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P a r l a m e n t a s a t v ė r ė ke l ią 
i s tor in iam te is ingumui 

Vilnius, vasario 15 d. teismo darbe. 
(BNS) — Lietuvos Seimas an
tradienį 54 balsais „už", 6 
„prieš" ir 7 parlamentarams 
susilaikius, priėmė Baudžia
mojo proceso kodekso (BPK) 
pakeitimus, kurie leis teis
mams ištirti kelias dešimtis 
bylų dėl nacių ir sovietų oku
pacijų laikais padarytų nusi
kaltimų. Parlamentas atvėrė 
naują istorinio teisingumo 
puslapį pusės amžiaus senu
mo genocido bylose, priėmęs 
neturinčias pasaulyje atitik
mens baudžiamojo proceso 
normas. 

BPK pakeitimais įteisinta 
pasaulinėje teisės praktikoje 
neturinti pavyzdžių procedū
ra, leidžianti teisme nagrinėti 
bylą, kai teisiamasis dėl svei
katos būkles negali dalyvauti 
teisme. 

Kaip teigia įstatymo pataisų 
rengėjai, jos gali būti taiko
mos maždaug 80-yje bylų. 

Pasak Seimo Žmogaus teisių 
komiteto (ŽTK) pirmininko 
Emanuelio Zingerio, 9 bylos 
susijusios su nacių vykdytu 
holokaustu, kitos — su poka
rio stalininiais nusikaltimais 
Lietuvoje. 

Palyginti su pirmąja projek
to redakcija, kuri buvo pateik
ta svarstyti pernai rudenį, 
išplėstas nusikaltimų sąrašas 

Pasak K. Čilinsko, paprastai 
tariant, teismas, jeigu teisia* 
masis reikalautų, privalės 
užtikrinti jam galimybę daly
vauti bylos nagrinėjime, nau
dojant vaizdo ir garso techni
nes priemones. 

NuteiSus asmenį, apkaltina
masis nuosprendis perduoda
mas vykdyti, kai teisiamasis 
pasveiks. Jeigu toks asmuo 
nesutinka su teismo nuo
sprendžiu, jis turi teisę ap
skųsti nuosprendį ir pareika
lauti, kad apeliacinis teismas 
atliktų tuos pačius teisminius 
veiksmus. 

Be to, pasak K. Čilinsko, 
įvedama Europos žmogaus tei
sių teismo praktikoje patvir
tinta nuostata, jog jeigu teisia
masis mano, kad nagrinėjimo 
metu negalėjo tinkamai gintis 
dėl psichinės būsenos, jis gali 
reikalauti, kad nuosprendis 
būtų panaikintas ir byla būtų 
nagrinėjama iš naujo. 

„Be to, visuomet lieka gali
mybė, nesutinkant su nuo
sprendžiu, apskųsti jį Europos 
žmogaus teisių teismui", sakė 
K. Čilinskas. 

ŽTK pirmininko pavaduoto
jas, LDDP frakcijos narys Al
gimantas Salamakinas sakė 
sveikinąs Seimo sprendimą, 

Pasak ŽTK patarėjo teisininko k u n s a t v e r s ^ l i ą istonniam 
Kęstučio Čilinsko, naujos BPK teisingumui Jvykdysime tei-

bus taikomos ke- smgumą, nelaukdami, kol ita-nuostatos 
lioms rūšims nusikaltimų, ku
riuos teisė išskiria į atskirą 
grupę. Tai genocidas, karo nu
sikaltimai, nusikaltimai žmo
nijai, tarptautinės humanita
rinės teisės pažeidimai ir kiti. 
Šiems nusikaltimams netaiko
ma senatis. 

Anot pataisų, kai teisiama
sis dėl fizinės sveikatos būklės 
negali atvykti į teismo posė
džio vietą, teisiamajam jo bu
vimo vietoje sudaromos tech
ninės sąlygos tiesiogiai daly
vauti teisminiame nagrinė
jime, užduoti klausimus ki
tiems teismo dalyviams ir at
likti kitus teisminius veiks
mus. Be to, teismas gali at
vykti į teisiamojo buvimo 
vietą ir atlikti tam tikrus teis
minius veiksmus. Advokatams 

riamieji mirs, ir taip problema 
neva išsispręs", sakė A. Sa
lamakinas. Jis pabrėžė BPK 
pataisų humaniškumą teisia
mųjų ir jų artimųjų atžvilgiu, 
nes senas, ligotas ir papildo
mos priežiūros reikalaujantis 
žmogus nebus vežamas į teis
mą. 

BPK pataisas rengė Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komite
tas ir Žmogaus teisių komite
tas. Jie atsižvelgė į Seimo 
Teisės departamento, Europos 
teisės departamento, Lietuvos 
teisininkų draugijos bei Ge
neralinės prokuratūros pa
siūlymus. 

Pasak K Čilinsko, projektas 
buvo išsiuntinėtas įvairiomis 
Europos institucijoms, iš jų 
kol kas negauta neigiamų at-

privaloma dalyvauti visame siliepimų. 

Dėl leidimo sekti parlamentarus 
— emocijų banga Seime 

Vilnius, vasario 15 d. 
(BNS) — Seime svarstant siū
lymą leisti sekti Seimo ir vy
riausybės narius, dalis parla
mentarų perspėjo dėl kuo įvai
riausių įmanomų pavojų. 

Antradienj Seimas iš princi
po pritarė Operatyvinės vei
klos įstatymo pataisoms, ku
rias pateikė Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininkas Algirdas 
Katkus. Už pritarimą po svar
stymo balsavo 38 parlamenta
rai, prieš — 13, susilaikė 12. 

Įstatymo pataisos skubos 
tvarka bus priimamos ketvir
tadieni. 

Pataisomis siūloma atsisa
kyti draudimo naudoti specia
liąją techniką, gyvenamosios 
patalpos slaptą apžiūrą, susi
rašinėjimo, telegrafo ir kitų 
pranešimų slaptą kontrolę 
priei Seimo ir vyriausybės 
narius. 

Anot siūlomo papildymo, 
Seimo ar vyriausybės nario 
slapto susirašinėjimo, telegra
fo ir kitų pranešimų kontrolę, 
pašto siuntų ir elektros ryšių 

kontrolę, slaptą telefoninių po
kalbių klausymąsi, specialios 
technikos naudojimą, slaptą 
gyvenamosios patalpos apžiū
rą leidžia Aukščiausiojo 
teismo pirmininkas arba jo 
pavaduotojas pagal generali
nio prokuroro arba jo įgalioto 
generalinio, prokuroro pava
duotojo motyvuotą teikimą. 

Išliktų draudimas taikyti 
specialiąsias priemones prieš 
prezidentą, Seimo pirmininką 
ir ministrą pirmininką. 

Pataisų svarstymas Seime 
sukėlė audringą opozicijos pa
sipiktinimą. 

LDDP frakcijos narys Gedi
minas Kirkilas teigė, kad pa
taisomis valdančioji dauguma 
„ieško būdų, kaip užtėkšti 
opozicijai vienokio ar kitokio 
purvo žiupsnelį". „Kodėl, vyk
stant rinkimų kampanijai, ne
padarius kratos kokios nors 
partijos ofise? Galų gale pa
aiškės, kad ten nieko nebuvo, 
bet rinkimai jau bus pasibai
gę", sakė Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto narys 
G. Kirkilas. 

JAV sveikina Lietuvos partijų 
pareiškimą dėl narystės NATO 

Vasario 16-osios — Lietuvos Nepriklausomybes dienos - mi: . :-/i< prasidėjo tnjg Baltijos valstybių — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos — vėliavų pakėlimu Vilniuje, prie prezidentūros esančioje Daukanto aikštėje, ir iškil
minga Lietuvos kariuomenes žigiuote. 

Nuotr.: Garbės rikiuotes eiseną stebi (tolumoje, iš kairės- Lietuvos vadovai— Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, prezidentas Valdas Adamkus ir ministras pinn.mr.kas Andrius Kubilius. Gėdinimo Žilinsko (Elta) nuotr. 

Vasario 16-osios akto 
signatarų sutarimas — pavyzdys 

šiandienos politikams 
Vilnius, vasario 16 d. 

(Elta) — Vilniaus arkikated
roje bazilikoje pasibaigus Val
stybės atkūrimo dienai skir
toms iškilmingoms šv. Mi
šioms, minios žmonių užtvin
dė senąją Pilies gatvę. Prie 
Signatarų namais dabar vadi
namo pastato, kurio viename 
iš kambarių 1918 metų vasa
rio 16 dieną buvo pasirašytas 
Valstybės atkūrimo aktas, įvy
ko šio reikšmingo įvykio su
kakties minėjimas. 

Gausiais plojimais pasvei
kintas Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmminkas Vytautas 
Landsbergis iš Signatarų na
mų antrojo aukšto balkono pa
sakė Vasario 16-ajai skirtą 
kalbą. 

„Čia, šioje ypatingoje vieto
je verta prisiminti tūkstan
čius, šimtus tūkstančių likimų 
— žmonių, kurie dirbo Lietu
vai, kad ji augtų, stiprėtų. 
Čia, šiame pastate 1918 me
tais dirbo Lietuvos politikos 
darbininkai — valstybininkai 
dar be valstybės, tačiau žinan
tys, ko nori Lietuvos žmonės, 
kentėję svetimųjų priespau-
das. Atėjo laikas pasakyti sau, 
kad Lietuva turi būti šalis, tu
ri būti \|ėl valstybė, ir tie žmo
nės, kurie tada čia buvo susi
rinkę", sakė Seimo pirminin
kas. 

„To nebūtų, jeigu 1918 me
tų vasario 16 dieną čia susi
rinkę žmonės nebotų sutarę. 
Sutarė ir paskelbė. Ne visi 
tada čia buvo absoliučiai vien
minčiai — atstovavo skirtin
giems luomams, buvo skirtin
gų pažiūrų, ir nebūtinai asme
niškai labai simpatizavo vie
nas kitam. Tačiau visa tai, bu
vo atidėta, įveikta vardan 
svarbiausio sutarimo", pabrė
žė Vytautas Landsbergis. 

„Lemtingais lūžių momen
tais mes sugebame peržengti 
savo skirtingumus, peržengti 
kai kada ir nuoskaudas. Ir 
taip yra buvę ne kartą", sakė 

Kitas opozicinės LDDP frak
cijos narys Povilas Gylys tei
gė, kad priėmus Operatyvinės 
veiklos įstatymo pataisas, gre
sia „kitų politinių jėgų juodini
mas, pasichologinis teroras". 
Jis teigė, kad tebėra neištirtų 
garsių bylų, o kai kurių bylų, 
ypač signataro, buvusio mi
nistro Audriaus Butkevičiaus, 
tyrimas buvo „aiškiai politi
zuotas". 

parlamento vadovas. 
„Ką gali žinoti, ar ne toks 

lemtingas metas ateina da
bar? Mes matome, kas vyksta 
aplinkui, kas vyksta pačioje 
Lietuvoje. Turime rasti savyje 
atsakomybės. Mes turime su
prasti, kad siekiama provo
kuoti nesantaika^. Tam tar
nauja ir įvairūs Lietuvos pilie
čiais save vadinančių asmenų 
pareiškimai, ir plakatai su 
dvigalviais ereliais. Tikslas — 
kalbėti kvailai, įžūliai ir su
kelti žmonių protestą. Tada 

bus galima šaukti apie rusų 
genocidą Lietuvoje", kalbėjo 
Seimo pirmininkas. 

„Branginkime Lietuvos 
idealą, nesupainiokime jo su 
kasdienybe, su nepasiseki
mais, su klaidomis, kurių yra 
mūsų valstybės kelyje". „Kada 
tai prisimenama, tai ir lietu
viai susitaria", baigė Seimo 
vadovas Vytautas Landsber
gis. 

Iš Signatarų namų balkono 
buvo perskaitytas Vasario 16-
osios akto tekstas, paskelbtos 
jį pasirašiusiųjų pavardės. Or
kestras grojo Lietuvos valsty
bės himną. Minėjimą užbaigė 
garbės sargyboje stovėjusių 
karių šautuvų salvės. 

Vilnius, vasario 16 d. 
(BNS) — Antradienį darbo vi
zitą Vašingtone baigė Lietu
vos URM Daugiašalių santy
kių departamento direktorius 
Giedrius Čekuolis. 

Susitikimuose su diplomatu 
JAV pareigūnai aiškiai išsakė 
savo valstybės politinę pa
ramą Lietuvai ir jos siekiams. 
Jie pasveikino sausio pabai
goje Konservatorių, Krikščio
nių demokratų, Socialdemo
kratų partijų, Centro sąjungos 
bei LDDP pasirašytą pareiš
kimą dėl Lietuvos narystės 
NATO. 

JAV pareigūnai taip pat tei
giamai įvertino antradienį 
Seimo priimtas Baudžiamojo 
proceso kodekso pataisas, lei
džiančias teisme nagrinėti by-

A. Saudargas mato geras 
Lietuvos ir Lenkijos santykiu 

perspektyvas 

las, net jei teisiamasis dėl 
sveikatos negali dalyvauti 
teisme. 

Vašingtone G. Čekuolis ap
tarė tolesnes JAV* ir Baltijos 
valstybių chartijos įgyven
dinimo perspektyvas bei daly
vavo dokumento pasirašymo 
dviejų metų sukakčiai skirtoje 
konferencijoje. Joje diploma
tas perskaitė pranešimą apie 
Lietuvos ir JAV ekonominių 
santykių vystymąsi. 

JAV G. Čekuolis susitiko su 
Valstybės bei Gynybos depar
tamentų, Valstybinės saugu
mo tarybos pareigūnais, Kon
greso užsienio politikos komi
teto atstovais, kandidatų į 
JAV prezidentus patarėjais, 
nevyriausybinių politinių or
ganizacijų specialistais. 

Šventės dieną prezidentas 
kalbėjo ir apie sunkumus 

Vilnius, vasario 16 d. 
(BNS) — Lietuvai švenčiant 
82-ąsias valstybės atkūrimo 
metines, prezidentas Valdas 
Adamkus pripažįsta Lietuvos 
ekonominį nuosmukį kaip 
rimtą iššūkį. 

Nepriklausomybes paskelbi
mo dienos proga, susitikęs su 
Lietuvoje akredituotais di
plomatinių atstovybių atsto
vais, prezidentas V. Adamkus 
teigė, jog per dešimt metų nuo 
nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuva sukūrė pastovią de
mokratinę sistemą ir veikian
čią rinkos ekonomiką, tapo 
visateise, konstruktyvia, žmo
gaus teises gerbiančia tarp
tautinės bendruomenės nare. 

Tačiau jis pripažino, kad 
Lietuva susiduria su pana
šiomis problemomis, kaip ir 
kitos Vidurio Europos val
stybės, — ekonominio ciklo 
svyravimais, užsitęsusią pri
vatizacija, administraciniais ir 
biurokratiniais verslo suvar
žymais. 

„Dideliu iššūkiu"' Lietuvai 
prezidentas V. Adamkus pava
dino pastarojo meto ūkio nuo
smukį ir jį lydinčius neigia
mus socialinius reiškinius. 

Tačiau prezidentas pabrėžė, 
jog Lietuva, siekdama tapti 
visateise Europo- bendruo
menės nare, yra pisiryžusi šį 
iššūkį įveikti. „Pr.eš dešimtį 
metų Lietuva buvo įsitikinusi, 
kad ji galės būt saugi ir 
klestėti tik tapusi Europos ir 
euroatlantinių struktūrų na
re", teigė savo <alboje V. 
Adamkus. 

Pasak prezidento, Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje ir 
NATO reikalinga visų pirma 
Lietuvos žmonių s mgumui ir 

gerovei. 
V. Adamkus pastebėjo, jog 

Lietuvos siekimas eiti į euro
pines struktūras dar ne visur 
suprantamas vienodai, tuo 
tarpu Lietuva laikosi nuosta
tos, kad kiekviena valstybė 
turi teisę pasirinkti būdus už
sitikrinti savo saugumą ir ge
rovę. 

„Todėl norėčiau dar sykį pa
kartoti, kad Lietuvos narystė 
NATO nėra prieš ką nors nu
kreipta", sakė prezidentas. 

V. Adamkus Lietuvos pirmi
niu tikslu pavadino aktyvią 
veiklą Jungtinių Tautų orga
nizacijoje, įvardino siekius 
tapti nenuolatiniais Saugu
mo Tarybos nariais 2004-2005 
metų kadencijai ir taip su
kaupti geros kaimynystės san
tykių patirtį pritaikyti stipri
nant taiką ir pastovumą Eu
ropoje bei pasaulyje. 

V. Adamkus paminėjo, kad 
šiandien Lietuva palaiko di
plomatinius santykius su 124 
valstvbėmis. 

* Kaune, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, 
iškilmingai paminėtos Vasario 
16-osios — Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos — 82-osios 
metinės. Pakėlus Vytauto Di
džiojo ir Vyčio kryžiaus vėlia
vas, kauniečius šventės proga 
pasveikino Kauno miesto ir 
apskrities viršininko vadovai. 
Prie Nežinomojo kario kapo ir 
Laisvės paminklų, Vasario 16-
osios Akto signatarų Aleksan
dro Stulginskio kapo, Pane
munės kapinėse. Saliamono 
Banaičio. Petro Klimo ir Ste
pono Kairio — Petrašiūnų ka
pinėse ir prie paminklo „Zu-
vome del Tėvynės" bei buvu-

Varšuva, vasario 12 d. 
(BNS) — „Jaunoji lietuvių 
karta kitaip žiūri ne tik į len
kus, bet taip pat ir į rusus, 
mokosi iš naujų vadovėlių", in
terviu lenkų savaitraščiui 
„Pzregląd" pareiškė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas. 

Ministro teigimu, „mažai 
kas šiandien galvoja apie Liu
blino uniją, tačiau lietuviai 
mielai klasusosi Lietuvos len
kų radijo ,Znad Wilii' laidų, 
žiūri lenkų televiziją, masiš
kai važiuoja į Lenkiją ir per 
Lenkiją į Vakarus". 

A. Saudargas įsitikinęs, kad 
„supriešinti praeitimi, lietu
viai ir lenkai bus suvienyti 
ateitimi". 

„Po 3.5 arba 7 metų būsime 
drauge ES, drauge kursime 
regionines infrastruktūras, 
dalyvaujant ir Rusijai", mano 
Lietuvos diplomatijos vado
vas. 

Jo nuomone, kai kurių poli
tikų arba privačių asmenų su
manymai arba akibrokštai 

šios Prezidentūros kiemelyje 
prie prezidentų Antano Sme
tonos, Kazio Griniaus ir Alek
sandro Stulginskio paminklų 
padėta gėlių. Šv. Mišias už 
Lietuvą arkikatedroje bazili
koje aukojo arkivyskupas met
ropolitas Sigitas Tamkevičius. 
Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčioje šv. Mišias aukojo 
vyskupas Rimantas Norvilą. 

* „Amerikos balso" radi
jo dėmesys dabar krypsta į 
Afriką, praneša „Lietuvos ry
tas" (02.15). JAV vyriausybes 
finansuojamas žiniasklaidos 
priemones reguliuojanti Tran
sliavimo valdytojų taryba 
(BBG) praėjusią savaitę pra
nešė, jog rugsėjo 30 d. bus su
mažinta arba uždaryta 16 re
dakcijų, transliuojančių į Rytų 
ir Vidurio Europą bei Rytų 
Aziją. ,^Amerikos balso" lietu
vių redakcija, kurioje buvo 6 
darbuotojai,, bus sumažinta iki 
dviejų žmonių. JAV valdžios 
finansuojamų radijo programų 
Rytų Europai mažinimas — 
čia įsigalėjusios spaudos lais
vės atspindys, mano „Lietuvos 
rytas". Tvirtą demokratiją tu
rinčioms valstybėms skirtos 
lėšos ir transliavimo valandos 
bus nukreiptos į regionus, ku
riuose labiau varžomi infor
macijos šaltiniai, teigiama 
„Amerikos balso" darbuoto
jams išplatintoje BBG atmin
tinėje. 'Elta: 

abiejose sienos pusėse yra nor
malus dalykas, kuris negali 
pakenkti geriems Lietuvos ir 
Lenkijos santykiams. 

Pasak ministro, nėra tokių 
dvišalių problemų, kurių ne
būtų galima išspręsti. 

Paklaustas kaip jis vertina 
draugijos Lietuva-Lenkija pir
mininko Prano Morkaus pa
siūlymą pastatyti susitaikymo 
kryžius Dubingiuose, kur Ar
mijos Krajovos Lupaškos 
būrys sušaudė 23 lietuvius ir 
Glintiškėse, kur buvo nu
žudyti 38 lenkai, ministras 
sakė, kad „svarbiausia yra 
sukurti lietuvių ir lenkų susi
taikymo simbolius, tokius sim
bolius, kurie vienytų, o ne da
lintų. „Jeigu taip bus, tai tegul 
stovi tie kryžiai", pabrėžė A. 
Saudargas. 

* Lenkijos ambasadorė 
Vilniuje Eufemia Teichmann 
pirmadienį buvo atvykusi į 
Lietuvos Generalinę prokura
tūrą išklausyti paaiškinimų 
dėl bylos, kurioje liudytojais 
apklausiami lenkų Armijos 
Krajovos veteranai. Generali
nis prokuroras Kazys Pėdny
čia ambasadorei pranešė, kad 
tiriant genocido baudžiamąją 
bylą dėl civilių gyventojų žu
dynių Rytų Lietuvoje 1943-
1944 m., liudytojais iŠ viso 
apklausta beveik 200 Lietuvos 
piliečių, įskaitant ir tuo metu 
Rytų Lietuvoje veikusios Ar
mijos Krajovos septynis na
rius. K. Pėdnyčia užtikrino, 
kad „kviečiant liudytojų apk
lausai šiuos Lietuvos Respub
likos piliečius, nepažeidžiami 
Baudžiamojo proceso kodekso 
reikalavimai". IBNSI 

* Daugiausiai nelegalaus 
importo į Lietuvą pa tenka 
iš Lenkijos, Baltarusijos, Rusi
jos, kur maisto prekių kainos 
yra gerokai mažesnės. Nelega
liai įvežta produkcija dažnai 
parduodama turgavietėse, 
perdirbama įmonėse, į ją pri
maišant dalį vietinės žaliavos. 

* Lietuva nedarbo augi
mo tempais lenkia kitas 
Baltijos valstybes. Per sausio 
mėnesį Lietuvoje nedarbo ly
gis šoktelėjo 0.8 proc., ir vasa
rio 1 d. sudarė 10.8 proc. (Eit«> 

KALENDORIUS 
Vasario 17 d.: Septyni Servitų 

steigėjai; Donata, Donatas. Vaišvilas, 
Viltė. 

Vasario 18 d.: Bernadeta, Gend-
rė, LenĮtvrnis, Simeonas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT, MI 

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
Lietuvos Nepriklausomybės pranta kaip svarbu yra švęsti 

82-ji sukaktis Detroite buvo savo krašto nepriklausomybę. 
minima sekmadienį, vasario 6 
d. Ta proga Kazio Gogelio va
dovaujama „Amerikos lietuvių 
balso" radijo laida transliavo 
gerai paruoštą programą. 

Šv. Antano ir Dievo Apvaiz
dos bažnyčiose iškilmingose 
šv. Mišiose dalyvavo organiza
cijos su savo vėliavomis. 

Šv. Antano bažnyčioje Lietu
vos Šaulių s-gos išeivijoje vyr. 
kapelionas kun. Alfonsas Ba
tonas aukojo šv. Mišias už mi
rusius ir gyvus laisvės gynė
jus. Savo pamoksle klebonas 
pabrėžė Vasario 16-sios svar
bą ir ypač visų lietuvių Tė
vynėje ir šiame krašte per 50 
metų okupacijos saugotą Lie
tuvos nepriklausomybės viltį. 
Giedojo muz. Stasio Sližio va
dovaujamas parapijos choras. 
Šauliai ir ramovėnai dalyvavo 
su savo vėliavomis. 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
iškilmingose šv. Mišiose su vė
liavomis dalyvavo jaunimo 
auklėjimo organizacijos. Šv. 
Mišias už žuvusius Lietuvos 
laisvės gynėjus koncelebravo 
klebonas kun. Aloyzas Volskis 
ir kun. Viktoras Kriščiūnevi-
čius. Kun. Volskis savo jaut
riame pamoksle išryškino Va-

Senatorius Abraham yra stip
rus rėmėjas Lietuvos įsijungi
mo į NATO. Jis įteikė šiuo rei
kalu rezoliuciją JAV Senatui. 
Šios rezoliucijos nuorašą įtei
kė ir ambasadoriui Sakalaus
kui bei DLOC pirmininkui 
adv. Kęstučiui Miškiniui. 

Dr. Sakalauskas padėkojo 
senatoriui Abraham už jo nuo
latinę paramą lietuvių tautai 
ir pastangoms įstoti į NATO. 

Kęstutis Miškinis apžvelgė 
ALTo istoriją ir praėjusių me
tų JBANC veiklą. Pareiškė, 
kad ALTas per 60 metų atliko 
milžiniškus darbus. ALTas seka 
Lietuvos gyvenimą. Pabaltie-
čių komitetas ir JBANC laiko 
ryšius su JAV Kongreso na
riais. DLOC renka aukas ir 
jas perduoda ALTui. Adv. K. 
Miškinis dėkojo ir prašė toliau 
remti Amerikos Lietuvių tary
bos veiklą savo aukomis. 

Regina Juškaitė-Švobienė 
išsamiai apibūdino Lietuvos 
Vyčių „Pagalba Lietuvai" me
dicininę ir humanitarinę veik
lą nuo 1990 m. iki šių dienų. 
Taip pat ir finansinę paramą 
sriubos virtuvėms, jaunimo 
programoms ir labiausiai pa
galbos reikalingoms parapi-

sario 16-sios reikšmę. Prie joms bei Šv. Juozapo semina-
bendro giedojimo prisidėjo ir rijoje studijuojantiems klieri-
vyrų kvartetas — Pranas Za-
ranka, Edvardas Skiotys, Li
nas Mikulionis ir Vytas Un-
derys. Vargonavo Rita Gied
raitienė. Skaitinius skaitė 
Audra Copes ir Laura Karve
lytė. 

Po Mišių visi rinkosi Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
kur dalyviai turėjo progą 
įteikti savo Vasario 16-tai 
skirtą auką. Detroito Lietuvių 
organizacijų centras rinko au
kas Amerikos Lietuvių tarybai 
ir Lietuvos Vyčių organizaci
jos padaliniui „Pagalba Lietu
vai". 

Prieš minėjimą svečiai turė
jo progą pasivaišinti skaniais 
lietuviškais patiekalais. Virtu
vei vadovavo Ona Šadeikienė 
ir jos talkininkės. Pyragų sta
lą tvarkė Eugenija Bulotienė. 

Minėjimą pradėjo ir iškil
mingąją dalį vedė Detroito 
Lietuvių organizacijų centro 
valdybos pirmininkas adv. 
Kęstutis Miškinis. Buvo įneš
tos organizacijų vėliavos. Vė
liavų rikiuotę ir įnešimą tvar
kė „Švyturio" jūrų šaulių vado 
pavaduotojas Juozas Kinčius. 
JAV himną giedojo Asta Jur-
gutytė. Pianinu akompanavo 
Ada Mikštienė. Invokaciją su
kalbėjo Dievo Apvaizdos para
pijos klebonas kun. Aloyzas 
Volskis. 

Minėjimui vadovavęs adv. 
Kęstutis Miškinis pristatė 
prezidiumą, kurį sudarė: pre
legentas — Lietuvos ambasa
dorius JAV-se ir Meksikoje dr. 
Stasys Sakalauskas, Jūratė 
Sakalauskienė, kun. Aloyzas 
Volskis, JAV senatorius Spen
cer Abraham ir jo žmona Jane 
Abraham, LŠSI vadas Myko
las Abarius, Lietuvos Vyčių 
padalinio „Pagalba Lietuvai" 
pirmininkė Regina Juškaitė-
Švobienė, ratų, lenkų, latvių ir 
ukrainiečių organizacijų atsto
vai. 

LŠSI vadas Mykolas Aba
rius pasveikino visus minėji
mo dalyvius. 

Kęstutis Miškinis, apibūdi
nęs senatorių Spencer Abra
ham, pakvietė jį tarti žodį. Se
natorius Abraham savo kal
boje pasisakė, esąs libaniečių 
kilmės. Prisiminė, kad ir Liba
nas paskelbė savo nepriklau
somybę prieš 50 metų. Didės 

Nuo talkos šeimininkėms ..neišsisuka" nei diplomatai. Detroite talkon buvo įjungtas ir Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Vašingtone Iš k: sėdi ambasadorių.- Stasys Sakalauskas ir „Pagalba Lietuvai" korespondencijų 
sekretonus Vincas Zaparackas Stovi LietuvosKyvs — Stefanija Juškiene , Lietuvos Vyčiu 79-tos kuopos pirm. 
Margarita Dapkiene, Della ir Pat Zyren, „Pagalba Lietuvai" pirm. Regina Juškaitė-Švobienė. 

kams. Nuoširdžiai padėkojo 
visuomenei už nuolatinį dos
numą. 

Kęstutis Miškinis supažindi
no su šios šventės pagrindiniu 
kalbėtoju Lietuvos ambasa
dorium dr. Stasiu Sakalausku. 

Ambasadorius Sakalauskas 
padėkojo adv. Kęstučiui Miš
kiniui ir jo žmonai dr. Stefai 
už darbą ir pastangas ruo
šiant Vasario 16-osios minėji
mą. Dėkojo latvių, estų ir len
kų atstovams už dalyvavimą 
minėjime ir nuolatinę paramą 
Lietuvos žmonėms. Džiaugėsi 
galimybe dalyvauti šioie šven
tėje kartu su svečiais, ALTo, 
Vyčių ir Lietuvių Bendruome
nės atstovais. Džiaugėsi, kad 
visi galime dirbti kartu tėvy
nės ir bendram labui. Vašing
tone ambasadorius bendradar
biauja su įvairiomis organiza
cijomis. Pranešė, kad prof. Vy
tautui Landsbergiui bus su
ruoštas specialus pagerbimas, 
kuriame dalyvaus senatoriai 
ir Kongreso nariai. Pagerbi
mas vyks Kapitoliuje. Amba
sadorius laiko ryšius su sena
toriais ir aptaria Lietuvą lie
čiančius reikalus. Ambasado
rius sakė kalbėjęs su naujuoju 
ALTo pirmininku adv. Saulių 
Kupriu sveikindamas jį nau
jose pareigose. Pareiškė, kad 
ir toliau bendradarbiaus su 
ALTu ir JBANC. 

Ambasadorius pasidalino 
mintimis apie Vasario 16-ąją. 
Išreiškė padėką kun. Volskiui 
už gilios minties pamokslą 
apie Šiandieninę šventę. Jo 
dėmesį patraukęs užrašas prie 
altoriaus Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje: „Apsaugok Aukš
čiausias, tą mylimą šalį". Kal
bėjo apie laikus, kai lietuviš
kas žodis buvo uždraustas. 
Žmonės slaptai skaitė knygas. 
Ambasadoriaus senelis Jonas 
Sakalauskas buvęs knygne
šys. Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
signatarai žinojo, kad Lietu
vos kelias į laisvę nebus leng
vas. Teko daug kentėti ir ko
voti. Vasario 16 d. mūsų širdy
se yra ypatinga diena. Lietuva 
yra laisva. Lietuva yra Balti
jos kraštų stebuklas. 1991 m. 
buvo Vasario 16-osios tęsinys. 
Per beveik 10 metų Lietuva 
sustiprėjo. Lietuvos ekonomija 

nes valstybes norėjo valdyti jo eina į priekį. 
kilmės kraštą. Jis gerai su- Stengiamės laikyti ryšius su 

Amerika. Reikia ieškoti naujų 
aukštos kokybės investicijų ir 
technologijų. Ambasada turi 
du ekonomistus. Džiaugėsi, 
kad senatorius Spencer Abra
ham remia Lietuvos pastan
gas NATO plėtrai. Ar Lietuva 
bus priimama į NATO, nežino
me, bet turime būti pasiruošę. 
Neseniai ambasadorius daly
vavo konferencijoje su įvairio
mis labdaros organizacijomis. 

Baigdamas, ambasadorius 
sakė, kad lietuviai yra darbš
tūs žmonės ir dėkojo visiems 
už puikų minėjimo organiza
vimą. Palinkėjo visiems geros 
sveikatos ir besilankančius 
Vašingtone kvietė apsilankyti 
ambasadoje. 

Kalbėtojas susilaukė gausių 
plojimų. Adv. Kęstutis Miški
nis, rengėjų vardu padėkojęs, 
ambasadoriui dr. Sakalauskui 
įteikė knygą, o Jūratei Saka
lauskienei puokštę raudonų 
rožių. 

Po to adv. Kęstutis Miškinis 
perskaitė gautas rezoliucijas. 
Vasario 16-tos dienos proga 
gauta gubernatoriaus John 
Engler proklamacija, skel
bianti Vasario 16 dieną Lietu
vos Nepriklausomybės diena 
Michigan valstijoje; Michigan 
senato rezoliucija, Detroito 
burmistro Dennis Archer, 
Southfield ir Bloomfield Town-
ship rezoliucijos buvo iškabin
tos garbės lentoje. Buvo gau
tas sveikinimas iš senatorių 
Carl Levin, Sandy Levin, John 
Dingell, Joe Knollenberg ir 
David Bonoir. 

Meninę programą atliko De
troito apylinkės „Žiburio" li
tuanistinės mokyklos aštunto 
skyriaus mergaitės, vadovau
jant mokyklos muzikos moky
tojui Romualdui Zableckui. 
Joms akordeonu pritarė muz. 
Rimas Kasputis. Mergaitės 
gražiai padainavo lietuvių 
liaudies dainą, „Mažam kam
barėlį" ir Vyšniausko „Mano 
gimtinė". 

Muz. Rimas Kasputis ir Ro
mualdas Zableckas atliko dvi 
dainas: A. Bražinsko „Kur 
gimta padangė" ir K. Genio „Į 
Lietuvą". Milda Bublytė pris
tatė žymią Kauno dramos teat
ro aktorę Virginiją Kochans-
kytę, kuri deklamavo išeivijos 
poetų poeziją: Bernardo Braz
džionio, Kazio Bradūno ir Jo
no Aisčio kūrybą. 

Programa, labai patikusi 
klausytojams buyo palydėta 
gausiais plojimais. Rengėjų 
vardu Milda Bublytė visiems 
meninės programos atlikė
jams įteikė po raudoną rožę. 

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu ir vėliavų išnešimu. 

Aukos buvo renkamos AL
Tui ir „Pagalba Lietuvai". 

Aukų gauta 2,800 dol. Iš jų 
„Pagalba Lietuvai" skirta 
1,315 dol. ir Amerikos Lietuvų 

Tarybai ALTui) surinkta 
1,485 dol. 

DLOC, valdybos narys Algir
das Vaitukaitis minėjimo pro
ga išstatė jo paruoštą įvairių 
Nepriklausomos Lietuvos, jos 
okupacijų, ir išeivijos lietuvių 
istorinių, įvykių, gyvenimo ir 
veiklos v vaizdų, plakatų ir 
ženklų parodėlę.. Matėme: 
„Lietuvoj, istorija pašto ženk
luose 19,1)3-1940 m., „Skautb-
rama ženklai", „Pavergtų tau
tų festivaliai, 1973-75", „Die
vui, tėvypei ir artimui", ̂ l a y 
the love <of Lithuania burn in 
your heart". „Pagarba ir meilė 
pirmajam Lietuvos kardino
lui", JLaisvės kovotojai, 1944-
52", „Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė, aviacija ir 
karo laivas'Prezidentas Sme
tona' ". Matėme lietuvių aukas 
dėl laisvės. Romo Kalantos, 
partizanų, jaunų žmonių pa
gerbimą Antakalnio kapinėse, 
fotografijas žuvusių dėl Lietu
vos laisvės. Matėme įvairius 
pašto ženklus ir kt. Ši paro
dėlė labaijaudinanti ir įdomi. 
Daug laiko ir širdies įdėta ją 
ruošiant. .. 

Minėjinją ruošė ir koordina
vo Detroiįo Organizacijų cent
ras (DLOC) ir ^Pagalba Lietu
vai". DLOC valdybą sudaro: 
pirmininkas — adv. Kęstutis 
Miškinis* vicepirmininkas — 
dr. Algis Barauskas, D.D.S., ir 
nariai — Eugenija Bulotienė, 
Regina Juškaitė-Švobienė, Ša
rūnas Mingėla, Petras Pago
jus, Ona ir Cėsys Šadeikai, Al
girdas Vaitiekaitis. 

„Pagalba Lietuvai" valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun. J. 
Walter Stanievich, pirmininkė 
— Regina Juškaitė-Švobienė 
ir nariai — Valentina Bulota, 
Frank Bunikis, Stella Hotra, 
William Juodwalkis, Danguolė 
Kudirka, Michael and Theresa 
Shea ir Irena Vizgirdaitė. 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

KAZIUKO MUGĖ 

„Gabijos" ir 3altijos" skau
čių ir skautų tuntų tradicinė 
Kaziuko mugė sekmadienį, 
kovo 5 dieną, tuoj po lietuviš
kų Mišių vyks Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Mugėje 
gera proga įsigyti skaučių ir 
skautų rankdarbių. Bus įvai
rūs žaidimai jaunimui. Tėvų 
komitetas visus vaišins cepeli
nais, kugeliu ir kitais lietu
viško maisto patiekalais. Bus 
įvairių tortų, pyragų ir kitų 
gardumynų. Visų laukia didy
sis laimės traukimas. Dova
nas laimėjimo stalui galite 
įteikti „Gabijos" tunto tunti-
ninkei Rasai Karvelienei ar 
„Baltijos" tunto tuntininkui 
Pauliui Jankui. „Baltrjos" ir 
„Gabijos" tuntai, minėdami 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LJTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
PubluheddaUy«zoeptSiu¥UytaixlMoodaya,l^alHolkUy«,UMTiM»days 
(61kmin«MoDdayobMivanceofUcalHoli<UyiasweUasDac.a6thajxlJan. 
2nd by the Iithuaaian Catholic Prasi Sooety, 4646 W. 63rd »rsst, Chieago, 
0.60629-6589. 
Periodical clasa postage paid at Chieago. IL M** additiooal mauing affices. 
SubacnpboD Ratca: $100.00. Foreign eountnM $115. 
Postmaster. Sead addraaa changat to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chieago, 1L 60629-6589. 
Mažindami pašto išlaidai, pakvitavimų ut prenumeratą naahmtiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti paJymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

PaUPOO | 1 H j — errlr—in • Į—1-*" 
1/2 metu 

$60.00 
$66.00 

Si 
$38.00 
$46.00 

$46.00 
$50.00 

$250.00 
$66.00 
$86.00 

JAV . . $100.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $46.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $65.00 $60.00 $38.00 
Uisakant į Lietuvą: 
Oro paštu ..„ $600.00 
Reguliariu pairtu $100.00 
Tik šeštadienio laida oro piiatu """'" $160.00 
Tik testaoienio uuds reguliariu pasai $55.00 

Vyriausia redaktore - Danuta 
Administratoriui — Valentinas Krumplis 
Moderatorius- kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasrlifn, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, fcnstulHiiiiail nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos ataiuorjamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcųa straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Siunčiant ptasome pasilikti kopiją. 

DAYTONA B E A C H , FL 

savo veiklos auksinį jubiliejų, 
maloniai kviečia visus į jų 42-
trąją Kaziuko mugę. 

AJL JADVYGA 
GRINIENĖ 

Po gedulingų šv. Mišių Šv. 
Antano bažnyčioje, kurias va
sario 12 d. aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Alfonsas Babo-
nas, giedojo muz. Stasys Sli
žys, Holy Sepulchre kapinėse, 
šalia savo vyro a.a. Antano 
Griniaus, buvo palaidota a.a. 
Jadvyga Grinienė, 89 m. am
žiaus. Velionė mirė š.m. vasa
rio 9 d., Fordo ligoninėje, Det
roite. Priklausė Lietuvos Duk
terų draugijai, St. Butkaus ir 
JSvyturio" jūros šaulių kuo-1 

poms. Paliko krikšto dukrą 
Stefą Maulding bei daug kitų 
giminių Lietuvoje. Laidotuvė
mis rūpinosi globėjai Ona ir 
Mykolas Abariai. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė. 

PAŠNEKESYS SU 
LIETUVOS 

PREZIDENTU 

Vasario 12 dienos laidoje 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė perdavė pasikalbė
jimą su Lietuvos Respublikos 
prezidentu Valdu Adamkum. 
Prezidentas kalbėjo apie atos
togas. Teigė, kad Lietuvai 
svarbu turėti veikiančią Ma
žeikių rafineriją, kuri atneštų 
Lietuvos iždui pajamų. Nepra
mato, kad Lietuva galėtų turė
ti lėšų perduoti gyvą vaizdą 
iš XI išeivijos Tautinių šokių 
šventės Lietuvai. Yra nusivy
lęs, kad Lietuvos žiniasklaida 
per mažai kreipia dėmesio 
Lietuvos siekimams tapti 
NATO ir Europos sąjungos 
nare. Perdavė Vasario 16-tos 
šventės sveikinimus. „Lietu
viškų melodijų" radijo laida 
transliuojama antradieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. ir šešta
dienio rytais nuo 8 vai. iš 
WPON-AM 1460 ir tuo pačiu 
metu per kompiuterio Interne-
tą www.wpon.com. Valandėlei 
vadovauja Algis Zaparackas. 

Im 

„SVYTURKTJŪRU 
SAULIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, vasario 27 d. 
šaukiamas „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos metinis susirin
kimas šv. Antano parapijos 
patalpose, Detroite. Susirinki
mas labai svarbus. Bus spren
džiama „Pilėnų" stovyklos 
ateitis ir darbai. Kuopos na
riai kviečiami atlikti šaulišką 
pareigą ir dalyvauti susirin
kime. 

Mykolas Abarius 
„Švyturio" šaulių kuopos 

vadas ir valdyba 

LB APYLINKĖS 
VALDYBA PRADĖJO 

DARBĄ 
Š.m. vasario 2 d. daugiau 

negu penkiasdešimt Lietuvių 
Bendruomenės veikla besido
minčių suvažiavo į tradicinius 
pabendravimo pietus Stace/s 
restoranan. Šią popietę vedė 
jau naujai išrinktoji apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
visai naujas tėvynainis Stasys 
J. Ušackas. 

Visiems papietavus, pirmi
ninkas pradėjo programą pris
tatydamas naujos valdybos 
narius: iždininką Donatą Stoi
ką, sekretorę Daną Kuraus-
kienę, renginių vadovę Danu
tę Kliukinskienę. 

Pirmininkas pasveikino 
naują valdybą, prašė darniai 
dirbti, padėkojo pareigas per
davusiai LB apyl. valdybai ir 
pirmininkei Birutei Kožicienei 
už našią mūsų telkinyje veiklą 
per paskutiniuosius dvejus 
metus. Pirmininkas suminėjo 
ir apylinkės būsimus darbus. 
Bus tęsiamos pabendravimo 
popietės, su programėlėmis. 
Ruošiamas Vasario 16 d. mi
nėjimas (vasario mėn. 13 d.). 
Bus lietuviams skirtos šv. Mi
šios Prince of Peace bažnyčio
je. Po Mišių salėje minėjimas. 
Kalbės svečias JAV LB Tary
bos Prezidiumo pirmininkas 
pik. Donatas Skučas, meninę 
trumpą programą atliks Kazi
mieras Baronas ir choras 
„Sietynas". Iš pirmininko Sta
sio J. Ušacko pranešimo aiš
kėjo apylinkės ateities graži 
veikla. 

Platesnį pranešimą atliko 
Lietuvių klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla. Jis padėkojo 
buvusiai apyl. valdybai ir pir
mininkei Birutei Kožicienei už 
labai gražų bendradarbiavi
mą, sugyvenimą. Pasveikino 
naują pirmininką ir valdybą, 
palinkėjo gražaus bendro dar
bo. Suminėjo ir klubo rengia
mus renginius — Kovo 11-tą-
ją, kuri bus minima kovo 12 d. 
Balandžio 9 d. gėrėsimės cho
ro „Sietyno", vadovaujamo 
muz. Antano Skridulio, gražių 
dainų koncertu. Taigi veiklos 
netrūksta. Trumpus praneši
mus atliko iždininkas Donatas 
Stukas, labai tvarkingai ve
dantis atskaitomybę. Jis kal
bėjo apie LB solidarumo mo
kestį, aukas LB Vasario 16 
minėjime. Apie veiklą kalbėjo 
ir Vilius Bražėnas bei Narci
zas Kreivėnas. 

Ir šį kartą nuolatinis ko
mentatorius Narimantas Ka-
raša labai įdomiai aptarė Lie
tuvos ekonominę padėtį, o pa
baigoje savo pranešimą pa
įvairino linksmais anekdotais, 
kuriuose atsispindėjo Lietuvos 
ūkinis, visuomeninis gyveni
mas iš linksmosios pusės. 

Ju rg i s Janulaitis 

LINAS SJDRYS.MD. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chieago Rktae.IL 60415 

Te l . 7 0 6 4 3 6 4 6 2 2 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7709 

BJO&EC DECKER DDS. P.C. 
4647 W. 103SL.OakLaTwn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabe* angliškai) 

Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7«h Ava,, Htetory H**, H. 

TeL (708) 508-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkHCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chieago, IL 60662 

Kab. tel. 776471-3300 

DR. L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Robeftsm, Htetory HOs, L 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5064066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&4AS, HD, S.C. 
Specialybė - Vioaus ligų gydytojas 

K4»stMfnt HiiUwiMs1 
6918 W. Archer Ave. S*. 5 ir 6 

Chieago, IL 60636 

Vatandos pagal suaMartrrą 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 
NapervHIs.lL 60563 
Tel. (630) 527-0000 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

SEATTLE, WA 
SVEIKINAME 

Arvydą ir Nomedą Lukoše
vičius, bei Dainių ir Astą Vai-
čekonius, jų vedybinio gyveni
mo dešimtąją sukaktį pažy
mint. Geriausi linkėjimai. 

SMAGI KALĖDŲ 
EGLUTĖ 

Kalėdų senelis atvyko į 
„Lanko" ratelio vaikų Kalėdų 
eglutę 1999 m. gruodžio 11 d. 
vykusią Audriaus ir Aušros 
Vaštakų namuose. Dalyvavo 
gausus būrys vaikučių. Jie 
gražiai (ir nekantriai!) links
mino Kalėdų senelį, laukdami 
dovanų. Tarp kitų, Vita ir 
Lina Jessen sudainavo „Glo-
ria", Daina Harrison griežė 
smuiku. Kovas ir Vaiva Palo
nai deklamavo sunkų eilėraš
tį. Senelis dosniai apdovanojo 
visus vaikus. Visi svečiai gar
džiai vaišinosi ir džiaugėsi ka
lėdine nuotaika. Tėveliai nuo
širdžiai dėkoja Joe Dunara-
vich, kurio pastangomis Kalė
dų senelio atsilankymas į eg
lutę buvo užtikrintas. Ačiū, 
Joe! 

w m 
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ŠIS TAS IŠ VAKARŲ 
EUROPOS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Užtikrinta gimnazijos 
ateitis 

„Po vasaros atostogų lietu
vių gimnazija atidarys duris ir 
vokiečių tautybės mokiniams, 
pradėdama naujus mokslo me
tus jau nauju planu, o gimna
zijos ateitis yra užtikrinta", — 
vokiškai spaudai pareiškė di-
rekt. A. Šmitas. 

Artimo Huettenfeldui Mann-
heimo miesto dienraštis 
„Mannheimer Morgen" vasa
rio 5 d. plačiame straipsnyje 
nušvietė lietuvių gimnazijos 
įsteigimo priežastį Vokietijoje. 
Vyriausybė kiekvienais me
tais skirdavo 1,5 mln. markių 
paramą, tačiau, atkūrus ne
priklausomą Lietuvą, ši finan
sinė parama buvo nutraukta. 
Gimnazija atsistojo prie gyva
vimo pabaigos pavojaus. Da
bar, pripažinus gimnazijai 
valstybines teises, jos gyvavi
mas yra užtikrintas, nes Hes-
seno krašto vyriausybė (sos
tinė Wiesbaden) skirs 500,000 
markių, tokią pačią sumą 
duos Lietuva. Prie finansinės 
paramos prisidės Mainco vys
kupija, dar apmokėdamas ir 
puse mokytojo etatą, Lamper-
theimo miestas. Deja, prie. 
bendro gimnazijos biudžeto 
dar truks per 150,000 m. Gim
nazijos direktorius tikisi šią 
sumą padengti iš lietuvių išei
vijos aukų, palikimų, įmonių 
įnašų. Be to, padidėjus moki
nių skaičiui, didės ir valstybės 
parama. 

Gimnazijos direktorius yra 
tikras, kad mokinių skaičius 
padidės, nes tėvai jau dabar 
telefonu teiravosi mokslo pro-
gramos klausimais. Šiuo metu 
mokyklą lanko trys vokiečių 
tautybės mokiniai, o gimna
ziją gali lankyti 160 mokinių. 
Mokiniai pasirenka lietuvių 
arba rusų kalbą, tačiau antra 
privalomoji yra anglų arba 
prancūzų. 

A. Šmitas spaudos atstovui 
' pareiškė, kad gimnazija ir to

liau laikysis lietuviškų papro
čių, veiks tautinių šokių gru
pė, bus sustiprintas orkestras, 
choras dainuos lietuviškas ir 
vokiškas dainas. „Stovime 
prieš naujus uždavinius, — 
pasakė A. Šmitas, — į ateitį 
žiūrime optimistiškai". 

Deja.'dir. A. Šmitas nepasa
kė, kokia bus pagrindinė dės
tomoji kalba. Juk Lietuvos 
mokiniai nemoka vokiečių kal
bos, Vokietijos — lietuvių kal
bos. Tokiu atveju teks moki

nius sodinti į atskiras klases, 
tuo pačiu padidinant moky
tojų skaičių ir išlaidas. Gim
nazijos dir. A. Smitui reikėjo 
spaudoje tuo klausimu pasisa
kyti. 

Politinė krizė Austrijoje 
ir Vokietijoje 

Abi kaimyninės valstybės — 
Vokietija ir Austrija — pergy
vena stiprią politinę krizę. Al
pių kalnų krašte, sudarytoje 
naujoje vyriausybėje matomi 
FOP partijos atstovai (Laisvoji 
Austrijos partija), užmetant 
jai fašistinį šešėlį, nes jos 
pirm. J. Haider ne vieną kartą 
savo priešrinkiminėje kom
panijoje, parodęs daug simpa
tijos SS veteranams, koncent
racijos stovyklas vadindamas 
darbo stovyklom, metęs aiškų 
antisemitizmo šešėlį. Nepadė
jo demonstracijos, pasiuntinių 
atšaukimas iš Vienos, Euro
pos Sąjungos grasinimai, gal 
net panaudojant sankcijas. 
Vyriausybė prezidento pri
saikdinta ir pradėjo darbą. 

Pirmą kartą Austrijos istori
joje vicekanclerio vietą užėmė 
moteris. Išdidūs austrai ra
miai žiūri į užsienio valstybių 
pastangas, jų valstybę izoliuo
ti iš politinio ir ekonominio gy
venimo, priverčiant Austrijoje 
vėl sudaryti tikrą demokrati
nę vyriausybę. 

Vokiškų dienraščių skaityto
jai atviruose laiškuose redak
cijoms ragina žiemos sportų 
malonumus praleisti ne Aust
rijoje, bet artimoje Šveicaryoje 
(labai brangu!), Prancūzijoje. 
Bet tai pavienių asmenų 
šauksmas, kadangi vokiečiai 
ir ypač olandai vyko ir toliau 
vyks į šį Alpių kraštą. 

Vokietijoje stiprią krizę iš
šaukė krikščionių demokratų 
sąjunga (CDU), suradus slap
tas milijonines markių sumas 
Šveicarijos ir Lichtenšteino 
bankuose. Iš kur tie milijonai 
staiga „atsirado" bankuose, 
kas juos įnešė į partijos są
skaitas — taip ir liko paslap
tis, nes iš pasikalbėjimo tele
vizijoje su buvusiu CDU 
(Christlich Demokratische 
Union) partijos vadu ir Vokie
tijos kancl. H. Kohl, žiūrovai 
nieko naujo nesužinojo. Už
klaustas televizijos komenta
toriaus tų pinigų davėjų pa
vardžių, stambesnių įmonių 
pavadinimų H. Kohl trumpai 
atsakęs, jų niekuomet hepa-

Detroito lietuvių telkinyje vykusiame Nepriklausomybes švente* paminėjime s.m. vasario 6 d. 14 kairės: DLOC 
pirm. adv. Kęstutis Miškinis, Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas, Jūrate Sakalauskienė, Jane 
Abraham ir JAV senatorius ii Michigan valstijos Spencer Abraham. Nuotr. R. Juskaites-Svabienei 

skelbsiąs, nes davęs garbės 
žodį. Ir garbės žodžio jis nie
kuomet nesulaužys. 

„Kietas" tas H. Kohl, kartais 
didelis arogantas, valdęs Vo
kietiją 16 metų, sujungęs jos 
Rytų dalį, su Mitterandu su
kūręs Europos Sąjungą. Nėra 
jokių abejonių, kad jis daug 
pasitarnavo Vokietijai, Euro
pai ir gal net pasauliui. Man
ding, jis ir toliau gyvena sa
vame pasaulyje. Jam atrodo, 
kad viskas yra tvarkoje, ne
matydamas ir nepateisinda
mas jam daromų užmetimų. 
Išskyrus kancl. K. Adenauero 
laikus, CDU partija niekuo
met nebuvo tokia stipri kaip 
H. Kohl pirmininkavimo me
tais, tačiau joks CDU politikas 
nepadarė tiek žalos partijai, 
kiek jai padarė H. Kohl. Parti
jos populiarumas krito iki 33 
proc. ir vargu ar ji atsikels ir 
po dešimties metų iki anksty
vesnių jėgų. H. Kohl užsispy
rimas gali pakenkti vasario 
mėn. 27 d. Šleizvigo-Holšteino 
krašto parlamento rinkimuo
se. Paskutinė apklausa pa
rodė, kad už socialdemokratų 
partiją balsuos 45 proc., o už 
CDU gal 33-35 proc. Tuo pa
čiu, pajūrio kraštui ir toliau 
vadovaus Heide Šimonis, 
įveikdama simpatišką, ener
gingą buv. krašto apsaugos 
nūn. V. Ruehe. O gal laimė at
suks nugarą Heide Šimonis? 
Juk ir Hesseno krašte buvo 
pranašauta socialdemokratų 
partijos pergalė, kai visiškai 
netikėtai laimėjo CDU, turė
dama parlamente dviejų at
stovų persvarą. 

ĮSPŪDINGA KNYGŲ KOLEKCIJA 
Mickevičiaus viešosios nenaudingas reiškinys. Visur 

reikalinga pusiausvyra. „Nėra 
mažų kalbų", — teigė mini
stras. Ir iš tiesų, pavartęs 
megaprojekto kolekciją, aiš
kiai suvoki, kad šis įvairia
pusis informacijos laukas gali 
pasitarnauti ir literatui, ir 
pedagogui, ir ekonomistui, ir 
teisininkui, ir šiaip užklydu
siam miesto skaitytojui. 

A. Mickevičiaus bibliotekos 
direktoriaus pavaduotoja Al
vyda Skuodytė pabrėžė, kad 
rusų kalba grįžta į biblioteką. 
Statistika rodo, kad A. Micke
vičiaus viešojoje bibliotekoje 
pastaraisiais metais gausėja 
skaitančiųjų rusų kalba. Bū-

A 
bibliotekos fondai pasipildė 
įspūdinga knygų kolekcija. Šią 
kolekciją galėjo apžiūrėti ir 
pavartyti visi susirinkusieji į 
megaprojekto „Puškino biblio
teka" pristatymą, vykusį lapk
ričio 19 d. neseniai po restau
ravimo pradėjusioje veikti bi
bliotekos Bendrojoje skaity
kloje. Megaprojektą pristatė 
Atviros Lietuvos fondo pro
gramų koordinatorė Julija 
Pikšilingaitiė. Ji papasakojo, 
kaip šis didžiulis projektas At
viros visuomenės instituto 
(Dž. SorosO) iniciatyvos dėka 
1997 m. gimė Rusijoje, po 
metų išsiplėtė dar 17 ša
lių. Pagrindinis megaprojekto 
tikslas — suvienyti leidėjų, 
knygų platintojų, bibliotekų 
darbą aprūpinant skaitytojus 
vertingomis knygomis. Šiuo 
metu projekte dalyvauja apie 
200 Rusijos;1 leidyklų ir 3,500 
bibliotekų. Bibliotekos gali 
savo nuožiūra išsirinkti ir už 
minimalią kainą įsigyti ver
tingų įvairiausių sričių spau
dinių — sociologijos, meno, 
teisės, istorijos, kalbos moks
lo, grožinių, enciklopedinių ir 
kitokių leidinių rusų kalba. A. 
Mickevičiaus biblioteka taip 
pat praturtėjo nuostabia kny
gų vaikams kolekcija. Pagal šį 
projektą biblioteka iš viso 
įsigijo apie 900 leidinių. 

Pristatyme kalbėjęs Lietu
vos kultūros ministras Arūnas 
Bėkšta pabrėžė, kad totalus 
nuokrypis vien į anglų kalbą, 
užmirštant kitas, tarp jų rusų 
kalbą, — nesveikas ir kultūrai 

Danutė Bindokienė 

Gal pagaliau paaiškės 
Dažnai girdime klausimą: 

kiek Amerikoje gyvena lietu
vių, arba bent save laikančių 
lietuvių kilmės? O kiek yra 
jau atvykusių į šį kraštą po 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 metais? 

Į pirmąjį klausimą atsaky
mai labai įvairus — optimistai 
linkę priskaičiuoti iki vieno 
milijono, nors tas skaičius ne
labai realus. Antra vertus, lie
tuvis lietuviui nelygus. Jeigu 
kalbėsime tik apie įsijun
gusius į lietuviškosios visuo
menės gyvenimą, bent ret
karčiais pasireiškiančius veik
loje, skaitančius lietuvių kal
ba spaudą, apsilankančius vie
name kitame renginyje, šven
tėje, tai nebus kuo pasigirti. 

Jeigu įjungsime ir lietuvių 
kilmės asmenis, sukūrusius 
šeimas su kitataučiais, nebe
kalbančius lietuviškai, bet vis 
tik šį tą apie Lietuvą ži
nančius, savo kilmės nesikra-
tančius, vėl kita kalba. Daug 
tokių žmonių „atlietuvėjo" 
maždaug nuo 1988 m., kai 
prasidėjo pirmieji laisvės 
bruzdesiai okupuotoje Lietu
voje. Tuo metu ir amerikiečių 
visuomenė stebėjo įvykius, įsi
gijo nepasotinamą alkį kuo 
daugiau sužinoti, o, sutikę lie
tuvių kilmės žmogų, tuoj įsta
tydavo į ,J_.ietuvos ambasa
doriaus rolę", apipildavo klau
simais, siūlydavosi padėti. 

Turėti savo gyslose narsio
sios lietuvių tautos kraujo, 
nors ir labai atmiešto, buvo 
garbė, tad tuo metu daug nu
tolusių nuo savo tautos kamie
no vėl suskato ieškoti būdų 
priartėti. Nemaža jų dalis ir 
po nepriklausomybės atkūri
mo nuo to kamieno neati-tina pastebėti, kad A. Micke

vičiaus biblioteka jau seniai \ trtko. TA pasiteiraukimemfl-
yra įvairių tautybių žmonių 
pasibuvimų, kūrybinių va
karų, laisvalaikio praleidimo 
vieta. Stengiamasi, kad kny
ga, kultūra, gera nuotaika pa
dėtų įvairių tautybių žmo
nėms suprasti vienas kitą. Ši 
siekiamybė būtina mūsų dau
giataučiame Vilniuje. 

ALF direktorė Diana Vilytė 
pasidžiaugė, kad, ačiū Dievui, 
„dar neišgyvendintas mūsuose 
knygų vartymo virusas", kad 
mes dar gebame jausti knygos 
magiją. Direktorė palinkėjo, 
kad kuo daugiau jaunų žmo
nių prisiliestų prie šio lobyno. 

Vieną kolekciją — apie 
1,300 knygų — Atviros Lietu
vos fondas padovanojo Visagi
no viešajai bibliotekai. 

„Kultūros gyvenimas", 
1999 m., Nr. 30 

sų labdaros organizacijose 
kiek daug Lietuvai ir jos varg
stantiems žmonėms padeda 
tokie „antraeiliai, trečiaeiliai, 
ketvirtaeiliai", kuriuos tarė
mės jau praradę... 

Ieškoti atsakymų į antrąjį, 
šių skilčių pradžioje klaustą, 
klausimą net nepradėkime. 
Pakanka tik žinoti, kad atvy
kusių ir tebeatvykstančių iš 
Lietuvos yra nemažai, tik per 
mažai jų stengiasi įsilieti į jau 
esančią lietuviško gyvenimo 
srovę, nors ji pastaruoju metu 
ir sulėtėjusi, ir susiaurėjusi. 
Galbūt ilgainiui šie mūsų tau
tiečiai atras savus veiklos ke
lius ir lietuviška visuomeninė 
veikla vėl gaivalingai sukles
tės. 

Džiugu, kad didžioji naujųjų 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

Pirmąjį pasaulinį karą ir po jo 
į šį kraštą atvykdavo vis dau
giau ir daugiau žmonių iš Lie
tuvos, jų tautine samprata 
buvo labai miglota. Kadangi 
tuo metu Lietuva duso rusų 
caro okupacijoje, o jos vardas 
buvo kone ištrintas iš Europos 
žemėlapių, daugelis lietuvių 
dokumentuose pažymėdavo, 
kad jie rusai, lenkai, o gal ir 
visai „be tautybės". Tautinis 
atgimimas ir užsienio lietu
vius pasiekė kone tuo pačiu 
metu, kaip Lietuvoje. Ir jiems 
turėjo būti įskiepyta lietu
viškosios tapatybės samprata, 
pasididžiavimas savo kilme, 
kalba, papročiais. Deja, iki to 
laiko ne vienas mažai lietuvių 
tautai taip svarbus žmogus 
jau buvo nubiręs svetimose 
šalikelėse ir nebesurandamas. 

Tačiau anais laikais (kaip ir 
dabar) lietuviškumą-patriotiš-
kumą, net atokiau esantiems 
nuo savo kilmės medžio ka
mieno, žadino sunkus Lietu
vos kelias į nepriklausomybę 
ir nemažiau sunkus laikotar
pis po jos paskelbimo. Ieško
dami tėvynei politinės, mate
rialinės, moralinės pagalbos 
savo gyvenamajame krašte, 
lietuviai jautėsi asmeniškai 
įsijungę į valstybės kūrimo bei 
atstatymo darbą, jautėsi jos 
dalimi. 

Tad kaip sužinoti, kiek lie
tuvių gyvena Amerikoje? Iš 
šiemet vyksiančio JAV gyven
tojų surašymo duomenų, jei
gu, žinoma, savo kilmę pažy
mėsime tuo svarbiuoju žodžiu: 
lietuvis! 

Didžiųjų šio krašto miestų 
savivaldybės rūpinasi, kad vi
si gyventojai būtų suskai
čiuoti, nes pagal tai vėliau 
JAV valdžia skirią*, pagalbą ir 
paramą įvairioms socialinėms, 
kultūrinėms bei kitoms pro
gramoms. Čikagos meras Ri-
chard M. Daley nusiskundžia, 
kad 1990 m. surašymo metu 
kažkaip neįtraukta bent 
159,000 žmonių ir dėl to mies
tas prarado daugiau kaip 200 
milijonų valstijos ir federali
nės paramos. 

O ką lietuviai praranda, jei
gu neužsirašo lietuviais? Argi 
reikia į tą klausimą atsakyti? 
Juk mes žinome, kaip Ameri
kos politikai kreipia dėmesį į 
gausias tautines bendruome
nes, joms pataikaudami, jas 
viliodami ir tikėdamiesi pa
lankumo rinkimuose. Vienaip 
elgiamasi su mažomis ben
druomenėmis, kitaip žiūrima į 

emigrantų dalis bent žino kas gausesnes. Juk verta tuo pasi-
jie yra — lietuviai. Kai prieš naudoti... 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
Nr.19 (Tęsinys) 

1940 gruodžio 25. Trečiadienis. Kalėdos 
Atsikėlėm vėlai. Cesiukas įdomavosi, ką jam atnešė 

Kalėdų senis. Buvo laimingas, kai po eglute rado sal
dainių. 

Po skanių Kalėdų pusryčių išsiruošėm pas Stane
vičius. 

Sabutė su drauge ir Stefulka pasiliko namie, nes ji 
nesveikuoja. Oras šiandien labai malonus. Mama nu
pirko Stasiukui mandarinų. Jie buvo patenkinti, Sta
siukas jau didelis, aukšto ūgio. Bus gražus vyras. Pa
vaišino mus. Dukters šiemet nebuvo, nes jos sūnelis 
serga. Tėveliai kalbėjosi, o aš klausiau. Aš mėgstu pas 
juos eiti, nes nesiūlo gerti ir ramu. Mes, jauni, gėrėm 
vyšnių sultis. 

9 vai. grįžom namo. Rusai niekuomet neužleidžia 
moterims sėstis, bet sensacija — mums važiuojant au
tobuse vienas rusas pasiūlė atsisėsti mamytei. 

Cesiukas labai pavargo. 
1940 gruodžio 26. Ketvirtadienis 
Buvau Mišioms ir Komunijos. Šiandien dėdės Stepo

no vardinės. Po pusryčių išsiruošėm į Muravą. Tėvelis 
su Česiuku pasiliko namuose. Stefanija ėjo kartu. 
Tėvelis išėjo į kiną... Aš skaičiau ir klausiau muzikos. 
Apie 10 vai. atvažiavo mamytė. Taip praėjo šventės. 

„Mergaitės priešas —jos grožis". 

1940 gruodžio 31. Antradienis 

Jėzau mieliausias laikyk mane 
prie savo meilingos širdies. 

Naujus Metus sutikome namie. Mama iškepė pyra
gaičių, skaniai pavalgėm ir apie 10 vai. nuėjome mie
goti. Stasė buvo pas Viktutė, bet ten nekaip pavyko. 
Aš prisiminiau, kaip linksmai pernai sutikome 1940 
metus. Prisiminiau vokietuką ir kitką... Kaip gaila.. 
tuštybė... 

1941 sausio 1. Trečiadienis. Nauji metai 

Įžengėm į 1941 metus. Kažin ką jie mums atneš? 
Laimę ar nelaimę? 

Po pusryčių nuėjome pasveikinti Stase. Ji po baliaus 
dar miegojo su aprišta galva. Atėjo Sabutė ir Cesiu
kas. Paskui nuėjome pas šliževičienę. Jie lošė korto
mis. Teta mus visus pavaišino... Vakare mama išėjo į 
kiną. Aš ir Sabina žaidėm. Greit atėjo mama. 

„Kas myli Mariją, tas niekad nežus". 

1941 sausio 2. Ketvirtadienis 

Šalta. Mama išėjo į miestą. Po pusryčių Sabutė tvar
kė, aš dariau iš varškės blynelius. Bet jie nelabai pasi
sekė... padariau per minkštą tešlą. Nieko, kitą kartį 
padarysiu geriau. 

Pietūs buvo skanūs. Aš ir Sabutė taupėme pinigus 
gėlėms. Jau turim 6 rublius. Pavasarį nusipirksim 
sėklų ir įtaisysime gratų darželį. Mama grįžo 2 vai. 
Atėjo moteriškė. Mamytė išjos pirko lape, kurią nušovė 
jos vyras. Lapė graži, didelė. 30 rublių kainavo. Mote

riškė pasišildė, išgėrė kavos ir išėjo. Si lapė nupirkta 
lyg Stasei, bet nutarėm aną parduoti jai, o šitą pada
ryti mamai, vėliau man. Kitai žiemai, jeigu būsime 
sveiki, mamytė aprengs mane, nes jau būsiu arti pa
nelės. Su rūbais man dar ne tokia bėda. Sabutei 
rūbams gal jau aš uždirbsiu. Padėk man, Jėzau, pa
siekti savo tikslą. Aš noriu mokytis provizore. Vakare 
atėjo Stasė. Mama jai iš raudono pliušo padarė šiltą 
kepurę. Sabutė verkė, nes pliušas jai buvo pažadėtas 
ir pirktas. Stasė tokios natūros, gali viską išprašyti. 

Lauke didelis šaltis. Kaip grįš mūsų mielas tėvelis? 
Nuoširdžiai pasimeldžiau ir nuėjau gulti. 
„Marija, būk mano širdies Karalienė!" 

1941 sausio 3. Penktadienis 

Iš ryto pabudusi labai išsigandau, nes labai ūžė 
elektros stulpai. Langai iš vidaus buvo apšalę. Didelis 
šaltis, pagalvojau. Cesiukas anksti atsikėlė, todėl pas 
mane lenda į svečius ir neduoda miegoti. 

Po pusryčių tėvelis pjovė malkas. Mickevičiai jau 
išvažiuoja. Buvo nemalonumų su nauju nuomininku. 
Šiandien aš vėl viriau pietus. Greit išmoksiu virti. 
Galėsiu ištekėti. 

Dėl didelių šalčių niekur neinu. 
Noriu eiti į teatrą, bet neturiu suknelės. Nežinau ko

dėl, bet aš negaliu užmiršti to pernykščių Naujųjų 
Metų vokietuko. Aš jį prisimenu kiekvieną dieną. 

Jis mane, tikriausiai, užmiršo, nes jau metai praėjo. 
Man taip yra dėl jaunumo ir nepatyrimo... 

Vakare nuėjau į „Paramą". Duonos negavau. Nu
ėjau į „Maistą", bet mėsos dar nebuvo. Sutikau p. Kir-
liūnienę, kvietė kada užeiti. 

Namo grįždama labai sušalau. Nejaučiu kelių ir 

pirštų. Norėjau net šaukti gatvėje. Vos parbėgau na
mo. Durys buvo užkabintos ir ilgai neatidarė. Aš pra
dėjau daužyti duris ir rėkti. Mamytė mane, kad pa-
kvaišau. Sušalau kaip niekada, ilgai kojos buvo raudo
nos. Tie šalčiai labai kankina žmones. 

„Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios". 

1941 sausio 4. Šeštadienis 

Pagaliau prisirengiau nueiti pas gydytoją. Ausis taip 
seniai pūliuoja, o aš nei į galvą neimu. Gali būti blo
gai. 

Gydytojas mane prigąsdino, kad prižiūrėčiau ausį, 
nes jeigu nekreipsiu dėmesio, tai pūliai gali ant sme
genų užsipilti. Aš išsigandau. Gydytojas laikys mane 
priežiūroje ir seks gydymo eigą, todėl teks dažnai eiti 
pas jį. Prirašė vaistų. Su vaistais dabar sunku, ne vi
sus galima gauti. 

Parėjusi padėjau mamytei, paskui nuvažiavau at
siimti vaistus. Vakare mama su Sabutė nuėjo j kon
certą. Aš irgi norėjau, bet leidau Sabutei. nesigailėjau. 
Kalbėjausi su Cesiuku. Jis protingas, tik su juo reikia 
rimtai apsieiti. Išmokiau žegnotis, eilėraštį, papasako
jau apie Jėzų, o jis įdomaudamasis klausė ir davė pro
tingų klausimų. 

Mama atėjo su teta Stefanija. Ji pas mus vakarie
niavo. Pasakojo, kad kažkokia nepažįstama mergaitė 
atsiuntė Aleksui laišką, prašydama susipažinti. „Aš 
užpakalyje tavęs kaip šešėlis slankioju", rašė ji. Jis, 
tikriausiai, eis susipažinti. Kas jam, jis vyras. Dabar 
mergaitės nežiūri dorovės, kas joms turėtų būti svar
biausia. Vis tiek dora bus mylima ir ieškoma. Nusibos 
vyrams tuščios lėlės. 

„Kiekvienam malonus skaistus daiktas". (B.d.) 



Į DRAUGAS, 2000 m. vasario 17 d., ketvirtadienis 

PRISIMENANT VYTAUTĄ 
VYGANTĄ JO 70 GIMTADIENIO 

SUKAKTUVĖSE 
„Norėčiau iki 70 metų išgy

venti", pasak žmonos Maros, 
sakydavo Vytautas, bet, tai 
nebuvo j a m skirta. Vytautas 
Vygantas , nesulaukęs 2000 
metų vasario 17 dienos, su 
mumis atsisveikino 1998 m. 
spalio 13 dieną. 

Išeivijos lietuvių tarpe ger
biamas, mylimas, žinomas, 
kaip atviras, įžvalgus, kitus 
skat inant is siekti aukštų idea
lų, žmogus. Jo draugas Anta
nas Sabalis po Vytauto mir
ties rašė: „Velionis buvo ypa
tingas išeivijos veiklos akty
vistas, pasireiškęs savo darbų 
pasirinkimu, išeivijos gyveni
mo įžvalgumu ir įspaudęs žy
mę ne tik lietuviškoje veikloje, 
bet ir katalikiškame pasau
lyje" („Darbininkas", 1998.XI. 
6. Nr. 43). 

„Draugo" puslapiuose skai
tėme Antano Dundzilos ir Juo
zo Gailos prisiminimus apie 
Vygantą, kaip ypatingą drau
gą. Antanas, užbaigdamas sa
vo mintis, rašė; „Štai sutinki 
niekad nematytą žmogų: kai 
paaiškėja, kad abu pažįstame 
Vygantą, beveik iškart tam
pame draugais... Tai Vytauto 
Vyganto asmenybės įtaka tiek 
man, tiek mano nepažįstama
jam. Tai didelė, anuomet Ur-
banoje užsimezgusiu, bičiuliš-
kumo dovana" („Draugas", 
1998.X.29). Juozas savo prisi
minimus pradeda paties Vy
tauto Vyganto žodžiais, įrašy
tais į Vytauto jam dovanotą 
maldaknygę: „Sunkiausiose 
savo gyvenimo valandose 
šiuose puslapiuose bus pastip
r inta Tavo viltis. Vytas. Kalė
dos — Vokietija. 1948". 
(„Draugas". 1998.XI.18). 

Su ta pačia maldaknyge ran
kose Juozas Gaila Putname, 
seselių vienuolyno kapinėse 
prie Vytauto Vyganto karsto 
1998 metų spalio 17 d. atsi
sveikino. 

Arvydas Barzdukas tą dieną 
Vytautą lydėjo jo paskutinėje 
kelionėje. Savo kalboje prisi
minė ar t imą draugą, brangų 
ir rūpestingą vyrą ir tėvą, 
neeilinį psichologą, sąžiningą 
ir išradingą profesionalą, ryž
tingą tautos sūnų ir asmenį, 
kurio gyvenimas buvo krikš
čioniškumo pavyzdys visiems. 
Laidotuvių apeigose Arvydas 
ta rė : „... Pasir inkęs ateitinin
ko kelią, j is ateitininkų šūkį 
Visa atnaujinti Kristuje' ta ip 
pat supra to labai tikroviškai, 
tiesiogiai ir realiai, nes savo 
gyvenimo prasmę rado Kris
taus žodžiuose: TCą padarėte 
vienam mažutėlių — padarėte 
man'.... Tokį krikščionišką 
jaunimo draugo ir globėjo 
įsipareigojimą Vytautas vykdė 
ne tik visuomeninėj srityj. Ne
daugelis žino a r prisimins, 
kad Lietuvoje dabar bėgioja 
dvi sveikos ir linksmos, dėkin
gos paauglės mergytės. Jos 
galėjo grįžti į normalų gyve
nimą, nes Dalias mieste (red. 
pastaba: Vygantai gyveno Dal
ias, Texas) joms buvo padary
tos labai sunkios, sudėtingos, 
bet ačiū Dievui, sėkmingos 
galvos kiaušo ats tatymo ope
racijos. Vytautas, nors j au li
gos palaužtas, su žmona Ma
ra, kurios pačios sveikata tuo
met taip pat buvo labai t rapi , 
joms atvėrė savo namų duris, 
jas ir jų motiną ilgam laikui 
pas save priglaudė, svetingai 
globojo ir rėmė, telkė lėšas jų 
gydymui tol, kol jos sustiprėjo 
ir galėjo grįžti į Lietuvą. Ir tai 
tik vienas iš daugelio Vytauto 
ir jo šeimos parodytos art imo 
meiles pavyzdys, nes tokią 
veiklą' jis visada vykdė tyliai 
ir nepastebimai, neieškoda
mas jokios padėkos, atpildo ar 
pripažinimo". 

Mergaičių motina, D. Tamu-

levičienė, pakalbinta čia ra
šančios prisiminti Vytautą, 
1999 metų kovo mėnesį atsi
liepė tokiu laišku: „Aplinky
bėms susiklosčius, teko bend
rauti su daugybe puikių ir 
šviesių žmonių. Bet dr. V. Vy
gantas išsiskiria kaip tas švy
tintis Biliūno laimės žiburys. 
Kai susipažinome, liga jau bu
vo pakirtusi p. Vytauto svei
katą, bet jo dvasios įveikti ne
pavyko niekam. Nepaprastai 
gyvos, tiesiog kiaurai perma
tančios, akys. Pradėjus kalbė
tis, iš karto patraukia erudici
ja, išsilavinimas, nepaprastas 
gebėjimas bendrauti. Turėjo 
labai puikų humoro jausmą. 
Labai mokėjo pakelti pašneko
vo nuotaiką, surasti padrąsi
nantį žodį. 

Galiu pastebėti, kad netgi 
sugebėdavo lyg ir nuspėti atei
tį. Abu kar tus mums besilan
kant JAV, lyg juokaujant sa
ko: 'Na, Kalėdoms jau gal ir 
būsite namuose'. Tai buvo 
1991 m. vasario mėnuo, o tų 
pačių metų gruodžio 26 d. mes 
skridome į Maskvą iš New 
Yorko ir 28 d., buvome Lietu
voje — namuose. 1995 m. bū
nan t Amerikoje, jis nuspėjo, 
kas bus, man grįžus po dviejų 
mėnesių kelionės — 'Išlipate 
Vilniuje iš lėktuvo su dviem 
vaikais, lagaminų kalnu ir Jū
sų niekas nepasitinka...' Ir iš 
tikrųjų taip įvyko. Vyras vė
lavo daugiau nei valandą. Čia 
tik pora epizodų, kurie paro
do, kokį nepaprastą ir neeilinį 
žmogų man teko laimė pa
žinti. 

Daug puikių akimirkų teko 
praleisti Vygantų namuose 
Dalias, kurie yra mūsų antrie
ji namai, tikrai drąsiai galiu 
juos taip vadinti. Nors ir bū
damas nepaprastai užimtas, 
p. Vytautas visada surasdavo 
laiko ir man, ir mergaitėms. 
Kaip įdomiai jie visi trys 
svarstydavo įvairiausius da
lykus: dvi ketverių metų mer
gaitės po sudėtingiausių ope
racijų ir dr. Vytautas Vygan
tas. Išsivystydavo tokie disku
siniai pokalbiai, temos būdavo 
pačios įvairiausios. Ir apie tai, 
kas ką mėgsta, ir apie tai, kas 
kam patinka. ...mokėjo išskirti 
esmę, patarti. Jau tada man 
papasakojo, kam kuri mer
gaitė gabesnė, kokių kuri turi 
polinkių. Vitalija — kruopšti. 
smulkmeniška, ilgai galinti 
užsiimti kokia nors viena 
veikla, bet šiek tiek užsisva-
jojanti, nuklystanti į smulk
menas. Vilija, pastabi, daly
kiška, visur skubanti, besisu
kanti įvykių verpete. Ir dabar, 
kai joms šiandieną greitai bus 
12 metų, iš tikrųjų jos tokios 
ir yra, tie bruožai yra domi
nuojantys. 

Bendravimas su p. Vytautu 
daug ką pakeitė ir manyje, 
mano sąmonėje. Pakerėjo jo 
sugebėjimas žvelgti į gyve
nimą ir priimti jį tokį, koks 
yra. Bebaimiai pasakojimai 
apie savo ligą, atliktas opera
cijas privertė ir mane daug ką 
pergalvoti, permąstyti, keistis. 
Keisti savo inertinį mąstymą, 
visai kitaip pažvelgti į pasau
lį, ir savo vietą jame. Vytautas 
Vygantas nebijojo ligos ir ko
vojo su ja visais įmanomais 
būdais. Bet kovojo ne pasy
viai, kaip ligonis, o aktyviai 
dalyvaudamas visuose rengi
niuose, išvykose, susitikimuo
se. Buvo labai imlus, judrus 
žmogus. Viskam rasdavo lai
ko. Tikrai, sunkesniais savo 
buvimo JAV momentais mo
kiausi iš jo. Mokiausi nepasi
duoti, laikytis tvirtai, neliū
dėti. Pasikalbėjus su juo, pasi
darydavo geriau ir šviesiau. 

Ir dabar prisimenu pokal
bius su juo, rodos, girdžiu jo 

Dr. Vytautas Vygantas Vilniuje su dviem laimingom lietuv.i."..m — Vilija 
ir Vitalija — kurios gimė kaip Siamo dvynės ir JAV-se o;x>racijos būdu 
buvo perskirtos. Dr. Vytautas su žmona Mara ir seimą globojo mergaites 
bei jų motiną, telkė lėšas operacijoms. 

-
gus, kurį mes visad mylėsime 
ir atminsime". 

Šiandien, Vytauto 70 metų 
gimimo sukaktuvėse, šie pri
siminimai, šiame puslapyje 
spausdinti žodžiai tepaskatina 
jo bičiulius, idėjos draugus, ne 
tik jį prisiminti, bet ir jo idea
lizmu, ir idealiiano derinimu 
su tikrove, savo gyvenimą 
stiprinti. 

Prisimenant Vytautą šia su
kaktuvine proga,1 - norisi tarsi 
pajusti jį patį mūsų tarpe. Jo 
žodžiai, įrašyti į-juostelę 1996 
m. 08.31 d. Dainavoje Studijų 
dienose, jo ir Audriaus Poli-
kaičio bendros paskaitos me
tu, nors maža da!?mi čia patei
kiami: 

..Maždaug prieš septyne
rius metus į mane įsibrovė 
vėžys, skirtingas nuo tipingų, 
nes nėra sujungtas su speci
fine kūno dalim, kurią galim 

patarimus tuo ar kitu klausi
mu. Dažnai pagalvoju, viena, 
ar kita darydama, o koks būtų 
p. Vytauto požiūris į tai, ką jis 
apie tai pasakytų, ką patartų. 
Pažintis su juo daug ką pa
keitė manyje, pradėjau kitaip 
žiūrėti į pasaulį. Tai nebuvo 
radikalus pasikeitimas, bet 
sugebėjimas pamatyti tokius 
dalykus, apie kuriuos anks
čiau nesusimąsydavau. J o pa
tarimai apie mergaites, apie 
jų tolimesnį gyvenimą naudin
gi man dabar. 

Dr. Vygantas buvo vienas 
iškiliausių, puikiausių žmo
nių, su kuriais man teko bend
rauti ir pažinti. Bendrauda
mas su žmogum, jis sugebė
davo kalbėtis ne tik su pačiu 
žmogum, bet ir su jo siela. 
Taip j is man tapo labai arti
mas. Ir ne tik man, bet ir visai 
mūsų šeimai. Tai buvo žmo-

išpjaut, bet yra baltųjų kraujo 
rutuliukų nepakankamas ga
minimas ar pergaminimas. 
Kai persigamina, drasko kūną 
iš vidaus. Su šita 'privilegijuo
ta tragedija' aš kovoju jau sep
tyneri metai ir paskutiniais 
dvejais, tr im mėnesiais, mano 
ta būtis kiek pablogėjo, taip, 
kad aš tur iu persiorientuot. 
Tas mano persiorientavimas 
yra natūralus ruošimasis mir
čiai. Aš atsiprašau, kad šitaip 
t rafare t i šku kalbu, bet neži
nau, ar būsiu kituose kursuo
se, ar aš dar už dešimt metų 
su jumis galėčiau būt — aš ne
manau, kad būsiu. Norėčiau 
išgyventi fiziškai tą dieną, ka
da trečiasis . tūkstantmetis 
ateis, bet čia Dievo rankose 
šitas klausimas. Tačiau mane 
šitas faktas, kad mirštu, pa
veikė ta prasme, kad aš labai 
pradėjau būt irzlus, irzlus dėl 
labai paprasto dalyko. Aš pa
mačiau, kiek mažai esu pada
ręs, kiek dar daug numatau 
dalykų, kuriuos reiktų pada
ryti, kur norėtųsi padaryt ir 
kur reiktų siekt. Ir jie man 
šitoj plotmėj yra ateitininkų 
šūkio ir manojo interpretavi
mo plotmės vystymas — at
naujinti save, atnaujinti mus 
visus, padėt viens kitam atsi
naujinti, gerėjant kelionėje į 
Kristų, save taisant savais su
pratimo būdais, neužmirštant 
tos laisvės vah>~ sąvokos tapti 
geresniu žmogc i, art imesniu, 
kad galėčiau arčiau susijungti 
toj kelionėj pasiekt Kristų. 
Šitaip į save žiūriu, norėčiau, 
kad jūs į mane šitaip pažiūrė
tumėt. Labai atsiprašau, kad 
toks egocentrinis esu, ne sava
naudiška prasme, sakyčiau, 
bet grynai pasidalinimo per
spektyvos prasme. Jeigu būsiu 
aštresnis ateinančią valandą 
ir kur ką stipriau pasakysiu, 
tai iš to nerimo ir erzelio — 
laiko neturėjimo. J au iš anks
to labai nuoširdžiai Jūsų atsi
prašau, kad netaikau jokių 
tokių pastabų jums, kaip as
menims, bet darbams, kuriuos 
mes dirbam. Toks aš". 

L a i m a Š a l č i u v i e n ė 

S K E L B I M A I 

KAS NAUJO POLITIKOJE? 
Smagu pasidairyti Čikagos 

miesto centre. Anądien be
vaikščiodamas ir besidairyda
mas, sutikau senokai matytą 
pažįstamą tautietį. Dabar jis 
gyvena užmiestyje. Anksčiau, 
jam gyvenant Marąuette Par
ke, mudu dažnokai susitikda
vome ir pasikalbėdavome. Be
maž kiekvieną kartą jis klus-
telėdavo: „O kas naujo politi
koje?" Šį kartą jis nepamiršo 
pasiteirauti, kas naujesnio po
litikoje. Užėję į „hamburgeri-
nę"\ kalbėjome apie Lietuvą. 
JAV. Rusiją, Čečėniją ir t.t. 
Prisiminėm ir Elian. Tai yra 
kubietį Elian Gonzalez, kurio 
likimas tapo sunkiai spren
džiama problema. 

Kas nežino, kad daugelis, 
pasitraukdami iš Castro val
domos Kubos, randa prie
globstį Miami, Floridoje. Pra
ėjusių metų lapkričio 23 d. 
amerikiečiai žuvautojai išgel
bėjo nusilpusį, automobilio pa-
dangon įsikibusį, šešerių metų 
amžiaus kubietį Elian. Drau
ge buvo išgelbėta dar pora ku
biečių. Visi kiti (iš viso 11 as
menų), įskaitant ir Elian mo
tiną, nuskendo. Elian tėvas 
(išsiskyręs su žmona) gyvena 
Kuboje. Dabar šešiametį glo
boja anksčiau Miami įsikūrę 
giminaičiai. 

Vieni mano, kad reikėtų vai
ką grąžinti Kuboje gyvenan
čiam tėvui, kiti yra priešingos 
nuomonės. Kaip surasti teisin
gą sprendimą? 

Tikriausiai ne vienas pasa
kytų: „ne mūsų kiaulės, ne 
mūsų pupos". Kai kurie JAV 
valdžios pareigūnai pasisakė 
už Elian sugrąžinimą. Yra 
žmonių, kurie siekia mažajam 

Elian JAV pilietybės užtikri
nimo. JAV žiniasklaidoje reiš
kiasi nevienodos nuomonės. 
Fidei Castro valdomoje Ku
boje, nori nenori, daugelis pu
čia į tą pačią dūdą. Kuboje 
rengiamuose mitinguose rei
kalaujama Elian sugrąžinti 
namo. 

Kiekvienam valia (bent pas 
mus) savaip galvoti. Tačiau, 
ar nebūtų verta prisiminti 
mūsiškį Simą Kudirką ir kitus 
lietuvius pabėgėlius? Juk 
anuomet, tarytum susitarę, 
guldėme galvas už pabėgėlių 
teises. Be abejo, Kudirka ir 
Elian yra nepalyginami. Ne
palyginamos ir jų bėgimo ap
linkybės. Vis t ik kyla ne vie

nas klausimas. Pavyzdžiui ko
kio atgarsio būtų susilaukęs 
okupuotų lietuvių bandymas 
jūros keliu prasiveržti į lais
vąjį pasaulį? Kaip būtų atsilie
pę išeivijos lietuviai, jeigu 
dauguma bėglių būtų nusken
dę, o vienam mažamečiui lie
tuvaičiui būtų pavykę išsigel
bėti? 

Elian likimas tebėra neaiš
kus. Kažin kuo baigsis susida
rę nuomonių skirtumai? 

P e t r a s P e t r u t i s 

* Igna l ina . Gruodžio 26 d. 
Ignalinoje konsekruota naujoji 
Švč. M. Marijos bažnyčia. Ją 
pašventino ir pirmąsias iškil
mingas šv. Mišias joje aukojo 
arkivyskupas metropolitas A. 
J . Bačkis. 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Franh Zapoks ir Ott. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 West 96th Street 
TeL (706) 424-8664 

(773)561-8664 

GREIT PARDUODA 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

REALT0RS 
ofpctrnj n t - m 
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R I M A S L . S T A N K U S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

l 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)207 2748 

^ ^ ^ _ ^ aja^ K1WCCRX REALTOnB 

yjermjįįy. 7922s.Pvtmmw. 
g g f ^ B L 4365S-AreherAve. 

DANUTĖ MAYER 
779-28+1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayar. Ji 
profesionaliai, sąžiningai irasmo 
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Reikalingi vairuotojai išvežioti 
siuntinius ir laiškus. Gali uždirbu 
iki $800 į sav. Darbas dienos metu 
miesto centre. Reikia mokėti 
angliškai. Tel. 708-594-1472. 
Palikti žinutę lietuviškai. 

Tai - Jūsų laikraStfe 
DRAUGAS 

IKI imSIMUM « O t l » W M D*U» 

Restaurant in Lemont 
looking for a vvaitress. 

Tel. 630-257-7570. 

Reikannfas angliškai kalbantis 
vairuotojas, turintis CDL teises 
bei mažiausiai 6 mėn. vilkiko 
vairavimo patirti. Skambinti 
Audriui, tet.708-205-3323. 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su virtuvės 

privilegija moteriai, kuri būna 
savaitgaliais. Kreiptis po 10 
vai. ryto, teL 773-376^051. 
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REMIA KAIMO BIBLIOTEKAS 
Naujų leidinių ypač stoko

jančiomis kaimo bibliotekomis 
susirūpino vyriausybės narių 
žmonos. Ministro pirmininko 
žmonos Rasos Kubilienės su
manymu rengiamas labdaros 
vajus kaimo bibliotekoms pa
remti. 

Kaip sakė vajui vadovaujan
ti kultūros ministro žmona 
Vida Bėkštienė, vasario 12 d. 
Švenčionių, Zarasų ir Uk
mergės rajonų savivaldybių 
vfešųjų bibliotekų kaimo filia
lams ketinama įteikti naujų 
knygų, surengti skaitytojų su
sitikimus su poete Alma Karo-
saite. 

Kaimo bibliotekininkai 
džiaugiasi, kad skaitytojų 
ateina vis daugiau, tačiau la
bai liūdna, kai nėra ko jiems 
pasiūlyti. Ypač trūksta knygų 
vaikams, stinga enciklopedi
nio pobūdžio leidimų, vado
vėlių, pažintinės literatūros. 
Knygų stokojančių kaimo bi
bliotekų sąrašą pateikė Kul
tūros ministerijos Bibliotekų 
ir leidybos skyrius bei Nacio
nalinės Martyno Mažvydo bi
bliotekos Metodinis skyrius. 

„Vienu kartu norime aplan
kyti 2-3 bibliotekėles, todėl 
rinksimės esančias arčiau vie-

1970 m. gruodžio raen. Čikagos centre lietuvių nurengtos demonstracijos, protestuojant pneS Simo Kudirkos 
atidavimą sovietams. Demonstracijose dalyvavo ir kitų pavergtų tautų atstovai Nuotr V. Norelko* 

na kitos. Knygoms pirkti pa
naudosime pirmą piniginį įna
šą, gautą pasklidus žiniai apie 
mūsų veiklą. Kiekvieną mė
nesį po nedidelę sumą įnešime 
ir pačios*, sakė V. Bėkštienė. 

Kad viešnagės būtų da r 
prasmingesnės, kartu bus ren
giami skaitytojų susitikimai 
su rašytojais, aktoriais, ki tų 
meno sričių atstovais. 

Ministrų žmonos jau yra su
rengusios kelis labdaros ren
ginius. Prieš Kalėdas jos ap
lankė kelias gausias Akmenės 
rajono šeimas, vyriausybės 
rūmuose surengė koncertą li
goniams, pradėjo rinkti pi
nigus medicinos apara tūra i 
pirkti. 

ŽEMĖS REFORMA 
S U S T O J O 

Lėšų stygius sužlugdė paža
dus užbaigti žemės reformą 
2000 metais. 

Svarbiausi reformos darbų 
vykdytojai Žemėtvarkos ir 
Miškotvarkos institutai bei 
Bffidroprojektas''nebeturi lėšų 
komandiruoti matininkus ir 
projektuotojus į rajonus tęsti 
darbų. Už jau atliktus darbas 
jiems nesumokėta 10 mm. 
litų. 

Seimas buvo priėmęs rezo
liuciją baigti žemės reformos 
darbus iki 2000 metų spalio 1 
dienos. Tai buvo laikoma na
cionalinės svarbos uždaviniu. 
Tačiau šių metų biudžete 
šiems darbams buvo skirta tik 
27,3 mln. litų, nors buvo aiš
ku, kad lėšų reikės dvigubai 
daugiau.. 

Tuo tarpu Žemės ūkio vice
ministras Albinas Raudonius 
„Lietuvos rytui" tebetvirtina, 
kad, nepaisant finansinių ne
sklandumų, reforma bus baig
ta kitais metais, jeigu... Jeigu 
jos darbams bus skirta pakan
kamai lėšų. Šiemet papildo
mai reikia 20 mln. litų, o ki
tais metais — 110 mln. litų. A. 
Raudonius tvirtina, kad vy
riausybė ir Seimas suras tokią 
sumą. Tačiau pagal 2000 me
tų valstybės biudžeto projek
tą, kitais metais žemės refor
mai tenumatyta skirti per 23 
mln. litų. I t J . 
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l REIKIA PADĖTI TIEMS, KURIE 
NORI SAU IR SAVO KAIMYNUI 

PADĖTI 
PRANĖ ŠLUTIENĖ 

kasdienis įvykis, organizuojami specialūs užsi-Tai ne 
Liodna pasidarė skaitant 
.Lietuvos ryte" per internetą 
apie dūstančias nuo skolų ša
lies ligonines, kur lieka be 
rimtos ir labai reikalingos pa
galbos Lietuvos krašto žmonės 
— ligoniai. Aišku, suprantam, 
kad išleista litų daugiau ne 
kaip uždirbta, bet turėtų būti 
uždirbta iš tų pačių ligonių 
kišenių. Gražiai skamba pava
dinimas „ligonių kasos", bet 
tos kasos tuščios. Būdama Lie
tuvoje, pastebėjau, kaip kiti 
taupo, o dar kiti visai ne. Pa
vyzdys: vienoje ligoninėje nau
doja spausdintus nebereika
lingus antros pusės lapus pa
rašyti trumpas žinutes, o ki
toje brangius, lengvai prikli
juojamus lapelius. Kaip ne
pastebėsi, jeigu taip darydavo 
ligoninėje, kur aš dirbau. Pas 
mus negalėdavo užsakyti pieš-

ėmimai. 
Mokome pagal naujausius 

insulto prevencijos, diagnosti
kos, gydymo ir reabilitacijos 
būdus — programą. Mokymo 
formos: paskaitos, seminarai, 
praktiniai užsiėmimai, ambu
latorinė, reikalui esant, kuror
tinė reabilitacya, nemokama 
specialistų konsultacija ir tyri
mai. Mes profilaktikos progra
mos dalyje mokome kaip 
įveikti ir užkirsti kelią medici
nos valdomiems insulto rizi
kos faktoriams, t.y. gydyti li
gas, dėl kurių ištinka insulto 
smūgis (priepuolis). Mokome 
atpažinti iš pirmo žvilgsnio 
nereikšmingų insultų tipų po
žymius, dėl kurių reikalinga 
skubi hospitalizacya. Pirmieji 
simptomai yra: staiga atsira
dęs veido raumenų paralyžius 
(asimetrija), jėgos netekimas 

tukų, turėdavo grąžinti vieno rankose ir kojose, vienoje arba 
colio trumpumo, o jie lyg tu- abiejose kūno pusėse. Staigus 
rėdavo kojas ir prieš suvar- apakimas ar staigus regėjimo 
žymą dingdavo. susilpnėjimas viena arba abie-

Dabar jau kitose ligoninėse jomis akimis. Sutrikęs su-
gydytojams bus nemokama gebėjimas suprasti kalbą arba 
daugiau kaip 200 litų algos iki 
išbris iš siaubingos padėties. 
Ligoninių personalas turės pa
siimti nemokamas atostogas, 
darbininkai atleidžiami. Gre
sia bankrotas Klaipėdos Rau
donojo Kryžiaus ligoninei. 

Per paskutinius pora metų 
susipratę žmonės, nukentėję 
nuo įvairių ligų, pradeda bur
tis į viens kito palaikymui, 
mokymui ir pritarimui grupes, 
į visuomenės organizacijas, 
įsiregistruoja, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Visuo
menės organizacijų įstatymu 

kalbėti. Staiga atsiradęs gal
vos svaigimas, pusiausvyros 
sutrikimas arba netikėtas nu
griuvimas (susmukimas). Ryji-
mo sutrikimai (iš burnos kren
ta maistas). Staiga atsiradęs 
(paprastai stiprus) pulsuojan
tis, migruojantis galvos skaus
mas ir eilė kitų simptomų. Ką 
reikia daryti. Būtina nedel
siant kviesti greitąją medici
nos pagalbą, skubiai pristatyti 
į ligoninę, nes smegenų ląs
telės žūva per kelias minutes, 
bet ląsteles apie tą židinį būna 
gyvybingos nuo kelių minučių 

Tokiu būdu įsiregistravo Klai- iki kelių valandų. Ligonis turi 
pėdos apskrities ligoninės klu- būti ištirtas (diagnozuotas) ir 
bas (asociacija) „Insultas". Čia 
pateikiu informaciją, kurią 
man suteikė „Insulto* apskri
ties klubo prezidentas Stanis
lovas Jonauskas, protingas 
žmogus, inteligentas, pats nu
kentėjęs nuo insulto. 

Informacija visiems 
Stanislovas Jonauskas pats 

yra insulto auka. Jo kalba bu
vo sutrikus, kūno galūnės su
žalotos, bet vaikšto. O kiek 
yra Lietuvoje tokių žmonių, 

pradėtas gydyti per 3-6 valan
das. 

Klubas prašo visos apskri
ties apylinkių (šeimos) gydy
tojų ir konsultuojančių spe
cialistų siusti į mūsų klubo 
mokymus visus sergančius li
gomis, dėl kurių gali ištikti in
sultas, persirgusius insultu ir 
po insulto negalios ištiktųjų 
nevaikštančių artimuosius. 

Gerbiami daktarai, kurie tu
rite aukštą kvalifikaciją ir 
praktinį patyrimą kviečiame 

kuriems reikėtų jo patarimų ir jus lektoriais, ypač mums rei-
pagalbos. Jis labai nuoširdžiai kalingi: kardiologai, psichiat-
prašė paramos „Insulto" klu
bui. Jiems reikalingas biudže
tas 2000 metais nėra toks di
delis, 6,500 litų, arba 1,625 
dol. 

Jei būtų skaitytojų, kurie 
supranta ir užjaučia nuo- in
sulto nukentėjusius ir jų pro
blemas, prašome padėti tiems 
lietuviams, kurie randa įei-
kalą padėti sau ir savo kaimy
nams. Kreipkitės į Lithuanian 
Mercy Lift, tel. 1-708-448-
6237 arba E-mail: 

ausrine@uic.edu arba 
pranute@aol.com dėl toli

mesnės informacijos. 
Klaipėdos apskrities klubas 

„Insultas" kviečia mokytis iš
vengti insulto (smegenų prie
puolių), pasaulyje 24 procen
tai patyrusių insultą miršta 
per pirmąjį ligos mėnesį, 38 
procentai pirmaisiais ligos 
metais. Daugelis ligonių lieka 
invalidai. Net JAV kas 45 se
kundes kas nors patiria in
sultą. Per metus kaštai suda
ro 30 milyardų dol. 

Visiems, turintiems rizikos 
faktorių susirgti insultu, ser
gantiems ir besigydantiems po 
insultinės reabilitacijos, taip 
pat negalios ištiktų-gulinčių 
ligonių artimiesiems ištisus, 
metus kiekvieno mėnesio pir
mąjį ketvirtadienį 14 vai. Pir
minės sveikatos priežiūros 
centro patalpose Klaipėdos m. 
(Taikos pr. 76), konferencyų 
salėje (III aukštas, 304 kab.) 

DRAUGAS, 2000 m. vasario 17 d., ketvirtadienis 

Tilžės lietuvių parapijos sekmadieninė* mokyklos mokiniai, vadovaujami mok. D. Saudargienės, Tilžėje vyku
sios Karaliaučiaus krašto lietuviškų mokyklėlių Kaledu eglutes programoje. 

mas siekia apie 30 proc. Sie
kiant tolesnio mirtingumo, in
validumo mažinimo ir reabili
tacijos bei negalios ištiktų li
gonių gyvenimo kokybės geri
nimo. Atsiliepiant į Lietuvos 
Respublikos Seimo rezoliuciją 
dėl Lietuvos sveikatos politi
kos principų, klubas siūlo XXI 
amžiaus pradžioje kurti Klai
pėdos apskrityje, pradedant 
nuo Klaipėdos ir Jūrininkų 
ligoninių, GMP stoties, neper
traukiamos grandinės prog
ramą prieš insultą. Visų apsk
rities gyventojų švietimas, su
pažindinimas su tikrąja padė
timi visose Vakarų Lietuvos 
masinės informacijos prie
monėse, kuriems reikia suda
ryti sąlygas mokytis klube 
„Insultas". Ligoniai ar jų arti
mieji pastebėję insulto simpto
mus skubiai kviečia GMP (tik
sliau kalbant, specializuotą 
GMP ekipažą su mašina ir 
pats ekipažas aprūpintas nau
ja šiuolaikine medicinine tech
nine įranga, vaistais, spec. 
ampulėmis ir kitais reikmeni
mis) skubiai atvykęs į ligonio 
ištikto smegenų smūgio (prie
puolio) vietą, imasi skubaus 
diagnozavimo, jau vežant į 
greitąją pagalbą, o po kompiu
terinio ištyrimo ir tomografi
jos, dar vežant pradėti, reika
lui esant, gydyti. Toliau sta
cionarinis kompleksinis gydy
mas. Po to stacionarinė anks
tyvoji reabilitacija poinsulti-
niame reabilitacijos skyriuje. 
Ligonį sugrąžinus į gyvenimą 
vaikštantį, nukreipti į ambu
latorinę arba į kurortinę rea
bilitaciją, sustiprėjusius ne
vaikštančius — gydyti na
muose. 

Klaipėdos apskrities ligo-

rai, angiochirurgai, neurologai 
ir kitų specialybių. 

Mes džiaugiamės ir dėkoja
me Kretingos ir Gargždų dak
tarams, kurie praeitais ir šiais 
metais nukreipė į mūsų klubą 
po kelis ligonius. Mes supran
tame sunkumus, sakysim, 
Skuodo ir Šilutės rajonų ligo
nių, kuriems nelengva atvykti 
į Klaipėdą mokytis. Mūsų su
pratimu, reikėtų rajonų ligo
ninėse organizuoti konsulta
cinius mokymo punktus bent 
kartą per ketvirtį, galėtų mū
sų Klaipėdos specialistai at
vykti ir kartu su vietos specia
listais įsįjungti į mūsų prog
ramą. 

Reikia konstatuoti tą faktą, 
kad Klaipėdos ligoninės nervų 
ligų skyrių specializavus in
sultų gydymui ir įkūrus poin-
sultines reabilitacijos skyrių ir 
veikiant „Insulto'' klubui, su
mažėjo mirtingumas nuo in
sulto. 1998 metais su insulto 
diagnoze iš viso gydėsi 772 
žmonės, iš jų 302 vyrai ir 470 
moterų. 93 velioniai mirė, ta
me skaičiuje 39 vyrai ir 54 
moterys. Klaidingai yra mano
ma, kad insultas pagyvenusių 
ir senų žmonių liga. Deja, 
1998 metais nuo 15 iki 44 me
tų patyrė insultą 29 žmonės 
pačiame jėgų žydėjime, iš jų 3 
mirė. Bendras mirtingumas 
1998 m. sudarė 12,05 proc., o 
visoje Lietuvos Respublikoje 
pastaraisiais metais mirtingu-

ninės klubo „Insultas" 2000-
ųjų metų programai finansuo
ti, 

Paraiška 

Klubas veikia nuo 1998 m. 
gegužės 15 dienos. 

Klubo adresas: Vaidaugų g. 
11-76, Klaipėda LT-5814, tel. 
22-95-16 

Klubui vadovauja preziden
tas Stanislovas Jonauskas 

Klubo medicinos vadovas — 
habilituotas medicinos mokslų 
daktaras, profesorius KU de
kanas Algimantas Kirkutis. 

Klubo (kuriamos asociacijos) 
tikslai ir uždaviniai: Kasmet 
naujai suserga insultu apie 
500 gyventojų. Tikslai — pa
dėti patyrusiems insultą, jų 
artimiesiems ir turintiems 
aiškius insulto rizikos fakto
rius ligoniams geriau pažinti 
savo ligas, artimiesiems ir me
dikams susipažinti su negalios 
ištiktųjų problemomis ir padė
ti jas įveikti. 

Šiuo metu aktyvių klubo na
rių yra 58, iš jų 20 daktarų. 
Etatinių darbuotojų nėra. Ma
siniams renginiams patalpos 
salė nuomojama. Klubo tary
bos kabinetui patalpų neiš
skyrė, kol kas. įsikūrę esame 
prezidento bute. 

Informacija apie 
projektą 

Mokymo ir pagalbos progra
ma žmonėms patyrusiems in
sultą, jų artimiesiems ir turin
tiems aiškius rizikos fakto
rius, dėl kurių gali ištikti in
sultas. Programos vadovas Jū
rininkų ligoninės departamen
to vadovas KU medicinos fa
kulteto dekanas Algimantas 

Kirkutis. 
Programos tikslai, uždavi

niai: Pagal naujus insulto pre
vencijos, diagnostikos, gydymo 
ir reabilitacijos metodus kovo
ti prieš insulto rizikos fakto
rius, mažinti mirtingumą ir 
invalidumą bei gerinti nega
lios ištiktųjų gyvenimo koky-
bę. 

Mokymo formos: paskaitos, 
seminarai, specialistų konsul
tacijos, reguliarūs tyrimai, gy
dymas ir praktiniai užsi
ėmimai. 

Numatoma apmokyti Klai
pėdoje nemažiau 200 žmonių, 
o jei turėsime lėšų įkurti ra
jonuose konsultacinius moky
mo punktus, turėtume apimti 
nemažiau 300 apskrities gy
ventojų. 

Tolimesnėje perspektyvoje 
numatome kurti apskrities in
sulto asociacijos nepertraukia
mos grandinės programą prieš 
insultą. 

Gyventojus informuojame ir 
informuosime per žiniasklai-
dos priemones, skelbimais gy
dymo įstaigose, per medicinos 
vadovus, mokyklas, stambius 
kolektyvus ir t.t. 

Per 2000-uosius metus bus 
pravesta: 24 paskaitos, 6 se
minarai, pagal reikalą pasto
viai praktiniai užsiėmimai, o 
taip pat bus gydomi ir mokomi 
negalios ištiktieji, nevaikš
tantys namuose, kiek bus lė
šų. 

Programai reikalinga suma 
6,500.24 Lt. 

• Kol galvosi apie Žemės ru
tulio reikalus, puode gali pris
vilti burokas, taip pat vadina
mas rutuliniu. 

<f *»* 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius wit1 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gives you a retaxed mcxa-

mg amval for business or pleasu'e. 

When you're ready to return, yooll 

enjoy same-day travel back to 

Chtcago through our Copenhacen 

hub. And whether 

you fly Business Ciass 

cr Economy Class, you can be 

sure our servtce will be world-ciass. 

and wMI altow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a wortd of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more infor-

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 
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9:20 am-M 
12:45 pm 
340 pm 
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7.40 am +1 
1050 am *1 
2-15 pm 
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ANNA MAE LACK 
LACKAWICH SHALNA 

mirė 2000 m. vasario 15 d. 
Velionė buvo mylima žmona a.a. Stephen C ; mylima 

motina sūnų — James ir jo žmonos Jackie bei Ronald ir 
jo žmonos Carole; brangi močiutė — Christine, Stephen, 
Jenniferir Abby bei jos vyro Chris Sweeney, Adam ir Aaron 
bei jo žmonos Andrea; promočiutė — Sammy, Arnie ir 
Mitch; brangi sesuo — Frances Pierres-Pahnke ir teta — 
Susan Pierres. 

Aa. Anna priklausė St. Theresa draugijai, Lietuvos 
Vyčiams bei Kolumbo Vyčių kardinolo Mundelein 
pagalbiniam vienetui. 

A. a. Anna Mae Lack Lackavvich Shalna pašarvota 
ketvirtadienį, vasariol7 d. nuo 5 iki 9 vai. vakaro ir 
penktadienį, vasario 18 d. nuo 1 iki 9 vai. vakaro Lack & 
Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., (8000 W.), 
Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės šeštadienį, vasario 19 d. 10:15 vai. ryto 
Velionė bus išlydėta į Sacred Heart bažnyčią, kur 11 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už a.a. Arinos sielą. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nul iūdę art imieji . 

Telefonas informacijai 708-430-5700. 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
JUOZAS SAKAVIČIUS 

Alėjai ir išėjai su meile ir šypsena 
Dabar, rodos, viskas buvo tik viena akimirka... 

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis 1975 m. vasario 16 d. išskyrė iš mūsų tarpo Vyrą, 
Tėvą ir Tėtuką. Mes visur pasigendame Tavęs! Ilsėkis 
ramybėje! 
Minint šią skausmingą mirties sukaktį, šv. Mišios už 
Velionį bus aukojamos vasario 20 d. 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje Čikagoje . Nuoširdžiausia i 
kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a.a. Juozą savo maldose. 

Liūdesyje l ikusi žmona, duk te rys su 
šeimomis; Lietuvoje seserys su šeimomis i r 
mirusiu brolių še imos b e i ki t i giminės. 

Lnr 

$200. 
$169. 
$100. 

$80... 
$50... 

$46 
$40... 
$30 ... 
$25... 

$20 

$10 

$5 

TUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO 
(1999.DL1 — 1999.Xn.31) 

A. B. I. Lesevičiūtės 
Z. Mickevičienė 
E. Briedienė, K A. Eidukoniai, B. 
Morkūnienė 
M. Remienė 
B. Briedienė, St. Kavaliunienė, V. Momkus, 
F. Peleckienė, St. Prialgauskienė, Z. 
Pupienė, M. Rockuvienė, A. Sutkuvienė, L. 
Tornau 
Sof. Jelionienė 
B. Jasaitienė, R. Krištopaitis 
D. Bilaišienė, A. Laniauskienė 
D. Bartkuvienė, J. Dailidienė, 0 . 
Gutauskienė, Sof. Vakselienė 
0. Abromaitienė, C. Bačinskienė, M. 
Barienė, A. Dumbrienė, N. Dumbrytė, E. 
Gaškienė, E. Gailevičiutė, M. 
Kapačinskienė, O. Kartanienė, R. 
Kreivėnienė, A. Malela, M. Markulienė, O. 
Mažionytė, B. Prapuolenienė, S. 
Pumputienė, Pr. Skruodienė, J. 
Staškuvienė, S. Undraitienė, A. 
Venclovienė, E. B. Vengianskai 
St. Didžiulienė, L. Grigalauskienė, Br. 
Motušienė 
R. Alminienė, J. Šimaitienė 

Mirusiųjų a tminimui aukojo: 
A. a. Elzbietos Libus — $2,000 Romualdas Libus 
A-a. Juozo Pl ieno —$50 Adelė Plenienė; $25 Sofija 

Jelionienč 
Mieliesiems rėmėjams nuoširdžiai dėkoja 

Lietuvos Duk te rų draugi jos cent ro valdyba 
2735 West 71 Street 
Chicago, IL 60629 

* Į Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos specia
listus kreipiasi gyventojai, 
klausdami, kodėl jiems neiš
mokamos vaiko globos pašal
pos. Ministerijos 2000 m. sau
sio 26 d. įsakymu nustatyta, 
jog vienkartinė pašalpa gimus 
kūdikiui, šeimos pašalpa, pa
šalpa šeimoms, auginančioms 

tris ir daugiau vaikų, pašalpa 
tikrosios krašto apsaugos tar
nybos karių (prievolininkų) 
vaikams ir pašalpa našlai
čiams ir likusiems be tėvų glo
bos vaikams įsikurti bei vaiko 
globos pašalpa mokamos iš 
tikslinių lėšų, numatytų savi
valdybių biudžetuose, paaiški
no ministerija. M M 

mailto:ausrine@uic.edu
mailto:pranute@aol.com
http://www.flysas.com
http://1999.Xn.31
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Brighton 
Parke sekmadienį, vasario 20 
d., vyks Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, tuoj po 10:30 
vai. r. lietuviškų šv. Mišių. 

Ar matėte, kad Ciceroje 
prie Šv. Antano parapijos 
bažnyčios 115ta g. ir 50 Ave) 
vis4 ^ią savaite ant aukšto 
stiebo plevėsuoja graži Lietu
vos trispalve? Jos iškėlimu pa
sirūpino parapijos klebonas, 
nepaisant, kad pastaruoju me
tu del lietuviškų pamaldų 
bažnyčioje laiko turi daug ne
sutarimų su lietuviais. 

ikagos ir apylinkių 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė sekmadienį, kovo 5 d., 
vyks Jaunimo centre. Skau
tiškieji vienetai jau įtemptai 
ruošiasi šiam metiniam savo 
renginiui. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namu savininkų organizacijos 
narių susirinkimas šaukiamas 
vasario 18 d., penktadienį. 
6:30 vai. v. Švc. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Nariai 
ir svečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti, nes reikia svarbius 
reikalus aptarti. 

Clevelando Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos mokytojos vado
vaus paskaitai ,,Rodom, da
rom* — žaidimai, vartojami 
kaip mokymo priemonės", ku
ri vyks JAV LB Švietimo tary
bos ruošiamoje darbo konfe
rencijoje. Mokytojai, vykstan
tys į konferencijų, kviečiami 
atsivežti žaidimų pavyzdžius, 
kuriuos vartoja savo klasėse. 
Primename, kad konferencija 
vyk? vasario 27 dieną Pasau
lio lietuviu centre, Lemonte, 
Bočių menėje, nuo 10 v.r. iki 
4:30 v. p. p. 

Mažosios Lietuvos Lietu
viu draugija kviečia visus į 
tradicinį Užgavėnių šiupi
nio vakarą šeštadienį, kovo 4 
d., ruošiamą Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus ..Gintaro" 
salėje. 6500 S. Pulaski Rd.. 
Čikagoje. Pradėsime 6 vai. 
vak. pabendravimu ir atgaiva. 
7 vai. meninė programa — 
Ričardo Šoko vokalinis moterų 
ansamblis. Vakarienė su tra
diciniu šiupiniu. O paskui — 
šokiai, šokiai, šokiai Ričardo 
Šoko estradiniam orkestrui 
grojant. Laukiami visi. Susi
domėjimas didelis, todėl pra
šoma apie dalyvavimą jau da
bar pranešti Ramūnui Bunti-
nui. tel. 630-969-1316. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, vasario 19 
d. vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Pradžia 1 vai. p.p. 
Paskaitą „Čiurlionio muzika" 
skaitys Gintra Narienė. Kvie
čiamos ir laukiamos visos se
sės ir viešnios. 

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius ir Platelių parapijos 
klebonas Antanas Gylys prašo 
aukų Platelių ir Beržoro baž
nyčių atnaujinimui. Plateliš
kiai, atsiliepkite, siųsdami 
man auką šiuo adresu: Dr. 
Antanas Razma. 15W345 81st 
St., Burr Ridge. IL 60521. Au
kas persiusiu į Platelius. 

Mezzosopranas Judi ta 
Leitaitė — žinoma daininin
kė, valstybinės filharmonijos 
solistė, tarptautinių konkursų 
laureatė, kartu su operos so
listu Vladimiru Prudnikovu 
kovo 26 d., sekmadienį. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre atliks 
aukšto lygio koncertą. Nepra-
leiskime ypatingos progos ir 
atsilankykime į koncertą. Bi
lietai gaunami „Seklyčioje". 

TALENTŲ POPIETĖ „SEKLYČIOJE" 
Vasario 9 d., trečiadienį, gėrėjomės Liucijos Kvietkaus-

Taurinto Railos piešinys tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Mano pasaulis 2000 metais" buvo apdovano
tas diplomu. Lietuvos vaikų piešinių paroda iki kovo 5 d. veiks Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

ALTo -urrngtame Vasario 16-oeioa minėjime, vykusiame vasario 13 fi. 
Maria aukštesniojoje- mokvk'.o:.-. \..<-Ui\„< lumn.-j dainavo Margarita ir 
Vaclovas Momkai N ' u o t r J o n o K u P r i o 

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios administracija pri
mena, kad galima užsakyti 
Mišias savomis intencijomis 
2001 metams. Kadangi kiek
vienoje parapijoje yra suma
žėjęs kunigų skaičius, tai kar
tais susidaro sunkumų visas 
tikinčiųjų prašomas Mišias 
aukoti jų norimą dieną. Todėl 
visi prašomi laiką iš anksto 
rezervuoti. 

Lietuviškos šv. Mišios 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke vyksta kasdien 
7:30 vai. r., sekmadieniais -
8 ir 10:30 val.r., švenčių dieno
mis - 7 val.r. Išpažinčių klau
soma šeštadieniais nuo 4 iki 
4:45 vai. p.p. Norėdami pak
rikštyti savo kūdikį, turite 
klebonijos raštinėje susitarti 
iš anksto. Dėl vestuvių datos 
reikia susitarti prieš šešis mė
nesius, tinkamai pasiruošti. 
Sergančiam ligoniui kunigą iš
kviesti galima bet kurią va
landą telefonu. Nauji parapi
jiečiai užsiregistruoja kleboni
jos raštinėje. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
adresas: 6820 S. Washtenaw. 
Chicago, IL 60629; tel. 773-
776-4600. 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius š.m. 
birželio 30 d. - liepos 1 ir 2 d. 
organizuoja kelionę auto
busu į XI Lietuvių tautinių šo
kių šventę Toronte. Išvyksta
me liepos 1 d. anksti rytą. I 
PLC grįžtame liepos 3 d. apie 
6 vai. v. Galima užsisakyti: a) 
tiktai autobuso bilietus; b) au
tobuso ir nakvynės bilietus; c) 
autobuso, nakvynės, šventės 
ir pokylio bilietus. Užsisakant 
visus bilietus, bilietų kaina — 
350 dol. Informacija apie ke
lionę teikiama šiais tel. 630-
243-0791 arba 708-346-0756. 

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo Kovo 11-osios 
minėjimas vyks kovo 12 d., 
sekmadienį, 12:30 val.p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
tre. Minėjimą ruošia Amerikos 
lietuvių tautinė sąjunga. 
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Cicero apvlinkes lietuviai gausiai dalyvavo Vasario 16-osios minėjime, k 
vasario 6 d. , 

uris vyko Šv. Antano parapijos salėje 
Nuotr Jono Kuprio 

Vasario Šešioliktosios 
šventė Brighton Parke bus 
švenčiama šį sekmadienį, va
sario 20 d. Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje (44toji ir California) 
10:30 vai. ryte Mišias konceleb-
ruos kunigai Fabijonas Kirei-
lis ir Rimantas Gudelis, Mišių 
metu giedos sol. Algimantas 
Barniškis ir jo vadovaujamas 
parapijos choras; po Mišių 
parapijos salėje bus akade
minė ir meninė dalis. Kalbės 
„Draugo" vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė, šoks „Spin
dulio" tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Rasos Posko-
čimienės. Visi kviečiami. 

Lietuvos Vyčių choro 40 
metų „atsikūrimo sukakties" 
pokylis ruošiamas Polonia 
Banąuets salėje, 4604 S. Ar
cher, Chicago, sekmadienį, kovo 
12 d. Nors LV choras gyvuoja 
daug ilgiau, bet jo veikla buvo 
bemerdėjanti, kol vadovauti 
paėmė muz. Faustas Strolia ir 
chorą atgaivino. Tiesa, choras 
nėra labai didelis ar labai pa
garsėjęs, kaip kai kurie lietu
vių chorai ar ansambliai, 
tačiau jame dalyvauja kelių 
kartų lietuviai — atvykę labai 
seniai, įsikūrę Amerikoje po II 
pas. karo, gimę šiame krašte 
ir dabar iš Lietuvos atvyks
tantys. Choras vertas visuo
menės paramos ir dėmesio. 
Visi kviečiami dalyvauti poky
lyje, o vietas galima rezervuo
ti, skambinant 630-910-5045 
(A.M. Kassel) arba 773-471-
2239 (S. Rudokienė). 

Ateitininkų namų valdy
ba, kar tu su Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos 
skyriumi, šeštadienį, kovo 18 
d. Ateitininkų namuose, Le
monte, ruošia Gavėnios susi
kaupimą. Kun. Sigitas Žilys, 
svečias iš Washington, D.C., 
vadovaus susikaupimui. Visi 
kviečiami. Susikaupimas tęsis 
visą dieną. Reikės parūpinti 
maistą, todėl visi norintieji 
dalyvauti prašomi jau dabar 
registruotis pas Ireną Polikai-
tienę, tel. 360-257-2022. 

Filmmi 
„Sakykite ką nor i t e , bet 

„Procesas" ("The Trial") yra 
geriausias filmas; kurį aš esu 
kada nors sukūręs", - sakė 
kinematografininkas Orson 
VVelles. Ši nauja filmo, sukur
to 1963 metais, kopija atsk
leidžia pirminį menininko su
manymą. Filmas, pastatytas 
pagal garsųjį F. Kafka romaną 
„Procesas", pasakoja alegorinę 
istoriją apie Jozefo K. (kurį 
vaidina Anthony Perkins) ke
lionę labirintu tapus neteisin
gai apkaltintam. Filmas bus 
rodomas vasario 25 (6 ir 8 
val.v.), 26 (4, 6:15, 8:30 val.v.) 
ir 27 d. (2, 3:30 ir 6 val.v.) 
The Film Center (Columbus 
Dr. ir Jackson Blv.); tel. 312-
443-3737. 

ĮVgjgąg 
J o h n G. Shedd akva

r iume (1200 S. Lake Shore 
Dr.) net ir žiemą gyvena įvai
riausios žuvys, pingvinai ir ki
ti jūros žinduoliai. Akvariumą 
galima aplankyti pirmadie
niais - penktadieniais nuo 9 
iki 5 val.p.p., šeštadieniais -
sekmadieniais nuo 9 iki 6 
val.p.p. Informacija tel. 312-
939-2438 

Sonata Zubovienė akom
panuos dainininkei Jan Bickel 
(mezzosopranas) koncerte, ku
ris vyks vasario 25 d., penkta
dienį, 12 vai. St. Xavier uni
versitete (3700 W. 103rd Str., 
Chicago, IL 60655). 

Šiuolaikinio kompozito
r i au s Elliott Ca r t e r humo
ristinė opera „What Next?" 
bus rodoma vasario 24, 25 \f 
26 d. 8 val.v. Chicago Sympho-
ny Orchestra Center. Operą 
atliks Čikagos simfoninis or
kestras, diriguojamas Daniel 
Barenboim. 

Kompozitoriaus J. S. Bach 
kūrinius fortepijonui atliks 
pianistas Andras Schiff kon
certe, kuris vyks vasario 20 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. Chicago 
Symphony Orchestra Center 
(220 S. Michigan Avenue; tel. 
312-294-3000 arba 800-223-
7114). 

M*SXŠ4 

Čikagos radijo ir televi
zijos įsikūrimo istoriją "suži
nosite, aplankę Museum of 
Broadcast Communications, 
įsikūrusį Čikagos kultūros 
centre (78 E. Washington). 
Muziejus dirba pirmadieniais 
- šeštadieniais nuo 10 iki 4:30 
val.p.p., sekmadieniais - nuo 
12 iki 5 vai. p.p. Įėjimas - ne
mokamas. 

Susipažinkite su archi 
tek tūra , kuri pakeitė pa* 
šaulį! Paroda "At the End of 
the Century: One Hundred 
Years of Architecture" Šiuolai
kinio meno muziejuje dar tesis 
iki vasario 27 d. Piešiniai, fo
tografijos, filmai sukomponuo
ti taip, kad atskleistų XX a. 
miestų augimą, kad parodytų, 
kaip atsirado dangoraižiai, 
kaip keitėsi praėjusio šimt
mečio miestų veidas. Dalis 
parodos bus rodoma iki kovo 
12 d. Šiuolaikinio meno mu
ziejus (Museum of Contempo-
rary Art (220 E. Chicago) vei
kia antradienį nuo 10 iki 8 
val.v., trečiadienį-sekmadienį 
- nuo 10 iki 5 val.v. Kiekvie
ną dieną rengiamos ekskursi
jos, kuriose pasakojama apie 
veikiančias parodas; darbo 
dienomis - 1 val.p.p. (antra
dieniais ir 6 val.v.), savaitga
liais - 11, 12, 1 ir 2 val.p.p. 
Antradienį įėjimas - nemoka
mas. 

JSekyčioje" buvo labai graži 
vyresniųjų lietuvių šventė — 
talentų popietė. 

Renginių vadovė E. Sirutie
nė pradėdama, šį renginį, pa
sakė, kad menas — poezija, 
daina ir muzika nuplauna 
kasdienybės dulkes. Be to, šis 
vasario mėnuo yra skiriamas 
meilei (tą pažymi ir šv. Valen
tino diena), tai idant nebūtų 
sakoma, kad „Seklyčioje" kal
bama tik apie ligas, mes pa
rodysim ir pasirodysim, kad 
turime talentų. Programą pra
dėti pakvietė mūsų ne vieną 
sykį premijuotą poetą Apoli
narą Bagdoną, kuris pareiškė 
esąs ne tik lietuvis, bet ir 
žemaitis, tai pirmąjį eilėraštį 
„Dangaus Karalienė" jis skaitė 
lietuviškai, o antrąjį „Žimože" 
— žemaitiškai (žimuže — lie
tuviškai reiškia žiemužę). Poe
tas pasiklausė, ar tą eilėraštį 
visi suprato (klausė lietuviš
kai). Nesupratusieji neprisi
pažino, nors tokių ir buvo. 
Poetui padėkojom žemaitiškai, 
sakydami „didelis dekou". E. 
Valantinienė paskaitė prisi
minimus apie savo kaimynų 
Ščepavičių šeimos tragediją, 
kuri jai priminė H. Nagio eilė
raštį „Apraudojimai". Rasei
niuose, aikštėje prie Žemaičio 
paminklo, 1946 metų vasa
rą buvo išmesta 14 išniekin
tų partizanų lavonų, o suvary
ti apylinkių gyventojai turėjo 
eiti ir žiūrėti, ar neatpažins 
giminaičių. Ščepavičiūtė atpa
žino brolį ir sustingo, o kai 
stribas prišokęs šaukdamas 
klausė: „Kas jis? Pažįsti? Ži
nai?, ji atsakė nežinanti ir 
nuėjo. Niekas nežino, kur iš
niekintų miško brolių kapa
vietė, o H. Nagys lyg Ščepavi-
čiūtės lūpomis sako: 

„Ir nerandu savo brolių 
kapo. 

Žemė užsupo, paslėpė žemė, 
kad nebūtų išniekinti dar 

vieną 
kartą. Kad pažadėtąją 

prisikėlimo 
valandą šviestųjų kaulai 
Skaisčiau už sniegą ir 

saulę". 
Aldonos Vaitienės tema bu

vo apie meilę. Meilių yra 
daug: Dievo, artimo, tėvynės, 
susituokusiųjų, žodžiu, tai 
nuostabus jausmas. Būdama 
labai muzikali (ir apdovanota 
ne vienu talentu) padainavo 
visiems jaunas dienas primi
nusį Šabaniausko tango „Pas
kutinis sekmadienis", rusišką 
romansą (išmoktą iš mamos), 
padeklamavo vokišką eilėraštį 
ir užbaigė angliškai dainuoda
ma „I am in the mood for 
love". Paskui sušoko su šau
niais šokėjais savo vyro Ramo
jaus jai specialiai sukurtą 
„Aldonos valsą". Ir baigė cita
ta iš šv. Pauliaus pirmo laiško 
korintiečiams „Meilė yra kant
ri, maloninga, nepavydi ir ne-
sididžiuoja". 

Laima Vaičiūnienė paskaitė 
apie tai, kaip lietuviai Lietu
voje „gerina" lietuvių kalbą. 
Davė ir tos -intelektualų" kal
bos pavyzdžių iš lietuviškos 
spaudos. Vienas iš jų: „Dialek
tinis objektyvumas, struktūrų 
kriterijus ir konfliktų siste
mos infiltruota subversija, fi
nansuojama kompromisais, 
yra revoliucijų proceso realy
bė. Intelektualų institucija, 
transformuota iš inteligencijos 
kadrų, yra kultūrinių reformų 
ir socialinių poreikių egzisten
cija autentiškai anarchijai". 
Čia jau blogiau ir už anarchiją 
ir už „Bromą atvertą į vieč-
nastį". 

„Seklyčios" popiečių ištiki
mas dalyvis ir muzikos my 

kienės ir Vidos Blyskienės pa
veikslais — buvo tikra meno 
paroda. L. Kvietkauskienė 
šiuo metu reiškiasi kaip port
retiste, dabar piešia Amerikos 
prezidentus, tai mes prašėm, 
kad nutapytų ir mūsų prezi
dentą Valdą Adamkų. Vidos 
Blyskienės paveikslai labai ro
mantiški ir patrauklūs, nes 
piešia vaikus ir saulėtus gam
tovaizdžius. 

Antrąją programos dalį pra
dėjo Virginija Malone, paskai-
tydama tris eilėraščius, kurie, 
nors ir liūdnoki, bet visiems 
patiko. Tai buvo Putino, Gra
šio ir O. Baliukonytės kūryba. 
Virginija buvo šių metų Ka
lėdų Senelis „Seklyčioje". Tei
ravosi, ar žmonių prašymai iš
sipildė. 

Talentingosios Liucijos 
Kvietkauskienės pianinu paly
dima irgi labai talentinga ir 
darbšti „Seklyčios" bitelė Onu
tė Lukienė padainavo 3 dai
nas: „Eik, mergyte, skint gė
lių", „Vai užkilokit vartelius* 
ir visų mylimą „Pušele*- Kokie 
nuostabas žodžiai: 

„Tu viską, o viską seniai 
užmiršai, 

nepraveri vartų, laiškų 
nerašai. 

Iškirsk visą girią, ką nori 
daryk, 

tik vieną puselę, maldauju 
palik. 

Visus susirinkusius giliai, 
net iki ašarų, sujaudino Sta
sės Paulionienės deklamuoja
mas eilėraštis „Kelionė". Stasė 
Paulionienė, visiems gerai ži
noma ilgametė Lietuvos Duk
terų draugijos pirmininkė, 
veikli visuomenininke, skaity
davusi puikias paskaitas ir 
rašiusi eilėraščius, dabar ser
ga Alzheimerio liga. Ji yra 
praradusi atmintį, bet šitą 
eilėraštį atsimena ir puikiau
siai padeklamavo. Likimas at
mintį atimdamas šį tą, nors 
trupinėlį palieka. 

Programos pabaigai E. Siru
tienė padeklamavo porą savo 
kūrybos eilėraščių apie praei
tį. Antram eilėraščiui L. 
Kvietkauskienė pritaikė mu
ziką ir jį savo sodriu, aksomi
niu balsu mums sudainavo. 

Talentų popietės programa 
buvo baigta daina „žemėj Lie
tuvos, ąžuolai žaliuos", kurią 
vedė Onutė Lukienė ir Liurija 
Kvietkauskienė, o palydėjo vi
si svečiai. Ši talentų popietė 
buvo tikrai didelė „dūšios" at
gaiva ir ačiū už ją E. Sirutie
nei — mūsų nepailstančiai 
renginių ir vyresniųjų lietuvių 
trečiadienių popiečių kūrėjai 
ir vedėjai. 

Emiląja J . Valantinienė 
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• Namams pirkti 
los duodamos matais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal 8avings, 
2213 Weat C e r m a k Koad. 
Tel. (778) 847-7747. mm 

• Klemas Kepalas kraus
tėsi į Cleveland'ą, bet paisai 
sužinojo iš vietinių tautieti*, 
kad RacineBakery gali pasiųsti 
lietuvišką duoną bet kur Ame
rikoje (įskaitant Cleveland'ą...). 
Siunčiame UPS užsakymus 
pirmadieniais ir antradieniais 
kiekvieną savaite. Raeiae 
Bakery A Delicateasen, t*L 
7784814600. 

• Lietuvos Dukterų drau
gijos narių visuotinis 
rinkimas įvyks i 
vasario 27 d. šia tvarka: 12 
vai. Jėzuitų koplyčioje bus 
aukojamos iv. Mišios ui drau
gijos steigėją kun. dr. Feliksą 
Gurecką ir už mirusias nares 

lėtojas Boleslovas Rasimas , bei rėmėjus. 1 vai. p.p. Jaunimo 
pianinu paskambino vieną iš 
savo labai nuotaikingų „Fan
tazijų", „Rožių valsą" ir „Mar
celės" polką. 

Po to buvo pertrauka, ir jos 
metu, besivaišindami vynu, 

centro mažojoje salėje vyksian
čiame susirinkime bus pateik
tos apyskaitos, atliktų darbų 
peržvalga, vyks naujos valdybos 
rinkimai. Narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 




