stebėtojų 

tabo spaudos skyriuje. Taip 
;>.•• - arstoma galimybė palik
ti darbe kariškį Edgarą Pet
rauską. 

Norvegijos užsienio reikalų 
ministro pareiškime pabrė
žiama, kad tikrintojo užduo-

- vakuacija iš Kosovo yra 
laikina.ir pareigūnai turi būti 
pasirengę grįžti tęsti darbo, 
kai tik tam bus sudarytos vi
sos reikalingos sąlygos. 

ESBO tikrintojų misijoje Ko
sove dirbo atstovai iš 39 ES-
BO valstybių 

KALENDORIUS 
Kovo 30 d Marijonas. Zosimas, 

Danui*. Medą. 
Kovo SI d. Benjaminas. Korne

lija. Ginas. Varn.lo 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SUSIPAŽINKIME S U „HOSPICE" 

EGLĖ PAUUKIENĖ 

Š.m. vasario mėn. pradžioje 
buvo išleistas naujas 33 centų 
pašto ženklas paminėti „Hos-
pice Care" - mirštančiųjų 
priežiūrą. Pašto ženklo fone 
matyti žalia pieva, medis, na
mukas. Didelis raudonas / gel
tonas drugelis, vaizduojantis 
išlaisvintą sielą, skrenda virš 
namuko. 

Šiais laikais yra daug kalbų 
apie ligonių priežiūrą, mirš
tančiųjų „teises", dr. Kevor-
kian stiliaus sergančiųjų ke
lionės pagreitinimą Amžiny
bėn. Sakoma, kad sunkiai ser
gantys verčiau mirtų, negu 
kentėtų neapsakomus skaus
mus. Tačiau mirštantiems 
skausmas gali būti puikiai 
reguliuojamas, ir jie gali už
baigti savo paskutines dienas 
oriai ir ramiai. Susipažinkime 
su „hospice" priežiūra, kuri 
tinka ne vien vėžiu sergan
tiems ligoniams, bet ir visiems 
nusilpusiems žmonėms, bai
giantiems gyvenimo kelionę. 

L Kas yra „Hospice Bene-
fit"? 

Tai yra trumpalaikis ligo
nių aptarnavimas, kuris pa
dengia beveik visas išlaidas, 
susijusias su žmonių pasku
tinėmis gyvenimo valandomis. 
„Hospice" yra dalis Medicare 
Hospital Insurance Part A. 
Priežiūra skirta nepagydo
miems ligoniams arba nusil
pusiems vyresnio amžiaus 
žmonėms. Dėmesys ne išgydy
mui, o priežiūrai: suteikti pa
guodos ir sumažinti skausmą. 
Apskritai, prieš ligonius pri
imant „hospice" priežiūrai, gy
dytojas turi nustatyti, kad li
goniui liko gyventi tik maž
daug 6 mėnesiai. 

Priežiūra parūpinta trijų 
dalių terminais; yra du 90-
dienų ilgumo terminai ir vie
nas 30-dienų ilgumo terminas. 
Galima naudotis iš eilės arba 
protarpais, pvz., jeigu ligonis 
sustiprėja pirmo termino lai
kotarpiu, galima nutraukti 
„hospice" priežiūrą ir likusiais 
priežiūros terminais pasinau
doti vėliau. 

2. Kokia priežiūra parū
pinta? 

Yra parūpinti gydytojo ir 
gailestingos seselės patarnavi
mai, namų pagalba („nurse's 
aide" patarnavimai) ir pasto
ralinė pagalba. 

3. Kaip nustatyta prie
žiūra? 

Kadangi kiekvieno ligonio 
padėtis skirtinga ir vis keičia
si, priežiūros režimą nustato 
ir pritaiko „hospice" grupė, 
sudaryta iš gydytojo, gailestin
gos seselės, ..sočiai vvorker" ir 
dvasininko. Dažniausiai dvi 
gailestingos seselės aplanko 
..hospice" priežiūra susidomė
jusį ligonį ir pasitaria su šei
ma, kokios pagalbos reikia, 
paaiškina šeimai, kaip galima 
ligoniui padėti ir kuo pati 
šeima gali prisidėti. Tuomet 
„sočiai vvorker" ir (šeimai pa
geidaujant) dvasininkas susi
riša su šeima, nustatyti reika
lingus papildomus patarnavi
mu- Kartais, be mediciniškos 
paramos reikia pagalbos nu
pirkti reikmenų, išmaudyti 
ligonį, ar pan. Tokiems reika
lams yra paskirti pagalbinin
kai (aidės;, kurie ateina pri
reikus — gal kartą į savaitę, 
— prireikus — dažniausiai 3 
kartus /sav. 'Nusilpusius ligo
nius lanko kasdien.) Svar
biausia, kad ligonio šeima gali 
kreiptis pagalbos į „hospice" 
bet kokiu laiku - visą parą, 7 
dienas per savaitę. Ligonio 
šeimai yra su kuo pasikalbėti, 
pasitarti. Reikalui esant, nors 
ir viduryje nakties, paskam
bins arba atvažiuos g. seselė 

pasikalbėti, nuraminti šeimą 
arba ligoniui vaistus nuo 
skausmo sureguliuoti. 

4. Kur parūpinti aptarna
vimai? 

Ligonis gali gyventi namuo
se, prieglaudoje, klinikoje, ar 
pan. Jeigu ligonis negyvena 
namuose, šeimos dažnai pa
geidauja, kad „hospice" sese
lės kokiu nors būdu praneštų 
apie vizitą. Kartais tam tiks
lui būna prie ligonio lovos pa
likta knygutė, į kurią g. seselė 
įrašo pastabas; kartais ji tie
siog paskambina šeimai, pa
pasakoti apie ligonio būklę. 
Viskas priklauso nuo šeimos 
pageidavimų ir nuo padėties. 

5. Kokios ištaigos gali pa
rūpinti „hospice" prie
žiūrą? 

Medicare padengia tik Me
dicare patvirtintų „hospice" 
įstaigų išlaidas. 

6. Ko galima tikėtis g. se
selės vizito metu? 

Viskas priklauso nuo šei
mos ir nuo „hospice" įstaigos. 
Apsilankius į namus, g. seselė 
dažniausiai paklaus šeimos, 
ar nori drauge su ligoniu su
kalbėti maldelę. (Kartais šei
ma pageidauja sukalbėti dalį 
rožančiaus.) Po to ji apžiūrės 
ligonį, patikrins sveikatos būk
lę, pakeis tvarsčius, apvalys 
žaizdas, nustatys, ar skaus
mui vaistų stiprumą reikia 
pakeisti, susisieks su gydyto
ju, užsakys vaistus ir pan. Ji 
pasikalbės su šeima, išklausys 
rūpesčių. Reikalui esant, nau
jai pripildys kitai savaitei 
vaistų buteliukus. Kartais 
vaistų mažai - tik nuo skaus
mo; kartais vaistų daug. Pri
klauso nuo ligonio diagnozės. 
Ligonio paskutinėse gyvenimo 
savaitėse seselė paaiškins šei
mai, ko tikėtis, kokie pasi
reiškimai rodo artėjančią mir
tį ir pan. Tokiais atvejais, g. 
seselės kartais su šeima iš
būna valandas. Tačiau dažniau
siai vizitas valandos ilgumo. 

„... TAVO STEBUKLO DĖKA LIETUVAI 
VĖL ŠVIEČIA SAULĖ..." 

Lietuvos Nepriklausomybės dinį. Ten, spėjus pasistiprinti 
81-oji sukaktis New Yorke iš- Mėlynių paruoštais pietumis, 
kilmingai paminėta sekma- 2:30 vai. popiet, didžiojoje Ži-
dienį, vasario 21 d. dinio salėje prasidėjo antroji 

Minėjimas pradėtas Apreiš- minėjimo dalis, 
kimo parapijos bažnyčioje. Minėjimą atidarė Tautos 
Chorui giedant „Pulkim ant fondo valdybos pirm. Algis Vo
kelių", procesijai priartėjus deckas. Glaustu žodžiu pasvei-
prie altoriaus, jo šonuose iš- kinus į minėjimą susirinku-
stačius Lietuvos, JAV ir Šau- sius, buvo įneštos JAV ir Lie-
lių vėliavas, šv. Mišių auką, tuvos vėliavos. Jungtiniai Ap-

Hospice Care 

kartu su Viešpaties Atsimai
nymo parapijos klebonu kun. 
James T. Rooney, klebonu 
emeritus Vytautu Palubinsku, 
klebonu emeritus Jonu Pakal
niškiu ir kun. Emeritus Stasiu 
Raila, aukojo vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM. Vyskupas 
pasakė ir pamokslą. Žvilgs
nyje į Lietuvą, vyskupas ten 
matė esančius trūkumus, kles
tinčias negeroves, o ir joje 
esančius gerus, dorus žmones. 
Vis dėlto, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jos žmonės nė
ra dar dvasiškai laisvi. 

Mišių metu giedojo Apreiš
kimo parapijos choras (vad. 
Asta Barkauskienė) ir „Daina
vos" ansamblio vyrų choras 
(vad. Darius Polikaitis). Var
gonais pritarė Virginijus Bar
kauskas. Mišių skaitymus 
skaitė Pranė Ąžuolienė. Mi
šias užbaigus, pagiedojus JAV 
ir Lietuvos himnus bei „Ap
saugok Aukščiausias" (muz. 
Sasnausko, žodž. Maironio), 
buvo skubama į Kultūros ži-

reiškimo ir Atsimainymo pa
rapijų chorai giedojo JAV ir 
Lietuvos himnus (dirigavo As
ta Barkauskienė, vargonais 
akompanavo Virginijus Bar
kauskas). 

Maldai sukalbėti pakviestas 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos vikaras kun. Vytautas 
Volertas, kuris, keldamas sa
vo žvilgsni į Aukščiausiąjį, 
kalbėjo: „Visatos Kūrėjau, Ta
vo stebuklo dėka Lietuvai vėl 
šviečia saulė. Dėkojame Tau 
už ją lietuvišku žodžiu ir 
krikščioniška mintimi. Šian
dien čia dalyvaudami, reiškia
me norą vykdyti Ikvo planą ir 
meldžiame, kad Lietuvą laiky
tum gyvą ir pasaulio tautų 
šeimoje". 

Po to buvo Lietuvos Respub
likos konsulo New Yorke Ge
dimino Levicko sveikinimas, 
kurio baigmė- skambėjo taip: 
„Istorinė patirtis akivaizdžiai 
rodo, kad tikslas yra pasiekia
mas tik vienybėje, santaikoje 
bei kiekvieno mūsų kasdieni-

7. Ar nėra pavojaus, kad 
reguliuojant nuo skausmo 
vaistus galima ligoni mor
finu numarinti? 

Ne. „Hospice" g. seselės spe
cialistės skausmo reguliavi
mui, nuolat tariasi su gydyto
jais. Jeigu ligoniui duota tik 
tiek morfino, kiek reikia 
skausmą numalšinti, jo nenu
marinsi. 

8. Kokias ir kiek išlaidu 
padengia „Hospice Bene-
fit"? 

Yra padengtos beveik visos 
išlaidos, susijusios su: medici
niškais įtaisymais, reikmeni
mis, vaistais; pagalba ir patar
navimais namuose (pvz. prau
simu, apsirengimu, maisto 
ruoša; „physical, occupation-
al" terapija: mitybos specia
listų patarimais; kalbos pato
logijos terapija; „sočiai Servi
ces" ir pan. Ligoniui tenka 
užmokėti tik dalį vaistų ir 
(reikalui esant) ligoninės 

Sveikatos apsaugos ministras Mindaugas Stankevičius (dešinėje) ir Vilniaus meras Rolandas Paksas Vilniaus 
greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje atidarė neurochirurgijos skyrių Nuotr. Eltos 

niuose darbuose. Šios nuosta
bios šventės proga leiskite 
jums visiems palinkėti stip
rybės, vidinės ramybės, geros 
sveikatos, dvasinių jėgų, nuo
širdžių ir vertingų darbų, ku
rie kviestų mus visus pasiekti 
NATO tikslus, saugant ne
priklausomą, klestinčią Lietu
vą". 

Pagrindinę kalbą pasakė 
svečias iš gretimos New Jer-
sey valstijos, rašytojas Vytau
tas Volertas. Čia kelios ištrau
kos iš jo kalbos: 

„Didžiosioms, galingosioms 
valstybėms, pvz., į mūsų Va
sario 16 panašios progos yra 
džiūgavimo, nerūpestingumo, 
išsiblaškymo dienos. Bet ma
žos, varguolės valstybės kiek
vieną akimirką budi. Budi, 
žvalgosi ir rūpinasi net 
džiaugsmo akimirkomis, nes 
mažos lengvai telpa į gobšuo
lių nasrus. Mums krykštavi
mais svaigintis nevertėtų. Ša
lia baltų pluoštų gyvenimas 
patiesia ir pilkas paklodes. 
(Nedera išeivijai didžiuotis, 
kaip kažkuriais, matyt, labai 
senais laikais, netinkamai šai
pėsi puodas iš katilo. Tačiau į 
Lietuvos visuomenę slapčio
mis pažvelgti labai knieti). 
Buvęs prezidentas A. Brazaus
kas 1995 m. nusiskundė: 'Su
sitikimuose su žmonėmis daž
nai galvoju, kodėl mes tokie 
skirtingi ir pikti. Vienas kitu 
nepasitikime, ignoruojame, 
negerbiame. Kodėl mūsų san
tykiuose tiek daug šiurkštumo 
ir brutalumo, nenoro suprasti 
vienas kitą?' Žinoma, Bra
zauskui gal vienas kitas igno-
racijos ir šiurkštumo rodė 
daugiau kaip savo artimiems 
kaimynams. Vis dėlto šiame jo 
skunde tiesos kraštelis pasiro
do. Tai, kiek iki šiandien Lie
tuvoje liko piktumo, ignoravi
mo, nepasitenkinimo ir kito
kių nemalonių šmaikštybių? 

Lietuvos visuomenė yra bol
ševizmo sužeista, nervinga in
dividualistų minia. Jos apga
dintų ląstelių jau gal nebus 
įmanoma išgydyti. Teks lauk
ti, kol naujos ataugs. Žinoma, 
čia kalbama apibendrinimais, 
kurie gal tinka ketvirtadaliui 
ar trečdaliui irzlių gyventojų. 
Tačiau ir tokia dalis trukdo 
valstybei. Ar negirdėjome apie 
medaus statinę ir kelis lašus 
dervos? O čia, Lietuvos visuo
menėje, suverstas visas nera
mių žmonių pagiežos kibiras. 

Kitas sunkus ir tamsus vals
tybės elementas — valdininki
ja. Tai užtikrintos duonos ieš
kančių, arogantiškų apie 
300,000 egoistų minia". 

Apie prezidento sudarytą 
tarptautinę komisiją komunis
tų ir nacių nusikaltimams 
įvertinti, paskaitininkas klau
sė: „Ar komisija buvo prezi
dento mintis? Gal kas nors iš 
Lietuvos pašalies tokios komi
sijos reikalavo? Ką reiškia 
būdvardis 'tarptautinė'? Ar ją 
sudarė svetimos valstybės? 
Kodėl joje yra tik Lietuvos, 
Rusijos ir JAV atstovai, net po 
kelis? Kodėl nėra nei vienos 
Vakarų Europos valstybės, 
pvz., Lenkijos, Čekijos, abi 
okupacijas pakėlusių, arba 

NAUJAI ATVYKUSIEMS PATARIMAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Dabar iš Lietuvos su „žalia 
kortele" atvyksta mūsų bro
liai-seserys, pavieniai ar su 
šeimomis, ten palikę ūkį, už
siėmimą, tarnybą... Vyrauja 
tokios nuotaikos, kad visa Lie
tuva atsirastų Amerikoje — 
taip ten tamsu, o čia taip 
šviesu. Pikti liežuviai mala, 
kad atvyksta nenaudėliai, o 
geri lietuviai turi darbo ir nie
kur nesikrausto — juk dabar 
reikia Lietuvą iš naujo atsta
tyti. 

Tiesa yra kažkur viduryje. 
Už tai visi ir visos visu pajė
gumu stenkimės padėti, idant 
naujai atvykusieji, kas jie be-

įvairius pavadinimus. Čia 
mes, pagal Landsbergį, suda
rome lietuviją, esame jos na
riai ir elkimės broliškai su 
kiekvienu. 

Idant mažiau vargtų naujai 
atvykusieji, reikia kai kuriuos 
svarbius dalykus turėti gal
voje. Pirmiausia, susitvarky
kite savo sveikatą Lietuvoje. 
Amerikoje išsiraiko tik lietu
viški ąžuolai į juos panašios 
lietuvės. O čia sunegalavus, 
kreipkitės tiesiog į Cook 
County Hospital, 1835 West 
Harrison Street. Jokio skam
binimo. Vykite anksti rytą, 7 
vai. jau būkite ten. įėjimas iš 
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būtų, galėtų žmoniškai įsikur- Harrison gatvės Pro dvejas 
ti. Visi žinom, kokios sunkios 
yra pirmos dienos naujai atvy
kusiems. 

Visi ir visos mes esame bro-

duris įėję, eikite kairėn kokį 
šimtą žingsnių ir dešinėje — 
„Emergency Room", kur gau
site geriausią pagalbą. Jei 

liai-seserys, lietuviai-lietuvės, nemokate angliškai, parūpins 
tik vieni seniai, kiti po karo, o ligoninė lietuvį vertėją. Jei ne-
treti dabar čia atvykę. Už
mirškime mums primestus 

turite apdraudos ir kišenė 
tuščia (banke gali turėti iki 
2,000 žaliukų), tai nereikės 
mokėti. Gausite apžiūrą, rei
kiamus tyrimus, nuotraukas 
ir vaistus bei kortelę ambula-

sąskaitų. 
Aišku, kad ne visos „hos

pice" įstaigos vienodos. Reika- torijon apsilankyti pakartoti-
lui esant, geriausiai kreiptis į nai. Ligoninė yra vienintelė 
savo parapiją, draugus, pažįs- vieta Čikagoje, kur gali tuščia-
tamus rekomendacijai. Norin- kišėnis gauti žmonišką sveika-
tys smulkesnės informacijos 
apie „hospice" priežiūrą, 
kreipkitės į savo valstijos svei
katos arba „hospice" departa
mentą, arba į National Hos
pice Organization, tel.(800) 
658-8898. Nesigailėsite. 

tos priežiūrą. Žinoma, pa-
tiems-pačioms reikės apseiti 
be saldumynų, kavos, rūkalų-
svaigalų, kurių čia gausybė ir 
dažnas patenka jų glėbin, 
tada jokia pagalba tokiam-
tokiai negalima. Sėkmės! 

Prancūzijos, nuo nacių nu
kentėjusios? Jei tai yra tarp
tautinė komisija ir sudaryta 
svetur, be Lietuvos pastangų, 
kodėl ją Lietuva priėmė? Ne
suprantant jos „tarptautišku-
mo", ima nuogąstis, kad iš jos 
gali atsirasti Lietuvai didelių 
politinių ir ekonominių nuos
tolių. 

Kalbėdami apie Lietuvą, pri
simename, kad gyvename sve
tur. Todėl mūsų žodis negali 
būti visiškai taiklus. Matome 
tarsi pašiurpusio vandens pa
viršiuje judantį atspindį tik
rovės, esančios ant ežero kran
to. Atkurta nepriklausomybė, 
sukelta 'dainuojanti revoliuci
ja', įgyvendinta demokratija 
— tai aiškūs ženklai, kad tau
ta liko sveika. Paliegėliai ne
kelia nei šūkaujančių, nei dai
nuojančių revoliucijų!" 

V. Volertas savo kalbą baigė 
žodžiais: „Lietuva yra mūsų 
šių laikų gražuolė, nors skirta 
vargingam likimui. Valstybės 
ir piliečių dar laukia, ne toks 
jau didelis, bet neišvengiamas 
vargas. Atsakomybė, rūpestis, 
pareiga šeimai ir valstybei šį 
vargą gali sutrumpinti. Štai 
ko mes, tolumų lietuviai, ti
kimės, ko laukiame. Tešviečia 
Lietuvoje saulė, tenuskaidrina 
ji ir mūsų nuotaikas". 

Meninę programos dalį atli
ko iš Čikagos atvykęs „Daina
vos" ansamblio vyrų oktetas. 
Apie okteto koncertus atliktus 
Čikagoje, Detroite, Clevelande 
ir kitur, gražius atsiliepimus 
esame jau skaitę spaudoje. 
Dabar ir New Yorkas įsitiki
no, kad tai nebuvo tik tušti, 
oktetą „glostantys" žodžiai. 

Ansambliečiai New Yorke 
dainavo tik septyniese (aš
tuntas tarnybos reikalais iš 
Čikagos yra išvykęs): Darius 
Polikaitis (vadovas), Liudas 
Landsbergis, Audrius Polikai
tis, Marius Polikaitis, Tadas 
Stropus, Kastytis Šoliūnas ir 
Marius Tijūnėlis. Jų akompa-
niatorius — Vidas Neveraus-
kas. Dainininkai visi jauni, 
minkšto, švelnaus ir gražiai 
skambančio balso savininkai. 
Turi puikią muzikinę klausą. 
Dainuojant gerai viens kitą 
jaučia ir nesistengia „viršyti!" 
Lygios dinaminės slinktys, 
nuostabiai gražus jų piano 
skambesys ir aiški tartis — jų 
pagrindinė tvirtybė. Nekurias 
dainas dainuojant, jie dar ir 
vaidybiniai pašmaikštauja. 

Ansamblio vyrai padainavo 
15 dainų ir dar dvi — „bisui". 

Paskutinei dainai nuskam
bėjus, klausytojams savo pa
sigėrėjimą, džiaugsmą ir pa
dėką reiškiant garsiais ploji
mais, ansambliečiai buvo ap
dovanoti puokštėmis gėlių. 
Nebuvo pamiršti ir savieji 
menininkai, vargonininkai As
ta ir Virginijus Barkauskai. 
Jie buvo iškviesti į sceną ir 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Nortrnvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava.. Hfckory H9e, L 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PEIRBIOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.RobertsRd.,Hfc*oryHie,IL 
1 mylis į vakarus nuo ilartom Av*. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, HD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytoja* 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcrwrAva.Sta.Sir6 ' 

Chicago. IL 60636 
TaL 773-229-9986 

valandos pagal auaUaHmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Surte 310 

NaparvMe, IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Hightand Ava., 
Tower 1. Suite 3 C 

Down*rs Grove, IL 60515 
Tai. (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Supertor, Šute 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

apdovanoti gėlėmis. 
Susirinkusiems ir visiems, 

šį minėjimą rengiant vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėju
siems, padėką išreiškęs LB 
NY apygardos valdybos pirmi
ninkas Kęstutis Bileris, pra
nešęs, kad suaukota 4,825 do
leriai, minėjimą uždarė. 

Minėjimo programai vadova
vo Petras Sandanavičius. Sce
ną ir salę išpuošė Ramutė 
Česnavičienė. 

Sklandžiai pravestą minėji
mą rengė Tautos fondas, LB 
New Yorko apygardos valdyba 
ir ALTo New Yorko skyrius. 

P. Palye 

' 
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PRIEŠ KOVO 
VIENUOLIKTĄJĄ IR PO 

JOS 
GIEDRIUS APUOKAS 

Ne kartą teko girdėti pa
svarstymų, kuri Lietuvos 
valstybingumą žyminčių datų 
yra svarbiausia? Ar reikia pa
brėžti Lietuvos valstybingumą 
nuo viduramžių ir pirmenybę 
teikti karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo dienai Liepos 6-
ajai, ar, išlaikant Lietuvos 
Respublikos tradiciją — vie
nintele tikra Lietuvos valsty
bingumo švente — laikyti 
Vasario 16-ąją, moderniųjų 
laikų Lietuvos atkūrimo datą, 
o gal svarbiausia Kovo 11-ta. 

Matyt, niekas neabejoja, kad 
Vasario 16 yra, buvo ir toliau 
bus pagrindinė šiuolaikinės 
Lietuvos valstybės šventė, ta
čiau šiandien svarbiau yra 
tai, kad kiekviena šių datų — 
tai paminklas daugelio kartų 
lietuvių kovai už savo tautos 
laisvę ir gerovę. Liepos 6-oji 
— paminklas didvyriams, ko
vojusiems su kryžiuočiais, di
diesiems Lietuvos kunigaikš
čiams, kūrusiems valstybę 
nuo Baltijos iki Juodosios jū
ros, įkūrusiems Vilniaus uni
versitetą ir priėmusiems Lie
tuvos Statutą, unikalų tais 
laikais teisinį dokumentą. 
Vasario 16-oji — paminklas 
XTX amžiaus sukilimų prieš 
rusų carus dalyviams, knyg
nešiams, vargo mokyklų da
raktoriams, tautinio atgimimo 
veikėjams, Lietuvos Tarybai. 
Kovo 11-oji — paminklas 1941 
m. birželio sukilimo kovoto
jams, pokario partizanams, 
Sibiro tremtiniams, Lietuvos 
išeivijai, neleidusiai pasauliui 
pamiršti pavergtos Lietuvos 
likimo, Lietuvos katalikų kro-
iikjos leidėjams, disidentams, 
visiems išlaikiusiems tikėjimą 
Lietuva ir, pirmai progai pasi
taikius, stojusiems į kovą dėl 
jos laisvės. Kiekviena iš šių 
datų yra be galo brangi ir 
svarbi kiek' ienam iš mūsų. 
- Šiandien, kalbėdamas apie 
tai, kaip Lietuva gyveno prieš 
Kovo 11-ąją, noriu atkreipti 
dėmesį į dalykus, kuriuos ži
nau ne iš knygų ir pasako
jimų, o kuriuos pačiam yra 
tekę matyti ir jausti. 

Norėčiau pabandyti apibū
dinti visuomenės sąmonę ir 
padėtį sovietiniais laikais. 
Daugumos žmonių požiūris į 
bet kokias valdžios institucijas 
buvo negatyvus. Valdžia buvo 
suprantama ne kaip sava, 
skirta žmogui ginti ir padėti, 
o kaip nuolatinės prievartos 
įrankis, per jėgą primestas 
okupantų. Sovietiniais laikais 
lietuvio pasaulėžiūra ir sąmo

nė formavosi šeimoje. Skirtin
gai nuo demokratinio pasau
lio, išorinė visuomenė ne stip
rino ir padėjo formuoti tauti
nius, etinius ir moralinius 
principus, o daugeliu atveju 
buvo viena pagrindinių kliū
čių jiems ugdyti. Kitas, bent 
jau mano kartos auklėjimui 
būdingų dalykų, buvo tai, kad 
tautinius jausmus neretai la
biau ugdė ir su naująja Lietu
vos istorija daugiau supažin
dindavo ne tėvai, kurie neno
riai kalbėdavo apie politiką su 
vaikais, o seneliai — produk
tyviausią savo gyvenimo at
karpą gyvenę nepriklausomo
je Lietuvoje. 

Žmogus buvo verčiamas gy
venti dvigubą gyvenimą — 
viena sakoma garsiai ir vie
šai, kita galvojama ir kalbama 
artimųjų tarpe. Iš savo patyri
mo galiu pasakyti, kad tai ne
buvo itin malonu ir neugdė 
geriausių žmogaus charakte
rio bruožų. Kovoti su tuo gali
ma buvo įvairiai. Papras
čiausias ir plačiausiai varto
tas b\ las buvo nusišalinti 
nuo viešojo visuomeninio gy
venimo, rinktis profesijas, kuo 
mažiau susijusias su veikimu 
visuomenėje, užpildyti savo 
gyvenimą šeimos reikalais, 
domėjimusi menais, technika 
ar mokslu. Taip žmonės pra
rado be galo svarbius visuo
meninio veikimo kartu, bend
ruomenės jausmo, pilietišku
mo įgūdžius, tai, ko dabar 
Lietuvoje labai pasigendi, 
ypač turėdamas galimybę ly
ginti ir pamatęs, kaip pilie
tinė visuomenė veikia demok
ratijos sąlygomis. Per pasta
ruosius du tris dešimtmečius 
nedaug kas ryžosi atvirai ko
vai su režimu, tačiau labai 
daug buvo žmonių, kurie, iš 
pažiūros veikdami režimo 
nustatytuose rėmuose, iš tik
rųjų bandė kovoti su juo. Ypač 
tai pasakytina apie žmones, 
kurių profesija — menininko, 
mokslininko, kultūros darbi
ninko — neišvengiamai išves
davo žmogų į viešumą. Tokiu 
atveju buvo stengiamasi už
imti, užpildyti kiekvieną nišą 
apleistą režimo. Kai tik kont
rolės budrumas atslūgdavo 
režimo atšilimo laikotarpiais, 
būdavo skubama tuo pasinau
doti, stengiantis pasakyti kiek 
galima daugiau tiesos apie 
Lietuvos istoriją, rūpinantis 
Lietuvos istorijos ir kultūros 
paminklais, stengiantis supa
žindinti Lietuvos visuomenę 
su pasaulio kultūros pasieki
mais. 

Lietuvos konsulas Giedrius 
Apuokas 

Sąmoningai nutylėdamas 
piktybiško ir savanaudiško 
kolaboravimo su režimu atve
jus, nes visgi ne jie dominavo 
ir ne jie artino Kovo 11, drįstu 
tvirtinti, kad, nors ir neturint 
galimybės ugdyti tautinės sa
vimonės, remiantis į nepri
klausomos valstybės instituci
jas ir politiką, sąmoningai ir 
intuityviai buvo ieškoma kito
kių tautinės saviraiškos būdų. 
Nepaisant suvaržymų ir sun
kumų, stengtasi ugdyti lietu
višką kultūrą, vystyti lietuvių 
kalbos mokslą, rinkti, doku
mentuoti ir tirti liaudies me
ną, etnografiją. Šalia fasadi
nio ansamblio „Lietuva", eg
zistavo nemažai etnografinių 
liaudies muzikos grupių, 
kruopščiai atkuriančių auten
tiškas lietuvių liaudies dainas 
ir šokius, kuriose labai akty
viai dalyvavo jaunimas. Vie
nas pusiau legalių tautinės 
savimonės pasireiškimo ir ug
dymo būdų buvo sportas. Tur
būt niekas neabejoja, kad 
Kauno „Žalgirio" krepšininkų 
pergalės, ypač prieš Maskvos 
kariškius, įgydavo visai kito
kią, negu grynai sportinę, 
prasmę ir buvo neapsakomai 
svarbios, išlaikant savigarbą 
ir pasitikėjimą savimi. Kal
bant apie sportininkus, nede
rėtų pamiršti, kad, skirtingai 
netgi nuo latvių ir estų, be 
galo mažai buvo tokių, kurie 
sutikdavo išvykti iš Lietuvos 
ir atstovauti ne Lietuvos ko
mandoms. 

Apibendrindamas norėčiau 
suminėti, mano manymu, pa
grindinius Lietuvos visuome
nės bruožus besibaigiant so
vietiniams laikams, nesisten
giant jų įvertinti, kaip teigia
mų ar neigiamų, nes ta :. kas 
vaidino pozityvų vaidmenį 
vienoje situacijoje ar vienu 
laiku, tampa kliūtimi ir yda 

kitu. Visuomenei buvo būdin
gas tylus ir atkaklus prieši
nimasis valdžiai, skeptiškas 
požiūris į praktiškai bet ko
kias formalias institucijas, 
netgi tam tikras cinizmas, są
moningas pasitraukimas nuo 
viešosios realybės, visuome
ninės veiklos vengimas. Tu
rint stiprų priešą, visuomenę 
vienijo greičiau neapykanta 
jam, skriaudos ir neteisybės 
pojūtis, bet ne žinojimas, ko
kia gi turi būti nauja nepri
klausoma Lietuva, kurios ab
soliuti dauguma ilgėjosi ir ku
rios atkūrimas, atrodė, turėjo 
automatiškai išspręsti visas 
problemas, šalia gana aukšto 
išsilavinimo lygio ir neabejoti
no kūrybingumo, visuomenė 
buvo praradusi labai svarbius 
pilietinės visuomenės veiklos, 
bendruomeniškumo, solidaru
mo — ne kovai prieš, o bend
ram darbui kartu, įgūdžius. 

Nepaisant pažado nevertin
ti, matau, kad apibūdinimas 
išėjo gana kritiškas. Tačiau 
prisiminus tai kas vyko Lietu
voje 1988-1991 metais, matyt, 
tektų pripažinti, kad ne vis
kas taip jau blogai. Visų pir
ma Sąjūdžio atsiradimas. Są
jūdžio iniciatyvinę grupę su
formavo žmonės, apie kuriuos 
negalima pasakyti, kad jie ne
turėjo ko prarasti. Tuo metu 
tikrai niekas negalėjo tvirtin
ti, kad jokie pavojai negresia, 
sovietinis režimas buvo ne
prognozuojamas, tegu ir apsil-
pęs, bet mirtinai pavojingas 
žvėris. Nemažiau svarbu buvo 
ir tai, kad Lietuvos plačioji 
visuomenė nepaliko jų saujele 
vienišų kovotojų. Jau į pačius 
pirmuosius kvietimus rinktis 
pareikšti savo valios atsiliepė 
daugybė žmonių. Kiekvienas 
suprato, kad jis šiuo metu yra 
be galo svarbus, kad dalyvavi
mas Sąjūdžio mitinguose yra 
pareiga sau, savo vaikams, tė
vynei, kurios už tave niekas 
kitas neatliks. Buvo be galo 
džiugu suvokti, kad tave supa 
ne abejingi, tik savo materia
line gerove besirūpinantys, 
žmonės, ar saugumo informa
toriai, o galybė gražių, links
mų, ryžtingų žmonių, kuriuos 
vienija laisvės troškimas. 
Žmonės mokėsi demokratijos, 
organizuoti rinkiminę kovą, 
drąsiai naudojosi režimo ne
ryžtingumu, juo toliau, tuo la
biau kratėsi baimės. Labai 
vertinga buvo ištvermė, atsa
komybės jausmas, sugebėji
mas nepasiduoti provokaci
joms. 

Tai buvo be galo įdomus lai
kas, kada kiekviena diena at
nešdavo kažką nauja ir įdo
maus. Tačiau tai buvo ir be 
galo įtemptas laikas, kiekvie
nas naujas žingsnis didino 
režimo susierzinimą ir pasi
priešinimą, pavojai tykojo už 
kiekvieno kampo, kiekvienas 

sprendimas reikalavo išmin
ties ir ryžto. Man regis, kad 
Sąjūdžio vadai tuomet pade
monstravo neeilinius politi
nius talentus, o Lietuvos žmo
nės — protą, ištvermę ir ryž
tą. 

Istorinė Kovo 11 diena, ku
rią vieni žmonės praleido prie 
Aukščiausios tarybos rūmų, o 
kiti prie televizorių ekranų, 
daugumai nebuvo proga pa
kelti šampano taures. Tai bu
vo susikaupimo momentas, 
kada, gerai pasiruošus ir ap
galvojus, pasiryžtama atsa
kingai ir nuosekliai eiti iki 
galutinės pergalės, suvokiant 
pavojus ir sunkumus, sąmo
ningai pasirenkant kelią. Tai 
ne tik įtampos, bet ir paleng
vėjimo momentas, kai spren
dimas priimtas — belieka tik 
veikti ir ištverti. 

Laikotarpis tarp 1990 metų 
kovo 11 ir 1991 metų rugpjū
čio tikrai nebuvo lengvas ir 
paprastas. Tai buvo kuriamojo 
darbo pradžia, tačiau su neap
sakomais trukdymais. Įstaty
mai, įtvirtinantys Lietuvos 
nepriklausomybę, buvo pri
imami, tačiau įgyvendinti 
juos buvo nepaprastai sunku, 
kai šalia lietuviškų valdžios 
įstaigų veikė okupacinės, ir 
visur buvo pilna okupacinės 
kariuomenės. Gyventa nuola
tinės įtampos, bauginimų, 
grasinimų, provokacijų aplin
koje. Prasidėjo ekonominė blo
kada, bandyta palaužti tautos 
valią siekti laisvės materiali
niais sunkumais, o viso to 
kulminacija buvo sausio 13-ta 
ir žudynės Medininkų muiti
nėje, kai buvo pralietas Lietu
vos piliečių kraujas. Kartu tai 
buvo ir laikotarpis, kai baigė
si absoliučios vienybės metas, 
prasidėjo skaidymasis pagal 
politines pažiūras, ginčijantis, 
kokiais metodais veikti, ko
kios taktikos laikytis. Matyt, 
tai buvo natūralus, neišven
giamas procesas, tačiau nere
tai susidarydavo įspūdis, kad 
nesutarimai kildavo ne tik dėl 
dalykų esmės, bet dėl įžeistų 
ambicijų ar noro turėti di
desnės įtakos. 

Po nepavykusio rugpjūčio 
pučo, kuris po kelių dienų at
rodė beveik juokingas, atėjo 
nuostabus rugsėjis, kada Lie
tuvos vyriausybę viena po ki
tos pripažino pasaulio vals
tybės, kada Lietuva tapo 
Jungtinių Tautų ir kitų tarp
tautinių organizacijų nare, 
kada vėl tapome tikrais savo 
šalies šeimininkais, kada iš 
tikrųjų nuo mūsų išrinktos 
vyriausybės nuopelnų ar ne
sėkmių, nuo mūsų pačių dar
bo pradėjo priklausyti Lietu
vos ateitis. 

Nuo 1990 metų kovo 11 die
nos praėjo ne taip mažai lai
ko. Daug kas jau padaryta. 

;Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokieni 

Žengiant Kančios 
savaitės keliu 

Praėjusį' sekmadienį prisi
minėme paskutinį ir .labai 
iškilmingą Jėzaus atkeliavimą 
į šventąjį Jeruzalės miestą — 
ne Velykų švęsti, ne tradicinių 
aukų šventykloje aukoti, ar 
skelbti visiems Gerąją Nau
jieną, o paaukoti save už visos 
žmonijos nuodėmes. 

Žinoma, minios, šaukusios 
jo garbei džiaugsmo šūkius ir 
klojusios ant kelio žalumynus, 
to nežinojo. Daugelis, be abejo, 
net nežinojo, kas tas, ant 
asilės jojantis, iš pažiūros eili
nis, vyras, sutinkamas, tary
tum būtų kilmingiausias iš 
kilmingųjų. Toji minia Jeru
zalėje, kaip paprastai būna, 
pasidavė momento nuotaikai, 
pasekė kitų, Jėzų džiaugs
mingai sveikinančių, Jį paži
nojusių, Jo žodžius širdin dė
jusių, pavyzdžiu. Tuo metu tik 
vienas Jėzus žinojo, kad ta 
pati minia neilgai trukus Jį 
pasmerks, reikalaudama Jam 
mirties ant kryžiaus... 

Neturėtume stebėtis tokiu 
žmonių dviveidiškumu ar jų 
lojalumo greitu pakrypimu 
visiškai priešinga linkme. Juk 
taip visuomet buvo — taip yra 
ir šiandien. Televizijos ekra
nai ir laikraščių puslapiai 
nuolat liudija žmonių neapy
kantą, kai minios, pykčio ir 
keršto iškreiptais veidais, su 
akmenimis, lazdomis, ar kito
kiais „ginklais" rankose, rei
kalauja, smerkia... Net tuo
met, kai reikalavimai netei
sėti. Pavyzdys: šiandieniniai 
protestai įvairiose pasaulio 
vietose, įskaitant ir JAV, dėl 
NATO veiksmų prieš Jugosla
vijos smurtą Kosovo provinci
joje. Kodėl niekas neprotes
tuoja, kad serbai sustiprino al
banų kilmės kosoviečių žudy
nes? Nuo kada pasikeitė pa
saulio užuojauta aukoms ir 
simpatijos nukrypo į agreso
riaus pusę? 

Kristaus gyvenimas mūsų 
planetoje tęsėsi 33 metus. Tik 
trejus metus jis praleido, su
rinkdamas apaštalus, skelbda
mas meilės mokslą, daryda
mas stebuklus. Nei vienas, 
kuris kreipėsi su prašymu, ne
buvo nuvarytas šalin, nors jo 
mokiniai kartais pritrūkdavo 
kantrybės, kai minia per daug 
įkyriai verždavosi prie Moky
tojo. Bet ir tuo atveju Jėzus 
subardavo savo artimuosius, o 
ne svetimuosius, nes iš tikrųjų 
visi, kurie klausėsi ir priėmė 
Dievo Žodį, Jam buvo savieji. 

Trijų paskutinių gyvenimo 
dienų būvyje Kristus buvo 
areštuotas, kankintas ir nu
teistas mirti. Nuteistas net 

tuomet, kai teisėjas viešai pri
sipažino, kad teisiamasis yra 
nekaltas... Nors Mokytojas bu
vo žiauriai nužudytas, bet jo 
mokslas nežuvo. Kai teisingu
mo sėkla palaistomą krauju, ji 
visuomet vešliai auga — tą 
žino visa žmonija, visos tau
tos, kurios už laisvę turi 
užmokėti savo vaikų krauju. 

Dieviškojo Išganytojo krau
jas, pralietas kančios metu, 
"Užtikrino kiekvienam žmogui 
— buvusiam, esančiam, būsi
mam — amžinybę. Niekam 
jau nebereikia bijoti mirties, 
nes Prisikėlusiojo pažadu gali
ma drąsiai pasitikėti. 

Krikščionybė netrukus švęs 
2000 metų gyvavimo sukaktį. 
Tai ne taikos ir ramybės reli
gija. Atrodo, kad žmogui buvo 
daug lengviau priimti Jėzaus 
mokymą, negu jį pritaikyti 
savo gyvenimui. Ne kartą 
žmonijos istorijoje krikščiony
bę mėginta platinti ginklu (tai 
patyrė ir Lietuva), panaudoti 
asmeniškoms ambicijoms, 
prievartai ar kitaip tikinčių 
persekiojimams. 

Amžių slinktyje krikščiony
bė yra iššaukusi daug nesuta
rimų. Nuo pat savo pradžios 
krikščionys patyrė įvairių per
sekiojimų — ir paskirai, ir 
bendruomenių, ir visuotiniu 
mastu. Taip išsipildo Kristaus 
žodžiai, kad Jis neatėjo sutai
kyti žmonijos, kad Jo mokslas 
sukels daug supriešinimų, net 
artimiausių žmonių tarpe. 
Tačiau krikščionybe — nors 
šiandien susiskaldžiusi į dau
gybę bendruomenių, sektų — 
išliko. 1990 m. 29 proc. plane
tos gyventojų buvo krikščio
nys. Krikščionybės ašis vis tik 
yra Kristaus skelbtasis moks
las, nors jo interpretacija kar
tais skiriasi. 

Katalikų Bažnyčia tiki Kris
taus žodžiais, kad turi būti 
viena avidė ir vienas Ganyto
jas, todėl pastaraisiais dešimt
mečiais, ypač nuo Vatikano II 
susirinkimo stengiamasi ieš
koti kelių, kurie visus krikš
čionis vienija, jungia į tą vieną 
Kristaus avidę. Esminis Jė
zaus mokslas niekuomet nesi
keičia, ir negali keistis. Kei
čiasi tik žmonių — Bažnyčios 
hierarchijos — įžvalgumas, 
nauja ir tikslesnė to mokslo 
interpretacija, pažiūros į visą 
žmoniją, jos problemas, po
reikius. 

Pradėdami Didžiąją savaitę, 
Kristaus kančios ir Prisi
kėlimo paminėjimą, pabėki
me valandėlę nuo savo kasdie
nybės ir įsijunkime į Atpirki
mo paslapties vyksmą. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
U G I J A TAUTKUVEBNE 

Nr.10 Tęsinys 

Be jokios gaišaties, be jokių sutrukdymų. Štai, žiū
rėk, jie šoko klumpakojį, klumpės, galima sakyti, ugnį 
skėlė, o tik momentas — ir jie šoka ką kitą — jau be 
klumpių. 

Kiek gražios imitacijos tojoj 'Grandinėlėj', kiek dar
numo — sunku net apsakyti, tuo labiau — aprašyti. 
'Grandinėlės' vadovas, Sagys, matyt suradęs ir pats 
save. Kaip pakiliai, entuziastingai jis diriguoja ir mu
ziką ir pačius šokėjus. Ne be reikalo, dėkodamas jiems 
G. Balčiūnas išsireiškė: 'net sunku pasakyti, kas dau
giau šoko 'Grandinėlė' ar pats jos vadovas p. Sagys?" 
(„Draugas", 1968.11.11). 

Buvo vertas gerų žodžių ir orkestras, vadovaujamas 
J. Pažemio. „Man žinomi tik du lietuviški jaunimo or
kestrai, tai Čikagos 'Neolituanų' ir 'Grandinėlės'. Mu
ziko J. Pažemio asmenyje yra pasišventęs ir pilnai su
gebantis orkestrui organizuoti ir vadovauti asmuo. 
(...). Reikia sveikinti muz. J. Pažemį už jo pasišventi
mą ir muzikinį darbą, suorganizuojant tokį gražų ir 
MJegų jaunimo orkestrą" rašė S. Jokūbaitis („Nau
jienos", Chicago, 1968.11.20). 

Iš A. ir L. Sagių laiško J. Lingiui (1968, gruodžio 1 
d.), siųsdami sveikinimus 50-mečio proga, rašo: „(...) 
Toli veikia Tavo talento ir darbo vaisiai — po visą pa
saulį lietuviškas jaunimas mėgina dėstyti kojas ir ran
kas Tavo nurodyta kryptimi. Ir tai svarbiausia —jau
nimas! Kiekviena šokių šventė vis daugiau ir daugiau 
jaunimo grupių atveda Čikagon, neberandama pakan
kamai didelių salių, kad juos sutalpinus. Ir visi naudo
ja Juozo Lingio sukrautą turtą. Tai Tavo dirva labai 
plati ir gerai išpurenta". 

Tautinių šokių veterano Vyt. Beliajaus redaguoja
mame žurnale „Viltis" (spausdinamas anglų kalba) 
1969 m. sausio-vasario numeryje (Vol. 27, Nr 5) gau
siai iliustruota nuotraukomis publikacija skirta 
„Grandinėlės" veiklos apžvalgai, svarbesniems koncer
tams paminėti, jos vadovui L. Sagiui. 

Kovo 9 d. šokama Clevelaiido 20-me metiniame 
Folkloro festivalyje, kuriame dalyvauja per 500 šo
kėjų, balandžio 12 d. — M. Valančiaus lituanistinės 
mokyklos pavasario pokylis, balandžio 19 d. vyksta
ma Baltimorėn, balandžio 20 d. — Washingtone, ba
landžio 26 d. — Londone, Ont. sportininkų didžiajame 
pokylyje, gegužės 3 d. šokta Hamiltone ateitininkų 
„tradiciniame kartūnų baliuje" ir t.t. Ir vėl, kaip iš 
gausybės rago, puikios recenzijos, puikiausi palin
kėjimai tęsti šį labai svarbų lietuvybei išsaugoti dar
bą. Pateikiame tik keletą ištraukų po šių koncertų: 

„Tėviškės žiburiai" (1969.03.27) persispausdina iš 
„The Cleveland Press" recenziją „Grandinėlė-Great" 
(„Grandinėlė" — puiki): „Tai miela žiūrėti programa 
liaudiško gracingumo ir žavumo... tiek arti profesiona

laus išpildymo, kiek tik yra įmanoma. Tai grupė, 
kurią turėtumėme pamatyti". Kitų atsiliepimai: 
„Grandinėles" pasirodymai žiūrovą lyg prikala prie 
kėdės ir jo akių nepaleidžia nuo pradžios iki galo... Sa
gys šokio interpretacijoje ieško... natūralaus ir pilnes-
nio šokio nuotaikos išreiškimo. Šokam, kad smagu, 
kad to džiaugsmo jis nenori nutraukti. Skonis ir nuo
širdumas yra programos pagrindas. Kartu su humoru 
ir jaunatvišku ištaigingumu visi šokiai susilieja jį 
vieną ištisą spektaklį... Yra daug šokėjų grupių, tačiau 
'Grandinėlė' išsiskiria savitumu, pilnumu ir progra
mos išradingumu, tono ryškumu ir spalvingumu bei 
aukšta scenine kultūra". Atsiranda ir tokių, kurie lygi
na ją su valstybės išlaikomais profesionalais. Lietuvių 
grupė „sudominanti ne tik saviškius, bet ir kitatau
čius. Tad į koncertus yra geriausia proga pasikviesti 
savo darbovietes viršininkus, pažįstamus kitataučius 
ir toliau gyvenančius lietuvius". „Draugas" (1969. 
04.18) išspausdino vienos žiūrovės, menininkės iš oku
puotos Lietuvos, viešinčios Amerikoje, įspūdžius apie 
M. Valančiaus lit. mokyklos pavasario pokyliui skirtą 
koncertą. Ji „tikrai džiaugėsi ne tik tai gražiu lietuviš
ku jaunimu, bet ir išpildomais lietuviškais šokiais, ku
riuose atsispindi vadovų kūrybinis pajėgumas ir profe
sionalus šokėjų pasiruošimas. 'Grandinėlė' galėtų drą
siai konkuruoti su geriausiomis T.ietuvos saviveiklom 
šokėjų grupėmis, turinčiomis apmokamus vadovus". 
Šiame pokylyje pirmą kartą J. Pažemio vad. šokių ka
pela „Sūkurys" (sudėtyje — 10 muzikantų) ne tik 
akompanavo, bet ir pasirodė šokių aikštelėje, kuo pri
sidėjo prie puikios vakaro nuotaikos. „Draugas,. 

(1969.05.03) įdomiai aprašo „Grandinėlės" dalyvavimą 
Baltimorėje, kur buvo surengtas ALB Pietryčių apy
gardos studentų suvažiavimas: „Greitai, greitai, susi
tvarkykime! — pasigirdo vadovo Liudo balsas. Kaip 
darbščios bitelės šokosi kopti, ruoštis, tampyti save 
reikmenis nurodyton vieton. Keliolikai minučių nepra
bėgus, jau jie scenoje 'Grandinėlė' — prakaitas muša. 
Bet greitai repeticijos baigtos. 

'Grandinėlė' ir studentai kartu prie bendrų stalų. 
Klevo kambaryje rūpestingai ir skaniai, žinoma, paga
minta senukių 'gaspadinių' patiekalai. 

Prie didžiosios salės durų spūstis. Klausia: 
— Kas turi bilietų? Ar aš tau nesakiau? 
— Aš pats neturiu. Kiek turėjau — pardaviau. Salė 

pilnutėlė" (...) 
Dalyvavę ir savo akimis matę Clevelando 'Gran

dinėlės' išpildytas programas, negali jų ilgai pamiršti" 
(ten pat). 

Tame pačiame straipsnyje yra ir keletas liūdnų min
čių, kurių negali nutylėti. Baltiinore turinti nedidelį 
studentų skaičių, rengdama suvažia\imą tikėjosi, 
bendromis pastangomis „susimėtyti" ir sukviesti kuo 
daugiau lietuviško jaunimo. Daug dirbo apygardos at
stovai Liūtas Jurskis, Baltimores apylinkes pirminin
kas J. Šilgalis, Tautines sąjungos pirmininkas V. Ba-
čianskas, BALFo centro vicepirmininkė dr. Armonie-
nė, poetas laureatas N. Rastenis, vietos studentų skyr. 
pirm. J. Auštraitė. Bet konstatuojama „nors ir su šird
gėla, kad suvažiavimo dalyvių skaičius galėjo būti 
žymiai skaitlingesnis". 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, 1999 m. kovo 30 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

TĖVŲ MARIJONŲ ĮSIKŪRIMAS 
ARGENTINOJE 

Prieš 60 metų, tai yra 1939 
m. kovo 1 d., trys tėvai marijo
nai kun. Antanas Andriušis, 
kun. Jonas Jakaitis ir kun. 
Kazimieras Vengras su laivu 
„Brasil" atplaukė į Buenos 
Aires. Kelionė truko 18 d. Pa
keliui trys misionieriai sustojo 
trijuose miestuose: Rio de J a -
neiro, Sao Paulo ir Montevi-
deo — Urugvajaus sostinėje. 
Sao Paulo uoste vasario 24 d. 
juos pasitiko kun. Arminas. 
Jis svečius palydėjo iki Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos, 
kur juos priėmė prel. Raga-
žinskas. Svečių garbei buvo 
suruošta vakarienė, kurioje 
dalyvavo Lietuvos garbės kon
sulas Ernst Moberg ir jo se
kretorius Remenčius. Vaka
rienė įvyko mokyklos salėje. 

Vasario 28 d. trys misionie
riai atvyko į Montevideo mies
tą, kur svečius pasitiko kun. 
A. Tajuoliūnas, Lietuvos gar
bes konsulas R. Pietracaprina 
ir jo sekretorius T. Stunge-
vičiuš. 

Buenos Aires uoste kovo 1 d. 
ryte "svečius pasitiko Lietuvos 
atstovybes sekretorius Blaveš-
čiūnas, lietuvių kolonijos va
dovas ir „Švyturio" laikraščio 
leidėjas Ignas Padvalskis, 
mok, Nalivaika ir būrys lietu
vių veikėjų, jų tarpe Z. Jukne
vičius. 

Tėvai marijonai laikinai ap
sistojo pas tėvus saleziečius 
Buenos Aires mieste, Olivaria 
gatvėje Nr. 486, garsiame Bo-
kos senamiestyje. Dar tą pačią 
dieną tėvai marijonai apsilan
ko Buenos Aires kurijoje, kur 
gavoj bažnytinius leidimus lai
kyti ' šv:-'< Mišias ir klausyti 
išpažinčių. Tos pačios dienos 
vakare lietuviai suruošė pri
ėmimo vakarienę Povilionio 
svetainėje. 

Kovo 2 d. tėvai marijonai ap
silankė lietuviškų laikraščių 
redakcijose: „Švyturio" ir „Pie
tų Amerikos lietuvių žinių" 
bei lietuvišką mokyklą, kuriai 
vadovavo Nalivaika. 

Kovo 4, šv. Kazimiero dieną, 
kun. Kazimieras jo vardinių 
proga buvo tėvų saleziečių 
specialiai pasveikintas. Ta 
proga tėvai saleziečiai surado 
ispanų kalbos mokytoją tėvą 
Fuchs, kuris tėvus marijonus 
pradėjo mokyti ispanų kalbos, 
kad jie, kiek galėdami grei
čiau, vartotų ją, bendraudami 
su argentiniečiais. 

Kovo 5 d., sekmadienį, Šv. 
Liucijos bažnyčioje įvyko pir
mos pamaldos lietuviams. 
Kun. A. Andriušis aukojo gie
dotas mišias, kun. J . Jakai t is 
— provincijolas pasakė pa
mokslą ir kun. K. Vengras su
teikė palaiminimą su Šv. Sa
kramentu. Mišias palydėjo Šv. 
Cecilijos choras, vadovauja
mas Vaclovo Rymavičiaus, il
gamečio šio choro dirigento. 
Atsilankė daug lietuvių, jų 
tarpe ir Lietuvos konsulato 
sekr. Blavaščiūnas su žmona. 

Tuojau po pamaldų įvyko 
pirmas viešas lietuvių kata
likų susirinkimas, kuriame 
buvo nutarta kovo 26 d. vykti 
į maldingą kelionę — į Lujano 
Marijos šventovę. 

Kitą dieną marijonai nuvyko 
į La Platos arkivyskupiją, kad 
gautų darbinius leidimus. Trys 
lietuvių laikraščiai: „Švytu
rys", „Pietų Amerikos lietuvių 
žinios" ir „Išvien" palankiai 
aprašė naujų marijonų misio
nierių atvykimą Argentinon. 

(bus daugiau) 

Kun. A u g u s t i n a s 
S te igvi las , MIC 

Tai ne „Sniegynų Madona", o tik žiemos papuošta Dievo Motinos statula 
t. marijonų sodelyje, Čikagoje. Nuotr. kun. Viktoro Rimšelio, MIC 

KAD MOKYTŲSI VAIKAI, 
BUS PAREMTI TĖVAI 

Sausio antrojoje pusėje Kau
no „Caritas" atstovai Prahoje 
susitiko su vietos „Caritas" 
darbuotojais, kurie susirūpino 
išgirdę, kad Lietuvoje dėl tėvų 
materialinio skurdo ne visi 
mokyklinio amžiaus vaikai ga-

augziliarai J. Tunaitis ir J. 
Boruta, SJ. 

Per pamokslą vysk. J . Tu
naitis priminė šios šventovės 
istoriją. Anot ganytojo, „kartu 
su pirmuoju Lietuvos karaliu
mi Mindaugu šioje pat vietoje 
iškilusi ji per 700 metų globė 
krikščioniškąją Lietuvos dva
sią. Kartu su tauta , ypač su 

ljmkyti mokyklą. Mat Če- Vilniaus miestu, ji kentė prie-

Baigdamas pamokslą ganyto
jas sakė, jog krikščionys 
turėtų būti „Dievui pasišventę 
žmonės, k ū n ų kiekvienas mal
da, auka ir savo darbu pri
sidėtų prie dvasinio Lietuvos 
atgimimo". „Darbuokimės! Die
vas mums padės!" 

A P T A R Ė J U B I L I E J A U S 
I Š K I L M I Ų EIGĄ 

Vasario 3 d. Varšuvoje buvo 
surengta sesija „Visuotinė 
Bažnyčia ir Bažnyčia Lenki
joje Didžiojo 2000 metų jubi
liejaus išvakarėse", kurioje 
dalyvavo Vidurio ir Rytų Eu
ropos jubiliejinių komitetų at
stovai. Lietuvos Bažnyčiai at
stovavo vysk. Rimantas Nor
vilą ir kun. Daniel Dikevič. 

Pagrindinis sesijos prelegen
tas buvo Centrinio Didžiojo ju
biliejaus komiteto pirminin
kas kardinolas Roger Etche-
garay. supažindinęs su jubi- taip pat Čekijos ir Slovakijos 
liejinių iškilmių koncer ija bei Bažnyčių atstovai. Sesijoje 
išsamiu planu. J i s kvietė pasi- dalyvavo apie 100 dvasininkų 
tikti Jubiliejų evangelinio ne- ir žurnalistų, 
turto dvasia. Lenkijos Didžiojo BŽ, 1999, Nr. 3 

LIETUVOS EINAMOSIOS SĄSKAITOS 
DEFICITAS — DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 

jubiliejaus komiteto pirminin
kas arkivyskupas Henryk 
Muszynski, kalbėdamas apie 
pasirengimą Jubiliejui Lenki
joje, išskyrė tris pasirengimo 
„dovanas": Lenkijos Bažnyčios 
plenarinį sinodą. Didžiąją no-
veną ir apaštališkąjį laišką 
„Tertio millennio adveniente". 
Arkivyskupas H. Muszynski 
pabrėžė visuomeninio ir tarp-
konfesinio susitaikinimo svar
bą. Vyskupas Janas Chrape-
kas apžvelgė pasirengimą bū
simajam popiežiaus Jono Pau
liaus II vizitui Lenkijoje. Apie 
pasirengimą Jubiliejui vieti
nėse Bažnyčiose pasakojo Gar
dino vyskupo augziliaras vysk. 
Antoni Dziemianko, Lvovo ar
kivyskupo augziliaras vysk. 
Stanislaw Padevvski, Kauno 
arkivyskupo augziliaras vysk. 
Rimantas Norvilą, Maskvos 
apaštališkosios administratū-
ros kanJe r i s Vadim Sajkevič, 

kijoje tuo atveju, kai šeima 
turi laikinų sunkumų, vaiko 
mokymosi išlaidas dengia sa
vivaldybė. Nors Lietuvoje mo
kymasis privalomas, tačiau 
del ekonominių sąlygų mo
kyklos nelanko per 20 tūks
tančių vaikų. Padėčiai pakeis
ti reikia valstybės paramos, 
taėrau nemažai prie to gali 
prisidėti ir visuomenė. Kauno 
arkivyskupijos „Caritas" kartu 
su Italijos analogiška organi
zacija jau treti metai padeda 
daugiau kaip 100 vargstančių 
šeimų, auginančių mokyklinio 
amžiaus vaikus. Nuo šių metų 
pagal bendrą Prahos ir Kauno 
„Caritas" organizacijų pro
jektą materialiai bus remia
mos dar 66 šeimos, atrinktos 
remiantis parapijų „Caritas" 
rekomendacijomis. 

BŽ. 1999. Nr. 3 
VILNIAUS 

ARKIKATEDRA 
ATGIMIMO SIMBOLIS 

Vasario 7 d. Vilniaus arkika
tedros bazilikos atšventinimo 
dešimtmečio proga iškilmin
gas šv. Mišias čia aukojo visi 
1!)91 m. popiežiaus Jono Pau
li.iQ> II įsteigtos Vilniaus 
bažnytines provincijos vysku
pai — Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas A. J . Bačkis, Pa
nevėžio vyskupas J. Preikšas, 
Knišiadorių vyskupas J. Ma
tulaitis bei Vilniaus vyskupai 

spaudas, gaisrus, marus, kar
tu su tauta vėl kilo gyven
ti ir šlovinti Viešpatį". Vysk. 
J . Tunaitis priminė, koks 
džiaugsmingas susijaudini
mas apėmė Vilniaus tikin
čiuosius, kai 1988 m. spalio 22 
d. vakare Lietuvo persitvar
kymo sąjūdžio suvažiavime 
buvo paskelbta apie Katedros 
grąžinimą Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai. „Ačiū Dievui, jau 
10 metų Vilniaus arkikatedra 
tarnauja tikintiesiems kaip 
Dievo šventovė ir kaip Lietu
vos atgimimo laisvam gyveni
mui simbolis. Čia susirenka
me iškilmingai švęsti pagrin
dinių Bažnyčios ir tautos 
švenčių, ją aplankė jau keli 
užsienio šalių prezidentai ir 
karaliai, taip pat popiežius Jo
nas Paulius II", — džiaugėsi 
vysk. J. Tunaitis. Toliau jis ci
tavo 1993 m. rugsėjo 4 d. Ka
tedroje apsilankiusio Šventojo 
Tėvo, minėjusio pal. arkivys
kupo J. Matulaičio, arkivysku
po J. Steponavičiaus ir kanki
nio arkivyskupo M. Reinio 
nuopelnus Bažnyčiai, žodžius 
ir išreiškė viltį, jog šių Vil
niaus arkivyskupijai ir visai 
Lietuvai nusipelniusių asme
nybių atminimas katedroje 
bus įamžintas atminimo lento
mis, Vysk. J. Tunaitis taip pat 
dėkojo už garbingą darbą pir
majam atgautos Katedros kle
bonui mons. K. Vasiliauskui. 

Tarptaut inis valiutos fon
das prognozuoja, kad Lietuvos 
einamosios sąskaitos deficitas 
1998 metais bus didžiausias 
pasaulyje. 

Einamoji sąskaita atspindi 
dvišalius prekių ir paslaugų 
sandorius, rodo. kiek valsty
bės išlaidos viršija pajamas. 
Apie grėsmingai didėjantį Lie
tuvos einamosios sąskaitos 
deficitą jau kurį laiką nuolat 
primena užsienio ekspertai. 

Tarptaut inis valiutos fondas 
paskelbė prognozes apie 180 
pasaulio valstybių einamųjų 
sąskaitų balansus. Lietuvai 
prognozuojamas 13,5 proc. 
bendrojo vidaus produkto ei
namosios sąskaitos deficitas. 
Pagal šias prognozes, 1998 
metais tik Nigerijos bus kiek 
mažesnis einamosios sąskai
tos deficitas. 

Seimo narys profesorius 
Kęstutis Glaveckas „Respu
blikai" sakė, kad einamosios 
sąskaitos deficito didėjimas 
rodo laikinai paslėptas di
džiules Lietuvos problemas. 
Jo nuomone, netolimoje atei
tyje didėjančio einamosios 
sąskaitos deficito padariniai 
šalies finansų sektoriui gali 
būti labai iiudni. K. Glaveckas 
prognozuoja, kad grėsmingas 
einamosios sąskaitos deficito 
didėjimas gresia ir lito kurso 
stabilumui. Jeigu nebus kei
čiama valstybės išlaidų politi

ka, tai gali tapti rimtos krizės 
priežastimi ir dar vienu 
žingsniu lito nuvertinimo link, 
— mano K. Glaveckas. 

Finansų ekspertė Margarita 
Starkevičiūtė sako, kad šis ro
diklis rodo, jog Lietuva gyvena 
išlaidžiausiai. Pasak jos, 60-70 
proc. einamosios sąskaitos de
ficito pernai susidarė dėl di
dėjančių vyriausybės išlaidų 
ir energetikos sektoriaus sko
lų. Ekspertės nuomone, lito 
pastovumui niekas negresia 
tol, kol Lietuva turi privatiza
vimo lėšų. Valdžios atstovai, 
jos nuomone, dėl to turėtų la
bai rimtai susimąstyti, nes 
padėtis ateityje, jeigu nebus 
imtasi reikiamų priemonių, 
tik blogės. 

Deficito problemą, ir gana 
rimtą, pripažįsta ir Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas. Tačiau 
kitame „Respublikos" nume
ryje jis ramino Lietuvos gy
ventojus, kad paprastam žmo
gui tai nieko nereiškia. R. 
Šarkinas taip pat atmeta grės
mę lito stabilumui. Pasak jo, 
„Lietuva turi pakankamas 
užsienio valiutos atsargas lito 
stabilumui palaikyti. O tos 
tendencijos, kurios jau pasi
reiškia mažinant išlaidas ir 
skolinimąsi užsienyje, kaip tik 
teigiamai veikia litą." Kartu 
R. Šarkinas atmetė ekspertų 

kaltinimus, kad vyriausybė 
beatodairiškai švaisto Priva
tizavimo fondo lėšas. Pasak 
Lietuvos banko vadovo, vy
riausybe tiesiog vykdo priim
tus įstatymus, kaip pvz., kom
pensuoti nuvertėjusius rubli
nius indėlius. 

Lietuvos bankas susirūpinęs 
dėl šiais metais numatytų 
didelių išmokų šiam tikslui. 
Šiemet planuojama išmokėti 
apie 800 mln. litų. Dar reikia 
turėti galvoje, kad dalis gy
ventojų neatsiėmė savo in
dėlių praėjusiais metais, nes 
dalyvavo vyriausybės pasiū
lytoje taupymo programoje. 
„Ieškome būdų, kaip tuos pini
gus surinkti, kad dėl jų nepa-
didėtų infliacija", — sakė R. 
Šarkinas. 

Tarptautinio valiutos fondo 
prognozėmis, šiemet Lietuvos 
einamosios sąskaitos deficitas 
bus dar didesnis — 15 proc. 

Infliacija — k a i p 
E u r o p o j e 

Statistikos departamentas 
teigia, kad pernai infliacija 
Lietuvoje siekė 2,4 proc. Ta
čiau Laisvosios rinkos institu
to ekspertė Guoda Stepona
vičienė mano, kad departa
mento pateikti duomenys apie 
1998 metų infliaciją neatitin
ka tikrovės, — rašo „Lietuvos 
rytas". Ji tvirtina, kad Statis
tikos departamentas, apskai
čiuodamas infliaciją, naudoja
si bloga metodika. Laisvosios 
rinkos institutas atliko ne
priklausomą tyrimą, apklaus
damas verslininkus ir nu
statė, kad pernai infliacija 
galėjo siekti 9,3 proc. 

Privatizavimo komisijos pir
mininkas akademikas Eduar
das Vilkas nemano, kad Sta
tistikos departamento duo
menys galėtų tiek daug prasi
lenkti su tikrove. Jo teigimu, 
prie infliacijos mažėjimo pri
sidėjo dėl Rusijos krizės ru-
ienį prasidėjusi defliacija ir 
beveik nedidintos ryšių kai
nos. 

Tuo tarpu finansų ekspertė 
Margarita Starkevičiūtė ma
no, kad 2,4 proc. infliacija Lie
tuvai yra nenaudinga, nes dėl 
prekių pertekliaus mažėja ga
mintojų kainos, todėl gaminto
jai mažina gamybą ir atleidžia 
darbuotojus. Ekspertė teigė, 
kad mažėjanti infliacija rodo 
neigiamas ekonomikos plėtros 
tendencijas. 

„Vyriausybė, užuot džiūga
vusi, kad infliacija mažėja, 
turėtų susirūpinti, nes deflia
cijos spiralė — pavojingas pro
cesas. Lenkijos vyriausybė, 
siekdama apsaugoti gaminto
jus nuo ekonominio sąstingio, 
devalvuoja valiutą pagal in
fliacijos mažėjimą", — sakė 
M. Starkevičiūtė. 

Ekspertės manymu, didele 
dalimi infliaciją lemia vyriau
sybės vykdoma administra
cinė mokesčių reguliavimo 
politika — padidinti akcizai 
degalams, alkoholiui ir taba
kui. Jeigu 1999 m. nustos 
mažėti pasaulio gamintojų 
kainos, tai pajus ir Lietuva, 
kurioje infliacija 1999 m. 
antrąjį pusmetį turėtų pradėti 
augti ir be vyriausybės pa
stangų. „Pernai visoje Euro
poje buvo galima stebėti fi
nansų krizių sukeltus defliaci
jos procesus. Dėl to daugelyje 
šalių infliacijos augimas buvo 
mažesnis nei prognozuota", — 
sakė ekspertė. 

R i m a J a k u t y t ė 

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

APTARTI SVARBŪS 
KLAUSIMAI 

Š.m. kovo 2 d. Kultūros ver
tybių apsaugos departamente 
(KVAD) Romos katalikų, 
evangelikų reformatų, Rytų 
apeigų, stačiatikių, sentikių ir 
karaimų bažnyčių atstovai ta
rėsi, kaip sustiprinti kilno
jamųjų kultūros vertybių ap
saugą, aptarė pastatų grąži-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJJTOMOBUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois v Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 W«st 95th Straet 

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

GREIT P A R D U O D A 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

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

Realmart g fc^ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago. IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 
mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pafer 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTI JS. 
H.DECK> 

TEL. 773-585-6624 

Puikus kambarys, sveikas maistas, 
mielaširdinga priežiūra. Visa tai 
rasite Apolonijos namuose, kuriuo
se jausitės tarsi savo šeimoje. Kaina 
daug žemesnė, nei globos namuose. 
Skambinkite tel. 708-387-2067 
Apolonijai. -

Parduodamas erdvus, šviesus 
„condo" ramioje; lietuvių apgyventoje 
apyl . Oak Lawn. IL; 
2 mieg.. 2 vonios; antras aukštas; 
naujai išremontuotas. nauji kilimai; 
privatus garažas su skalbykla. 
TeL 708-246-1390. Skambinti po 6 v.v. 

MAJOR MANUFACTURER 
ON SOUTHSIDE 

Lookirvg for • Machinists 
• Grinders & • Assemblers. 

1st & 2nd shifts, tūli time permanent 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be able to communicate in 
English. Call: Kristen or Jason 

1-800-416-8662 
Mušt have own transportatton. 

Atliekame visus dažymo 
darbus . 

Tel. (773) 890-4965 

773-585-9500 

Namų valymui reikalingos 
moterys, turinčios savo 
transporto priemones. 
Tel. 815-464-7146 
arba 815-464-0261 

Lietuviški "Rūtos" 
šokoladiniai saldainiai 

Bal/eko muziejaus parduotuvėje! 
Šokoladiniai Velykų zuikiai. 

milžiniški Velykų kiaušiniai su 
siurprizu, riešutai šokolade, ra/inos 

šokolade. "Lietuvaite" ir kt. 

Užsukite į 6500 S. Pulaski Čikagoje 
arba užsakykite telefonu 

773-582-6500. atsiusime iki Velykų 

Išnuomojamas 2 mieg. 
butas Marquette Rd. apylinkėj 

porai arba vyr. amžiaus 
žmonėms. 

Tel. 773-476-3677 

Jūs sulaukėte garbingo am
žiaus. Gyvenimas iškėlė naujų 
problemų, kurias išspręsti vienas 
esate nepajėgus. Nenusiminkite, 
pagalbą rasite paskambinę tel. 

708-387-2067 Apolonijai. 

..DRAl ( i A S" informuoja; .DRAl (i AS' formuoja; 

DR \ l (i \S išeivijos ir l.ietuvtn įtingtis; 

..DRAl'(iAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime ,J)RA l GĄ " 
: : : : ; . '••:'•:• . .•:• y •-•:^y •':•'•::'..: ' 

Šv. Kazimiero parapijos, Brocton, MA, 
klebonas kun. JONAS P. PRŪSAITIS 

ir klebonas emeritas 
kun. PETRAS ŠAKALYS 

širdingai sveikina 
visus parapijiečius ir visus lietuvius 

Kristaus prisikėlimo šventės proga. 

nimo ir jų teisinės registraci
jos, žemės sklypų klausimus. 

Pasi tar ime nutar ta : 
1. kreiptis į Valstybinę pa

minklosaugos komisiją, at
kreipiant dėmėsi į negrąžina
mą religinėms konfesijoms 
priklausant i turtą, nes tik tik
rieji šeimininkai gali pasirū
pinti j iems priklausančio turto 
apsaugojimu; 

2. rekomenduoti pačioms re
liginėms konfesijoms, vado
vaujant kvalifikuotiems spe
cialistams, atlikti joms pri
klausančių kulto pastatų kul
tūros vertybių inventorizaciją, 
j a s aprašan t ir fiksuojant bei 

ženklinant specialiomis prie
monėmis: 

3. gavus reikalingą finansa
vimą ir suderinus su religinių 
konfesijų vadovybe, vykdyti 
Kultūros paveldo centro pa
rengtą programą „Lobynas". 

„Kultūros gyvenimas", Nr. 8 

• Kaišiadorys. Sausio 1-8 
d. Kaišiadorių katalikių mo
terų draugija organizavo geru
mo ir šalpos savaitę asocialių 
ir socialiai remtinų šeimų vai
kams. Aplankyta 20 šeimų, 
maisto paketai ir dovanėlės 
įteikti 106 vaikams. 

-



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ŽURNALIZMAS YRA 

ISTORIJOS JUODRAŠTIS 

Prieš rašant straipsnius 
spaudai, reikia suprasti ir pa
tikrinti savo žinias, kad auto
riaus klaidos neklaidintų skai
tytojų. Dar blogiau, kai tos 
klaidos vėliau kitų yra per
rašomos, kaip istoriniai fak
tai. 

Štai kovo 13 d. „Drauge", 
trečiajame puslapyje, skaitant 
„Čiuožiant vandeninio milžino 
slėniais", nuostabą kelia Nr. 6 
trečiame paragrafe parašytas 
teiginys, kad „Lietuvių Ben
druomenė nėra organizacija". 
Toliau yra autorės paaiškini
mas, kad „Lietuvių Bendruo
menė yra jungtis — bendruo
menė — turinti organizacinę 
struktūrą". 

Neužtenka pareikšti savo 
nuomonę, ar JAV LB yra orga
nizacija. Visų pirma reikia 
sužinoti žodžio „organizacija" 
apibrėžimą, o po to palyginti, 
ar tas apibrėžimas tinka Lie
tuvių Bendruomenei. Būdama 
JAV LB valdybos nare, J. 
Budrienė įveda Jungties" są
voką, apleisdama „organizaci
jos" apibrėžimą. 

Skaitytojų informacijai, kad 
jie patys galėtų interpretuoti, 
kas yra JAV LB, pateikiu or
ganizacijos aptarimą. „Organi
zacija yra socialinis vienetas, 
siekiantis specifinių tikslų, 
kuriems ji tarnauja savo ap
galvota organizacine struktū
ra tam tikrose socialinėse ap
linkybėse". Panašią organiza
cijos apybraižą pateikia Talcot 
Parsons knygoje „Structure 
and Process in Modern Socie-
ties" (Glencoe, Illinois: The 
Free Press, 1960, psl. 17). Dėl 
tikslumo, pristatau ją auto
riaus anglų kalba: „Organiza-
tions are sočiai units (or hu-
man groupings) deliberately 
constructed and reconstructed 
to seek specific goals". 

Daug asmenų, kurie dirba 
organizacijoms, pavyzdžiui, 
JAV Lietuvių Bendruomenei, 
yra giliai apsivylę ir užgauti, 
kadangi organizacija, užuot 
buvusi paklusniu bendruome
nės tarnu, tampa jos viršinin
ku. Juo mažiau organizacija 
atstumia ir kontroliuoja savo 
narius, tuo našesni jie yra. Pa
tenkinti darbininkai darbš-
čiau ir geriau dirba, negu ap
sivylę. 

Atsivertę JLithuanian Ame
rican Community, Inc." inkor
poracijos dokumentą, randa
me, kad JAV LB buvo inkor
poruota Illinois valstijoje 1989 
m. sausio 10 dieną, o Article 4 

nurodo, kad ši korporacija yra 
„suorganizuota" tam tikriems, 
išvardintiems tikslams. Taigi 
teiginys, kad „korporacija nė
ra organizacija", nesiderina su 
inkorporacijos nuostatais. 

Algis Žukauskas 
WiUoughby, OH 

IR VEL IS PRADŽIOS... 

Nežinau kaip jūs, bet aš 
pasijutau, lyg ant mano ran
kos nykščio būtų užkritęs 
sunkus paminklas, kai radau 
žinią ir nuotrauką š.m. vasa
rio 24 d. „Drauge" apie prasi
dėjusią sovietinių paminklų 
migraciją į Grūto mišką. Pa
sak dienraščio, Kaunas „be 
ašarų" atsisveikino su tomis 
skulptūromis, o man ta nau
jiena vos jų neišspaudė, nes 
man pagailo Dzūkijos. Pagailo 
man tos Vinco Krėvės-Mic
kevičiaus su neapsakoma mei
le aprašytų Dainavos pada
vimų šalies. Pagailo man ir 
Mikalojaus Čiurlionio, kurs 
ten, netoli Druskininkų esan
čiuose miškuose, savo kūrybai 
įkvėpimo gaudavo. Pagailo 
man ir ten dabar gyvenančių 
dzūkų, kuriuos ištiko antroji 
po mašalų antplūdžio nelaimė 
— sovietmečio „herojų" pa
minklų antplūdis iš Lietuvos 
miestų ir miestelių. 

Rašau todėl, kad įsikūrus 
Grūto parkui, pajutau savo 
asmenišką pralaimėjimą. Gal 
kai kurie skaitytojai prisimin
site, kad jau gal prieš tris ar 
keturis metus šių paminklų 
reikalą buvau iškėlęs, para
šydamas į mūsų dienraštį. 
Tas laiškas tuomet nemažai 
diskusijų sukėlė, radęs atgar
sį ne tik šiapus, bet ir anapus 
Atlanto. Dauguma sutiko su 
mano nuomone, kad sovieti
nių laikų garbintojų skulp
tūrų nedera talpinti į muzie
jus ar parkus mūsų žemės, 
mūsų valstybės ribose. Antro
jo ir paskutinio laiško ta te
ma, gal dėl šiurkštokų mano 
išsireiškimų „Draugas" net 
nedrįso išspausdinti, o jo re
dakcija per laikraštį mane net 
išbarė, neminėdama pavar
džių. Mat aš jame pranaša
vau, kad joks Lietuvoje esan
tis muziejus ar parkas, ar tai 
būtų Raganų kalnas Kuršių 
Nerijoje, ar Europos centras 
ties Vilniumi, ar buities mu
ziejus Rumšiškėse ir, be abejo, 
Kryžių kalnas čia minimų ob
jektų nepriimtų. Ir nepriėmė. 

O visgi kažkas Kultūros mi
nisterijoje nenuleido rankų ir 
štai, po beveik dešimtmečio 
nepriklausomo gyvenimo Lie
tuvos ribose, ant pjedestalų 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 30 d., antradienis 

Lietuvos konsulas Giedrius Apuokas (antrasis iš kaires) Čikagos lit. mokyklos Vasario 16-osios minėjime. Pir
masis iš kairės — kun. Juozas Vaišnys, SJ, mokyklos kapelionas. 

vėl iškils maryčių .melnikai-
Cių, kapsukų, dzeržinskių, le-
ninų, salomėjų nerių bei kitų 
mūsų kraštui Stalino saulę 
nešusių paminklai bei biustai. 
Parašyta, kad su Kultūros mi
nisterijos palaiminimu (ir 
pastangomis) kažkoks „Hese-
nos" klubas jau užsimojęs iš
leisti 3.5 milijono litų Grūto 
parko pradiniam įkūrimui — 
dvigubai daugiau negu pas
kirta išleisti lėktuvų nusilei-
dimo-pakilimo takui prie Ni
dos ir daugiau negu skirta 
pinigų viešosioms bibliote
koms išlaikyti. Man atrodo, 
kad Lietuvos gerovei kelti tie 
3.5 milijono litų daug daugiau 
pasitarnautų Dainavos šalies 
pakelėse pastatant poilsio vie
telių — parkelių su padorio
mis išvietėmis. Tokių įrengi
mų reikiamybę aš ant savo 
kailio patyriau dar tik pra
ėjusią vasarą pakeliui į Drus
kininkus, maždaug toje pačio
je vietoje, netoli Grūto, kur 
dabar čia „istorinis" parkas 
kuriamas. Net ir karaliams 
neišvengiamo gamtinio reika
lo verčiami, mašiną sustabdę, 
patraukėme miško gilumon; 
vyrai į kairę, moterys į 
dešinę, jau nuo senų laikų įsi
gyvenusia taisykle vadovau
jantis, kaip kad ir šiame kraš
te pakelės išvietėse. Tik, deja, 
turėjome labai skubėti, nes 
jau paminėti mašalai (dar ži
nomi mašaliukų, kuisių, moš-
kių arba „simulia maculata" 
pavadinimais) debesimis besi-
sukaliodami apie veidą bei ki
tas neuždengtas kūno dalis, 
mus atvijo atgal į mano gimi
naičio naujutėlaitį Fiat. Vė
liau teko išsiaiškinti, kad mo
teris tie nevidonai daugiau 
kandžioja negu vyrus. Gal to
dėl, kad tik moteriškos gi
minės mašaliukai, kaip ir mo
teriškos giminės uodai, siur
bia kraują... (Žinoma, tai 
moksliškai dar neįrodytas tei
gimas). Pagaliau, tie 3.5 mln. 

PAVASARĮ IR VASARĄ SKRYDŽIAI Į 

VILNIŲ 
IŠ NEWARK, IŠ CHICAGO, 

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

$455 

$660 

$780 

$510 

^660 

$790 

plius mokesčiai 

PAPIGINTI skrydžiai iš visų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 81. 

DouglMt<m,NY 11868 

TeL 718-423-6161 
1-800-77-VYT1S 

E-MAIL: vyttours9earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistours.com 

Rima Polikaityte modeliuoja pava
sariškus rūbus Montessori 
„Žiburėlio" mokyklėles madų paro
doje Nuotr t. Tijūnėlienes 

daug geriau patarnautų Lie
tuvai, ypač Dzūkijai, jei jie 
būtų investuoti į tų niekam ti
kusių vabzdelių naikinimą bei 
tyrimus kaip nuo jų atsikraty
ti. Žinoma, atrodo dabar per 
vėlu visus šiuos pasiūlymus 
kelti, bet galiu nors pasiten
kinti pasakymu: „ar aš taip 
nesakiau?" 

Tuo pačiu noriu tiems istori
nių paminklų rinkėjams, he-
soniškiams priminti, kad da
bar, suradus gerą vietą čia 
aprašomiems paminklams pri
glausti, gal nebus pamirštos 
ir sovietinių karių skulptūros 
ant Žaliojo tilto Vilniuje, kur 
jos vis teberiogso ir nekantriai 
laukia kelionės į Grūto parką. 
Manau, kad joms turėtų būti 
suteikta pirmenybė, kad būtų 
užbaigta jau įsisenėjusi kon-
traversija jų ateities klausi
mu. O kaip miela būtų jų vie
toje ant pjedestalų matyti pa
statytus paminklus karinin
kui Juozapavičiui, Eimučiui, 
generolui Žemaičiui ar ki
tiems už Lietuvos laisvę kri
tusiems kariams! 

Jonas Šarka 
Omaha, NE 

PARAMA KAIMO 
BIBLIOTEKOMS 

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, visokeriopa pagalba 
ėmė plūsti į Lietuvą. Daug 
labdaros siuntų atkeliavo iš 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose gyvenančių tautiečių. 
Ypač brangios dovanos, nu
kreiptos į Lietuvos ateitį — 
mūsų jaunąją kartą. 

Nuo 1993 metų Lietuvoje 
leidžiamos nuotykių apysakos 
iš Lietuvos istorijos — Sko
manto serijos knygos, LR 
Švietimo ir moksio ministeri
jos ekspertų rekomenduoja
mos kaip Lietuvos istorijos 
skaitiniai. Apysakos lengvai 
skaitomos, pasižymi painia in
triga, jose aprašomas mūsų 
protėvių gyvenimas, jų žyg
darbiai, kovos su priešais, 
buitis ir šventes. Skomanto 
serijos knygos — o jų jau išėjo 
trylika — žadina skaitytoją 
gerbti savo tautą, kalbą, tė
vynę. 

Šių „Tvermės'' leidyklos 
knygų dėl lėšų stygiaus be
veik negali įsigyti kaimų bib
liotekos. Tokią galimybę Vil
nijos krašto, kur ypač svar
bus lietuviškas žodis, biblio
tekoms neseniai sudarė čika-
giškis Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas. Jau iš
vežiojome jo dovanotus 65 
komplektus po 11 knygų Vil
niaus, Trakų, Šalčininkų. Ig
nalinos, Zarasų rajonų kaimų 
bibliotekoms. Bibliotekų dar
buotojos labai dėkingos, gavę 
dovanų jaunimo mėgstamos 
literatūros ir tikisi sulaukti 
daugiau lankytoju ir šių kny
gų skaitytojų. 

„Tvermės" leidyklos darbuo
tojų vardu taip pat noriu tarti 
nuoširdų ačiū A. Mackaus 
fondui už vertingą dovaną Ry
tų Lietuvos jaunimui. 

Rasa Jančauskienė 
leidyklos vadybininkė 

„Tvermė" 
P d. 171. 

LT-2000 Vilnius 

PRIEŠ IR PO KOVO 
VIENUOLIKTOSIOS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Lietuvoje jau keli metai nėra 
svetimos kariuomenės. Lietu
va vis labiau tampa pilnaver
te tarptautinės bendrijos na
re, pajėgia ne tik prašyti sau 
dėmesio ir apgynimo, bet ir 
įnešti savo indėlį į taikos bei 
tvarkos gynimą ir palaikymą. 
Visų pirma, darome tai su
tvarkę savo santykius su kai
mynais. Ne visi Lietuvos kai
mynai tokie, kurių kiekvienas 
sau linkėtų, tačiau1 šiuo at
žvilgiu Lietuvos užsienio poli
tika susilaukė tarptautinio 
pripažinimo, o kartais netgi 
rodoma pavyzdžiu. Dalyvau
jame tarptautinėse taikos pa
laikymo pajėgose Bosnijoje, 
Kroatijoje, ruošiamasi misijai 
Kosove. Nemažai pasiekta in
tegracinių siekių įgyvendini
mo srityje, o tai yra pagrin
dinė Lietuvos užsienio politi
kos kryptis. Lietuva yra aso
cijuota Europos Sąjungos na
rė, pozityviai vertinamos jos 
pastangos tapti tikrąja nare, 
dažnai minima tarp didžiau
sią pažangą darančių NATO 
kandidačių. Kelis metus tru
kusios Lietuvos diplomatų 
pastangos atvėrė duris mūsų 
piliečiams į Europą — šį pa
vasarį įsigalioja bevizis kelio
nių režimas su Šengeno šali
mis. Vis labiau auga pasitikė
jimas savimi, užsienio valsty
bių vadovai apibūdina Lietu
vos užsienio politiką kaip sub
tilią ir tvirtą. Gana sėkmingai 
ir dinamiškai vystoma krašto 
apsaugos sistema, tarp kitko 
aktyviai dalyvaujant, JAV ka
riuomenės patirtį turintiems, 
Amerikos lietuviams. 

Tačiau visiems gal labiau 
rūpi, kaip atrodo pati Lietuva, 
ir kaip gyvena jos žmonės. Ką 
jiems davė Lietuvos nepri
klausomybė, ar sėkmingai iš
naudojamos laisvės teikiamos 
galimybės. Žinau, kad vienin
go atsakymo į šį klausimą ne
susilauktume. Dažnai tenka 
girdėti gana griežtos kritikos 
Lietuvos atžvilgiu ir niūrokų 
įvertinimų. Galime sakyti 
taip ar anaip, tačiau 1991 
metais atlyginimas, net ir ge
resnis, buvo 30 dolerių, inflia
cija buvo matuojama šimtais 
procentų, nebuvo įmanoma 
taupyti, BNP smuko, lėšų ne
buvo nei mieštame tvarkyti, 
nei keliams, nei kultūrai, nei 
mokslui. Dabar padėtis kito
kia, Lietuvos makroekonomi
niai rodikliai tvirti ir yra vie
ni geriausių regione, viduti
nis darbo užmokestis yra dau
giau nei 260 dolerių, didieji 
miestai, ypač Vilnius ir Klai
pėda, puošnėja, užsienio in
vesticijos Lietuvos pastarai
siais metais ryškiai išaugo. 
Užsienio prekyba krypsta į 
Vakarus, atsigauna statyba ir 
jos pramonė, keičiasi išorinis 
valstybės vaizdas, kultūra ne
sužlugo, o prisitaikė prie rin
kos sąlygų, klesti knygų leidy
ba. Lietuvos bankai, palyginti 
su kaimynais, labai sėkmin
gai atsilaikė prieš praeitų 
metų Rusijos finansinę krizę. 

Neketinu įkalbėti, kad Lie
tuvoje problemų nebeliko, de
ja jų labai daug ir skaudžių. 

Vis dar sunki kaimo padėtis, 
sunkiai verčiasi vyresni žmo
nės, mažos pensijos, sunki 
jaunų šeimų padėtis. Nesant 
veiksmingos kreditavimo sis
temos, pasirūpinti būstu jau
nai šeimai beveik neįveikiama 
problema. Ne mažesnės visuo
menės dvasinės sveikatos pro
blemos. Skaudžios problemos 
yra girtavimas, savižudybių, 
nusikaltimų skaičius. Skepti
cizmas, pozityvių idealų sto
ka, netikėjimas galimybe ką 
nors pakeisti, nusišalinimas 
nuo visuomeninių reikalų, bu
vę beveik simpatiški sovieti
nio režimo atžvilgiu, deja, ne
pranyko ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Žmogus, ciniškai 
tvirtinantis, kad visi nedori, 
visi tik savimi rūpinasi ir visi 
vagia, labai lengvai randa pa
teisinimą savo ydoms. 

Vertindamas dabartį ir gal
vodamas apie ateitį, nematau 
pagrindo nei beatodairiškai 
euforijai, nei bedugniam pesi
mizmui. Idealių visuomenių 
neteko sutikti, manau, kad jų 
ir nėra. Lietuvos problemos 
kelia norą ramiai ir apgalvo

tai jas spręsti, o pasiekimai 
kelia pasitikėjimą savimi, 
tampa įrodymu, kad tegu ir 
ne taip sparčiai kaip norėtųsi, 
tegu kartais ir vingiuotai, su
klupdami ir suklysdami, mes 
vis dėlto nepaliaujamai juda
me į priekį. 

Nors kalbu beveik vien tik 
apie tai, kas vyko Lietuvoje, 
lyg ir pamiršęs, kad nuo Lie
tuvos buvo atplėšta didelė ir 
labai svarbi tautos dalis, kuri 
per praėjusius dešimtmečius 
nesėdėjo rankų sudėjusi. Ne
pamiršau tai, kas buvo pada
ryta ir daroma lietuvių išei
vijos, ypač čia JAV-se, per 
okupacijos dešimtmečius ir 
jau atgavus nepriklausomybe, 
buvo ir yra — būtina ir es
minė Lietuvos nepriklauso
mybės, saugumo ir klestėjimo 
sąlyga. Šiandien neturiu nė 
menkiausios abejonės, kad gy
venu tarp žmonių, kurie be 
galo daug nuveikė Lietuvos 
labui ir neprarado noro tą 
darbą tęsti. Todėl noriu pak
viesti — dirbkime kartu ir to
liau vardan bendro tikslo — 
Lietuvos gerovės! 

A.tA. 
ZUZANA JALOŠINSKIENĖ 

Pranešame, kad š. m. kovo 28 d. mirė Zuzana Jalošins-
kienė. Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. 

Nuliūdę liko: sesuo M. Mackevičienė, pusseserė M. 
Trapikienė; Lietuvoje brolis Juozas Kačergis su Seimą, 
seserys Ada Vosylienė ir vienuolė seselė Ričardą bei kiti 
giminės Lietuvoje ir Kanadoje. 

Velionė Zuzana priklausė Vytauto Didžiojo Saulių 
rinktinei, Amerikos Lietuvių Katalikų ir kitoms 
organizacijoms. 

A. a. Zuzana pašarvota antradienį, kovo 30 d. Gaidas-
Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. nuo 
4 v.p.p. iki 9 v.v. Laidotuvės trečiadienį, kovo 31 d. IS 
laidojimo namų 9 vai. ryto Velionė bus nulydėta į Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
a.a. Zuzana bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Liūdesyje: sesuo M. Mackevičienė, pusseserė M. 
Trapikienė, draugai ir pažįstami. 

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

PADĖKA 
A-tA. 

JUOZAS TOLIUŠIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Brolis mirė š.m. va

sario 23 d. ir buvo palaidotas vasario 27 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse, Čikagoje, ramybę atradęs šalia sū
naus a.a. Almanto ir motinos a.a. Sofijos Toliušienės. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems kop
lyčioje ir palydėjusiems Velionį į kapines. Ačiū už gėles 
ir už aukas šv. Mišioms ir labdarybei. 

Ačiū broliams ir sesėms skautams, ypač skautinin
kams S. Miknaičiui ir R. Fabijonui už koplyčioje su
ruoštą atsisveikinimą su Namo išėjusiu mūsų visų bro
liu. Ačiū rašytojai N. Jankutei Užubalienei už žodį Lie
tuvių Rašytojų draugijos vardu, A. Namikienei už pas
kutinį patarnavimą a.a. Juozui, ilgamečiui bendradar
biui ėjusiam kartu skautiškos idėjos keliu. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už mal
das koplyčioje, atnašautas šv. Mišias už Velionio sielą 
ir palydėjusiam jį į kapines. 

Ačiū sol. Vaclovui Momkui už giesmes bažnyčioje ir 
kapinėse, ir muz. R. Šokui už vargonų palydą. Ačiū 
karsto nešėjams palydėjusiems Dėdę į Amžinuosius Na
mus. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. M. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona, duktė, seserų ir brolio šeimos 
ir kiti giminės. 

A.tA. 
DANUTEI LEMBERTIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdi užuojauta jos vyrui 
VITALIUI LEMBERTUI, dukrom AUDRAI ir BRIGITAI 
su šeimomis, tėvams ANTANUI ir EMILIJAI DAU
KANTAMS ir močiutei MONIKAI LEMBERTIENEI. 

Dr. Juozas ir Giedra Gudauskai 
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DRAUGAS, 1999 m. kovo 30 d„ antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

JAV LB Švietimo tarybos 
paskelbti piešinių ;r rašinių 
konkursai baigiasi kovo 31 
dieną. Visi darbai turi būti at
siųsti iki šios datos. 

Velykų dieną, per lietu
viškas Mišias, 10:30 vai. r., 
Marijos Nekaito Prasidėjimo 
bažnyčioje vBrighton Parke; 
giedos iš Lietuvos atvykusi so
listė Inesa Linaburgyte. I Či
kagą solistė atvyko dalyvauti 
Lietuvių operos spektaklyje 
..Carmen", kur ji atliks Car-
men vaidmenį. 

Trečioji istorijos paskai
ta iš ciklo „Lietuva amžių 
bėgyje" Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pula-
ski, Chicago, bus balandžio 7 
d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
Mažeikių „Gabijos" mokyklos 
mokytoja, metodininke Vida 
Baiiutavicienė papasakos apie 
nepriklausomą Lietuvą nuo 
1918 iki 1940 m., ir nuo 1990 
m. iki šių dienų. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. 

Juozas ir Kastutė Rudze
vičiai, Los Angeles, CA Drau
go fondo pavasario vajaus pro
ga atsiuntė 200 dolerių, prie 
ankstyvesnių 900 dolerių ir 
tapo Draugo fondo garbės na
riais. Sveikiname naujus gar
bės narius ir dėkojame už są
ramą Draugo fondo „pirami
dės" užbaigimui. 

Pranešama tėvams, kad 
išankstinė mokinių registraci
ja 1999-2000 metams Mairo
nio lit. mokykloje (Pasaulio 
lietuvių centre. Lemonte) bus 
kiekvieną balandžio mėnesio 
šeštadienį. Jeigu norėtumėte 
daugiau informacijų, skam
binkite 630-257-2897 arba 
630-257-0888. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa kviečia nares ir visus. 
kas tik norėtų, dalyvauti ben
droje maldoje ir susikaupime 
Didįjį Penktadienį, nuo 9 iki 
10 vai. r.. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

Nuo kovo 28 d. Vilniaus 
radijas užsieniui transliuos 
savo programas Šiaurės Ame
rikai nauju 9855 kHz dažniu. 

Lietuvių fondo 36-asis 
metinis narių suvažiavi
mas bus balandžio 24 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. r.. Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte. 
Susirinkęs nemažas būrys LF 
vadovybės narių ir nuolatinių 
talkininkų, kovo 23 d. išsiuntė 
nariams kvietimus bei įvai
rius kitus duomenis. Šį darbą 
atliko: Algis Čepėnas. Vaclo
vas Jakovickas. Kęstutis ir 
Dalia Ječiai. Povilas ir Rūta 
Kiliai. Vaclovas Kleiza. Juozas 
Končius. Vaclovas Momkus. 
Algirdas Ostis, Aleksas Pabrė
ža. Ai gis Putrius. Antanas ir 
Viktorija Valavičiai. Antanas 
ir Ale Razmai. Į suvažiavimą 
iš Čikagos į Lemontą ir šįmet 
LF narius veš pasamdytas au
tobusas — informacija bus pa
skelbta vėliau. 

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos narių susi
rinkimas ir pietūs sekma
dienį, balandžio 11 d., 12:30 
vai. p.p. vyks Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus patal
pose. Prieš pietus vyks trum
pa oficialioji dalis, pirmininko 
ir iždininko pranešimai. Po 
pietų Nora Aušrienė atliks 
Evos Labutytės grafikos paro
dos komiteto pranešimą; Vi
lius Trumpjonas kalbės apie 
„Karaliaučiaus krašto lietuvy
bei" fondo veiklą, o Valteris 
Bendikas aptars Alberto Juš
kos knygą „Mažosios Lietuvos 
bažnyčia XVI-XX amžiuje". 
Norintieji dalyvauti pietuose 
prašomi iš anksto pranešti 
Ramūnui Buntinui, tel. 630-
969-1316. Visi nariai ir susi
domėję svečiai maloniai kvie
čiami. 

J a u kurį laiką Čikagos 
Jaunimo centre pradėjo repe
tuoti Lietuvos Vyčių jaunųjų 
veteranų tautinių šokių gru
pė. Dalyviai nori pasirengti XI 
išeivijos tautinių šokių šven
tei, kuri bus 2000 vasarą To
ronte (Kanadai. Kol kas tik 
pati pradžia ir entuziastingoji 
Maria Deksnis bei dr. Vidas 
Noreika maloniai kviečia vi
sus, norinčius ir galinčius vyk
ti Kanadon. jungtis į šią gru
pę. Repetuojama kas antrą 
sekmadienį, 2:30 p.p. Arti
miausia repeticija — tuoj po 
Velykų, balandžio 11 d. (sek
madienį I. Platesnei informaci
jai galima paskambinti Mariai 
Deksnis tel. (773) 476-5896. 

Lituanistiniu mokyklų 
moksleiviai! Artėja piešinių 
ir rašinių konkursų baigimo 
data — kovo 31 diena. Pasku
bėkite užbaigti savo darbus ir 
nepamirškite laiku juos at
siųsti! 

Operos solistas Arvydas 
Markauskas atvyksta iš Lie
tuvos ir Velykų rytą 7 vai. gie
dos Prisikėlimo Mišiose Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Balandžio 24 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont. IL, 
įvyks Lietuvių fondo metinis 
suvažiavimas. Jo metu bus 
renkama Lietuvių fondo tary
ba, į kurią kandidatuoja dr. 
Vytautas Bieliauskas, Vy
tas Maciūnas ir Rėdą Ar-
dytė-Pliūrienė. Šie asmenys 
yra žinomi, ilgalaikiai visuo
menininkai, aktyviai reiškiasi 
Lietuvių Bendruomenės veik
loje. JAV LB Krašto valdyba 
skatina Lietuviu fondo narius 
šiame suvažiavime aktyviai ir 
gausiai dalyvauti. Negalintys 
suvažiavime dalyvauti, prašo
me savus balsus perduoti JAV 
Lietuvių Bendruomenei, įga
liojimus siunčiant JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Reginai 
Narušienei. 213 West Lake 
Shore Dr.. Cary. IL 60013. 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, balandžio 11 d., vyks Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
tuoj po vaikams skirtų šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Švęsime Atvelykį! Visi 
kuopos nariai prašomi at
sinešti margučius ir jiems 
krepšelius — ridensime mar
gučius. Pasistenkime visi da
lyvauti. 

PRANEŠIMAS 

Poetės Marijos Aukštaitės 
Tyrimo fundacija kviečia be
sidominčius atsiųsti prašy
mus 1999 metų Marijos Aukš
taitės Bursary stipendijai, 
įkurtai „Centre for Russian 
and East European Studies" 
1994 metais Toronto universi
tete. 

1998 metais Toronto univer
sitetas įsteigė dvi Marijos 
Aukštaitės Bursary stipendi
jas ir Vilniaus universitete, 
kuriame tyrimo koordinatorė 
ir vertintoja yra prof. Viktori
ja Daujotytė-Pakerienė. Prof. 
Horst Wittmann, Selection 
Committee direktorius, prane
ša, kad dvi kandidatės — Aida 
Ažubalytė ir Brigita Speičytė, 
Vilniaus universiteto lietuvių 
literatūros magistrantės. yra 
laimėję pirmą 1998 metų sti
pendiją ir išspausdino moks
linį veikalą: portretas: Marija 
Aukštaitė" iliustruotame kul
tūros gyvenimo žurnale, „Nau
joji Romuva", 1998 m., Nr. 3 
'523). Antrą stipendiją laimėjo 
Agnė Žekonytė, filologijos IV 
k. bakalaure, kuri ruošia 
spaudai darbą „Išeivio proble
ma Marijos Aukštaitės kny
goje 'Nubangavę kūdikystės 
dienos' ". Mokslinio tyrinėjimo 
projektus koordinuoja prof. 
Sara Ginaitė. 

Nenustatant laikotarpio, 
kandidatai iš viso pasaulio, 
vartojantys lietuvių kalbą, ga
li pasinaudoti Marijos Aukš
taitės bursary stipendija iki 
trejų metų, kreipiantis raštu: 
Dr. Robert Johnson, Director 
of the Centre for Russian and 
East European Studies, Uni-
versity of Toronto, 130 St. 
George Street, Suite 14335, 
Toronto. Ontario, M5S 1A5, 
Canada. 

Tyrinėjimai apie poetę Ma
riją Aukštaitę ir jos laikotarpį, 
Lietuvoje bei užsienyje tęsia
mi toliau. Jos knygos randa
mos: Robarts Knygyne, Toron
to universitete; Lietuvos Na
cionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje, Vilniuje; Vilniaus 
universitete; Prienų Krašto 
muziejuje, Prienuose; Natio
nal Library of Canada, Otta-
wa; Kanados Lietuvių kultū
ros muziejuje, Mississauga, 
Canada, ir Onos Šimkuvienės 
knygyne, Chicagoje. 

J . A. Navikevičius 
Direktorius 

BUKIME ATSARGUS 

Šios savaitės (kovo 17 d.) po
pietė „Seklyčioje" buvo labai 
svarbi ir naudinga. Gaila, kad 

o trečiadienio kovo 17 d.: popietes ..Seklyčioje" 
:nulk£tienė ir Laima Vaičiūnienė 

15 kaires: Elena Sirutiene, adv. Maureen O'Bryan. Aldona 

lankytojai vos pusę salės pri
pildė, o būtų gerai, kad jų 
būtų buvę keli šimtai. Ir štai 
kodėl: Socialinių reikalų val
dybos pirm. Birutė Jasaitiene 
ir Aldona Šmulkštienė jau ne 
kartą rašė „Drauge", įspėda-
mos neįsileisti į savo butą ne
pažįstamų pardavėjų, pamok
slininkų, taisytojų ar tikrin
tojų, kai esi viena ar vienas, o 
juo labiau neduoti niekam pi
nigų už geriausius pažadus, 
pirma nepatikrinus, ar jie 
tikri. Sukčių ir apgavikų vi
suomet buvo, bet pastaruoju 
laiku jų labai padaugėjo ir jie 
gudresni. Miestas bando kovo
ti su ta blogybe ir tam vien tik 
Cook County turi 800 advo
katų. 

Šį trečiadienį viena iš advo
kačių Birutės Jasaitienės pak
viesta, buvo atvykusi į „Sek
lyčią" paaiškinti žmonėms, 
kaip apsisaugoti ir kur kreip
tis, jei būtų apgauti ar su
žaloti. Advokatė Maureen 
O'Bryan, jauna, inteligentiš
ka moteris, kalbėjo angliškai, 
o Aldona Šmulkštienė labai 
aiškiai ir tiksliai viską vertė 
lietuviškai. Ji sakė. kad suk
čiai dabar labai išgudrėjo ir 
ateina gražiai apsirengę, kal
ba mandagiai, įtikinančiai, 
bet jie pavojingesni, nes sun
ku juos įtartį. Jie dažnai net 
turi kompiuteriu gražiai išs
pausdintus pažymėjimus, įga
liojimus ir praneša, kad žmo
gus išlošė loterijoje didelę pi
nigų sumą, parodo ant oficia
liai atrodančio rašto išspaus
dintą pavardę ir sako, kad rei
kia tik patvirtinimo tapatybės 
parašu. Už šį pranešimą šiam 
„agentui" reikia sumokėti tik 
10-20 dolerių. Kas to pagai
lėtų ir juo nepatikėtų? Bet jo
kiu būdu neįsileiskite jo į sa
vo butą. Prašykite jo tą įga
liojimą paduoti po durimis ar 
per apsaugotą durų plyšį ir 
sakykite, kad tuoj patikrin
site telefonu ir tada jį įsilei-
site. Dažniausiai po tokio at
sakymo „agentas" pranyksta. 

Kiti pasibeldžia ar paskam
bina ir sakosi, kad jie turi pa
tikrinti kabelio įvedimą, nes 
kaimynai skundžiasi, kad jie 
jaučia trukdymus, ateinan
čius iš jūsų buto. Jie kartais 
net rodo dėžę įrankių įtikinti, 
kad yra tikrai meistrai. Jokiu 
būdu neįsileiskite, nepatikri
nę telefonu, kad jų pažymėji
mai tikri. 

Kiti vėl siūlo pirkti žurnalų 
ar kokių kitų dalykų už labai 
pigią kainą. Dar kiti žada pa
pasakoti apie Dievą, kažkur 
vykstančius stebuklus. O kar
tais prašo leisti pasinaudoti 
jūsų telefonu, nes įvyko ne
laimė. Jei esate vienas, net ir 
tokių neįsileiskite. Tegul pa
sako, kam skambinti ir jūs tai 
galite padaryti. Dažniausiai 
ir tiems prapuola noras. Vie
nu žodžiu, kas ką besiūlytų, 
prašytų ar reikalautų, neįsi
leiskite nepatikrinę. 

Atsiminkite — niekas nieko 
neduos veltui ar už juokingai 
mažą kainą. 

Didžiausia apgavystė varo
ma paštu. Ypatingai viena di
delė organizacija, vadinama 
„Sweepstakes", atsiunčia 
gražiausiai išspausdintus su 
jūsų vardu ir adresu diplo
mus, sveikindami, kad jau 
esate milijonieriai. N'ieko 
jums nereikia mokėti ar pirk
ti, tik maža auka paremkite, 
tą pranešimą atsiunčiančią. 
įstaigą. O tuo tarpu kitoje to 
„diplomo" pusėje smulkiomis 
raidėmis, dažnai be padidini
mo stiklo neišskaitomomis, 
parašyta, kad jūs „išlošėte", 
jei turite laimingą numerį, 
kurį gali laimėti tik vienas iš 
2-3 milijonų. Jie tokiais pra
šymais save apsaugo nuo teis
mo, nes jie rašo teisybę ir yra 
nekalti, jei žmogus neperskai
to ar nepamato. 

Dar kita suktybe yra „lab
dara". Kas dieną gauname po 

Lemento LB valdyba ir revizijos komisija. Sėdi iš kairės: L. Slėnys, N. Nausėdienė, G. Kazėnas. A. 
Mikučauskienė, Agutė Tiškuvienė; stovi: L. Juraitis, R. Kronas, A. Karaliūnas, A. Mikučauskas, E. Stasiulis, S. 
Džiugas, V. Jasinevičius, A. Urbutis. Nuotr. Baniutės Kronienės 

METINIS LEMONTO LB SUSIRINKIMAS 
Viena iš didžiųjų JAV LB 

apylinkių yra Lemontas. Le-
monto LB apylinkę sudaro 
apie 200 šeimų, arba apie 400 
suaugusių narių, gyvenančių 
Čikagos pietų-vakarų ir net 
šiaurės priemiesčiuose. Be 
abejo, jei nebūtų Pasaulio lie
tuvių centro, jei nebūtų Pal. J. 
Matulaičio misijos, Lemonto 
LB apylinkė būtų daug mažes
nė. 

Apie Lemonto LB apylinkės 
veiklą, tos veiklos pranešimus 
dažnai skaitome .Draugo" 
dienraštyje. Metinės veiklos, 
finansinės apyskaitos, revizi
jos pranešimai bei valdybos 
rinkimai būna metiniuose su
sirinkimuose. Šis metinis susi
rinkimas įvyko š.m. kovo 28 d. 

keletą laiškų, maldaujančių 
aukų įvairiausioms prieglau
doms, našlaitynams. indėnų 
paramai, veteranams, vienuo
lynams ir t.t. Juos visuomet 
šelpėm, ir tai buvo natūralu, 
bet dabar pasirodo, kad ir čia 
įsisuko apgavystė. Atsirado, 
„agentūros" su kompiute
riais, galinčios greit ir didelį 
kiekį tų prašymų prigaminti, 
išplatinti, o iš surinktų pini
gų 80 iki 95 proc. paimti sau 
už darbą, tik trupinius atiduo
dant vargstantiems. 

Advokatė Maureen O'Bryan 
sako, kad jie tai seka ir tikrai 
žino, kad taip yra. 

Ji pataria rašyti „National 
Charities information bureau 
vise giving guide" šiuo adresu: 
Ncib wise giving guide, 19 
Union Square West, New 
York, NY 10003, ir prašyti: 
„Single copies of evaluation of 
national Charities". Ten bus 
vardai ir adresai tikrai šelpti
nų vargšų be agentūrų „pa
galbos". 

Na ir paskutinė naujų iš
naudotojų banga — tai dakta
rai. Keista, bet taip yra. Tai 
vadinama „Alternative" me
dicina arba „natūralus gydy
mas". Jie visi yra M.D. ir 
dažnai geri specialistai, bet 
kiekvienas jų siūlo savo vais
tą, kuris iš tikrųjų gal ir ge
ras, bet kai gamyklos pradeda 
jį gaminti be jokios oficialios 
kontrolės, tai nežinia, ką gau
ni, o, be to, tie vaistai nepa
kankamai išbandyti, kokius 
pašalinius veikimus gali turė
ti ilgiau juos vartojant. Pa
prastam žmogui be galo sun
ku susigaudyti, kuo tikėti. Čia 
tiktų tik vienas patarimas: 
būkime atsargūs! Venkime 
būti bandymo gyvuliukais, 
ieškokime sąžiningo savo gy
dytojo, prašykime jo nuomo
nės ir priežiūros. Adv. Mau
reen O'Bryan apie vaistus ir 
daktarus nekalbėjo, bet ji ža
dėjo greit vėl atvykti „Sekly
čion" plačiau ir išsamiau 
šiuos skaudžius reikalus pa
gvildenti. Kai išgirsime skel
biant, kad ji atvyksta — pri-
pildykime salę taip, kad prit
rūktų ir stovimų vietų. Šis rei
kalas prašosi dėmesio. 

Jonas Žebrauskas 

PLC didžiojoje salėje, dalyvau
jant apie 90 asmenų. 

Metinį susirinkimą pradėjo 
valdybos pirm. Gediminas Ka
zėnas, visus pasveikindamas 
ir kviesdamas mirusiųjų pri
siminimą pagerbti tylos minu
te. Invokacijai buvo pakvies
tas misijos kapelionas kun. Al
girdas Paliokas, SJ. Jis prašė 
Aukščiausiojo palaimos vi
siems LB darbuotojams, kvies
damas naujai atvykusius iš 
Lietuvos įsijungti į Lietuvių 
Bendruomenę, svarbiausią lie
tuvybės išlaikymo organiza
ciją. 

Priėmus darbotvarkę buvo 
priimtas ir 1998 m. susirinki
mo protokolas, kurį perskaitė 
Stasys Džiugas. Sekė valdybos 
pirmininko, kadenciją bai
giančio Gedimino Kazėno pra
nešimas. Jis suminėjo metų 
laikotarpyje buvusius rengi
nius, plačiau paminėjo apy
linkės socialinių reikalų veik
los darbus, kuriems jis vado
vauja, padėkojo visiems valdy
bos nariams už draugišką 
veiklą, visients talkininkavu
siems ir Vakarų apygardos 
pirm. Birutei Vindašienei. Fi
nansinę apyskaitą nuo 
1998.03.12 iki 1999.03.10 pa
teikė iždininkas Algimantas 
Urbutis. Metai buvo pradėti 
su 9,266.50 dol. balansu iš 
1997 m. Pajamų buvo gauta 
19,168.17 dol. Išlaidų buvo 
19,292.05 dol. Ižde liko 
9,140.42 dol. 

Revizijos komisijos tikrini
mo aktą perskaitė Vytautas 
Jasinevičius, pranešdamas, 
kad pataisius 1998 m. iždinin
ko pranešimą, 1998-1999 me
tų apyskaita tiksli, pajamos ir 
išlaidos turi pateisinamus do
kumentus. 

Kadenciją baigianti Lemon
to valdyba 3,000 dol. paaukojo 
įvairiems reikalams, jų tarpe 
2,000 dol. apylinkės socialinių 
reikalų valdybai. Iškilus klau
simui kodėl nieko nepaskyrė 
spaudai, ypač „Draugui", per 
Draugo fondą, nes tik šiame 
dienraštyje nuolat aprašoma 
LB Lemonto apylinkės veikla, 
pirmininko atsakymas buvo 
negatyvus. 

Nemažai diskusijų sukėlė 
JAV LB Lemonto apylinkės 
1909.02.16 aukos ir solidaru
mo įnašų apyskaita, dalinta 
susirinkimo dalyviams. Čia ir 
vėl pasikartojo JAV LB Krašto 
valdybos iždui daroma skriau
da, jau ne pirmą kartą Vasa
rio 16 aukas skirstant pagal 
apylinkės valdybos suredaguo
tą aukų lapą. o ne pagal JAV 
Krašto tarybos priimtą nuta
rimą Vasario 16 aukas skirti 
tik JAV LB Krašto valdybai. 
Tas paskelbta „JAV Lietuvių 
Bendruomenes Jstatai ir Tai
syklės" 1988 metų laidoje. Va
karų apygardos pirm. Birutė 
Vindašienė bei Bronius Juo
delis prašė šių nuostatų laiky
tis, nes JAV LB Krašto valdy
ba kitų pajamų neturi. Keli 
pasisakymai reikalavo Vasa
rio 16 aukos skirstymą palikti 

paties aukotojo pasirinkimui. 
Labai keista, kad tokiai „de
mokratijai" pritarė ir Bronius 
Nainys, buvęs JAV LB K.v. 
pirmininkas ir PLB pirminin
kas, dėl finansinių atsiskai
tymų neseniai „karą" kėlęs 
JAV LB Krašto valdybai. Juk 
lengviausia nesilaikyti jokių 
įstatų ir taisyklių ir pasiskelb
ti „Perlojos respublika". 

Lemonte šiais metais buvo 
surinkta Vasario 16 d. proga 
4,250 dol. aukų ir 1,425 dol. 
solidarumo mokesčių, iš viso 
5,745 doleriai. Šios sumos 
1.510 dol. teko apylinkės so
cialinių reikalų skyriui. Iš Va
sario 16 aukų 2,740 dol. su
mos, atskaičius Vasario 16 mi
nėjimo išlaidas, JAV LB Kraš
to valdybai perduota 1,156.52 
doleriai. 

Gaila, kad LB Lemonto apy
linkės metiniame susirinkime 
nedalyvavo JAV LB Krašto 
valdybos nariai ir neturėjo 
progos susipažinti su lemon-
tiškių nuotaikomis. Centrui 
nedalyvaujant apylinkėse, ry
šys kaip ta styga gali nutrūkti 
ir jos nepakeis Vilniuje atsta
tyti valdovų rūmai. 

Po diskusijų buvo trijų pa
pildomų apylinkės valdybos 
narių rinkimai. Balsų daugu
ma buvo išrinkti Romas Kro
nas, Stasė Ramanauskienė ir 
Eugenijus Stasiulis. 

Metinis LB Lemonto apylin
kės susirinkimas buvo užbaig
tas su „Lietuva brangi". 

Metinio susirinkimo prezi
diumą sudarė valdybos pirm. 
Gediminas Kazėnas, sekreto
rė Nijolė Nausėdienė ir ižd. 
Algimantas Urbutis. 

Br. Juodelis 

S K E L B I M A I 
• Balzeko lietuvių kul

tūros muziejus ieško pilno 
laiko arba valandinių darbuo
tojų. Privaloma rašyti angliš
kai ir lietuviškai, spausdinti. 
Pirmenybė galintiems dirbti 
savaitgaliais. Tel. 773-582-
6500. (sk.) 

• Gerieji Lietuvos našlai
čių rėmėjai: Rimas ir Pra
nutė Domanskiai, Western 
Springs, IL, Ona Norvilas, 
Monroe, MI. Zigmas ir Aldona 
Urbai, Lockport,IL, Floridos 
Maldos būrelis, Vincas ir 
Teresė Urbučiai, Mayfield 
Heights, OH, Vytautas ir Pal
mira Janušoniai, Dousman, 
WI, Kazys ir Marija Almenai. 
College Park, MD, globoja po 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
paramą kitiems metams, visi 
atsiuntė po $150. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! „Lie
tuvos Našlaič ių globos" 
komitetas, 2711 West 71 st 
St., Chicago IL 60629. (sk.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja už $1000 
auką, kurią atsiuntė Lithu
anian Citizens' Society of 
Western Pennsylvania. Pagal 
aukotojų pageidavimą, auka 
bus skirta vaikams Lietuvos 
ligoninėse, ypač sergantiems 
tuberkulioze. (sk.) 


