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Premjeras susitiko su
pramonininkais dėl
ekonomijos gaivinimo
V i l n i u s , balandžio 26 d.
(AGEP) — Jei neatgaivinsim
ekonomijos, kurioje yra sąs
tingio reiškinių, Lietuva taps
tik pašalpų kraštu, sakė prem
jeras Mindaugas Stankevičius,
ketvirtadieni „Lelijos" fabrike
Vilniuje susitikės su lengvosios
pramonės įmonių vadovais.
Vyriausybės vadovas patikino
ten esančius apie 40 trikotažo,
siuvimo ir avalynės bendrovių
direktorių, kad vyriausybė ini
cijuos su gamyba ir investici
jomis susijusių įstatymų pakei
timą. Pavyzdžiui, pagal Užsie
nio investicijų ir privatizavimo
įstatymų pataisas bus sudarytos
vienodos sąlygos šalies bei
užsienio investuotojams, o juri
dinių asmenų pelno mokesčio
bei verslo mokesčių bloke bus
numatytos gamybą skatinan
čios sąlygos.
Pasak premjero, bus „ryžtin
gai sumažinti visokie leidimų
reikalavimai, kurie dirbtinai
trukdo verslui, be to, kelia ne
pasitikėjimą valdymu". Dabar
vyriausybė duoda leidimus dau
giau kaip 60-čiai verslo veiklos
sričių.
Vyriausybė siūlys keisti ir
biudžeto įstatymą. Premjero
nuomone, netikslinga ilgiau
žaisti biudžeto deficitu. Jį reikia
sumažinti; be to, dėl sunkios
ekonomijos būklės geriau atsi
sakyti ir kai kurių biudžete
numatytų investicinių progra
mų.
M. Stankevičius sakė, kad
svarstoma galimybė įsteigti ir
gamybininkų siūlomą apyvarti
nių lėšų fondą. Biudžete tam
numatyta 5 mln. litų — tokia
maža suma, kad „sukelia šypse
ną". Todėl planuojama šiam
fondui skirti Čekijos paskolos
lėšų, taip pat laukiama naujų
investicijų ir iš Japonijos
„Nomura" korporacijos. Vienas
jos prezidentų su naujais siū
lymais į Lietuvą atvyks gegužės
pradžioje.
Premjeras pažadėjo išnagrinė
ti įmonių skundus dėl valstybi
nių užsakymų. Pasak daugelio
bendrovių vadovų, normalioje
šalyje valstybės užsakymas yra
džiaugsmas, pas mus — nelai
mė. Pavyzdžiui, Krašto ap
saugos ministerija jau seniai
nemoka gamintojams už pasiū
tus drabužius ir batus. „Alytaus
tekstilės" generalinis direkto
rius Gintautas Andriuškevičius
sakė, kad valstybinių užsakymų
skola jo įmonei siekia daugiau
kaip 1 milijoną litų. Bendrovės
pageidavo, kad šios iš valstybės
biudžeto finansuojamų įstaigų

Vilnius, balandžio 26 d ( B N S
AGEP) — Ministras pirminin
kas Mindaugas Stankevičius
susirūpino dėl spartaus pensi
ninkų gausėjimo. „Paprastai
kasmet į pensiją išeidavo apie
5,000 žmonių, o pernai net
22,000. Pusė jų į pensiją išėjo dėl
invalidumo", sakė premjeras,
ketvirtadienį susitikęs su leng
vosios pramonės įmonių vado
vais.

skolos būtų įskaitytos kaip jų
mokesčiai biudžetui.
Pramonės ir prekybos minist
ras Kazimieras Klimašauskas
tokiai užskaitų tvarkai irgi pri
tarė. Be to, jis visiškai sutiko su
gamybininkų kritika, kad „gė
da valstybei siūti olimpiečiams
uniformas Švedijoje", kai šalies
siuvimo pramonė tapo pirmau
jančia šaka. Ateityje, pasak mi
nistro, ir kareiviškus batus, ir
seselėms chalatus pagal valsty
bės užsakymą turi siūti tik
šalies siuvėjai.
Šešėlinės ekonomikos sekto
rius užima 30% šalies ekonomi
jos, sako premjeras Mindaugas
Stankevičius. Valstybė, pasak
jo, skelbs ryžtingą karą kontra
bandai ir šešėlinei gamybai. Jis
pats siūlys Valstybinei mokes
čių inspekcijai ir ekonominei
policijai keisti darbo stilių.
„Mokesčių inspekcija labai
gerai moka kontroliuoti tuos,
kurie mokesčius moka, bet ne
randa tų, kurie nemoka nieko",
ketvirtadienį susitikime su
lengvosios pramonės įmonių va
dovais sakė premjeras. Premi
jomis už išieškotus mokesčius
inspektoriai turi būti skatinami
tik tada, jei pareigūnas išaiš
kina naują pažeidėją.
„Lelijos", „Skalmanto", .Aly
taus tekstilės" ir kitų bendrovių
vadovai teigė, kad pogrindinės
siuvyklos užima dar didesnę da
lį rinkos, nei trečdalį. Jos dažnai
siuva iš pigių importuojamų me
džiagų, nesilaiko siuvinių higie
nos bei sanitarijos reikalavimų,
išstumia iš apyvartos geros ko
kybės gaminius.
„Jau artėja antroji skudurninkų banga. Po klestinčios
prekybos padėvėtais drabužiais
sulauksime siuvinių iš senų ir
netinkamų naudoti įvežtinių
medžiagų", sakė „Alytaus teks
tilės" generalinis direktorius
Gintautas Andriuškevičius.
Pramonės ir prekybos minist
ras Kazimieras Klimašauskas
šešėlinės ekonomijos klestėjimą
iliustravo oficialia statistika.
Lengvosios pramonės gamybos
augimas pernai ir per šių metų
pirmąjį ketvirtį ženklus. Per
pastarąjį laikotarpį palyginti su
1995 m. tekstilės gamyba išau
go 22%., o drabužių siuvimas —
238%. Odos ir odos dirbinių pra
monėje apimtys pašoko 106%.
Staigus siuvimo šuolis, mi
nistro nuomone, apima ir dalį
šešėlinio siuvimo sektoriaus,
nes siuvinių eksportas apskai
čiuojamas pagal muitinės duo
menis.

Vilniuje paminėtos
Černobylio metinės
V i l n i u s , balandžio 26 d.
(AGEP) - Lietuvos Žaliųjų judėjimo akcija Černobylio katąstrofos dešimtmečiui paminėti
prasidėjo penktadienį šaltu ir
lietingu oru Vilniuje 1 vai. po
pietų teatralizuotai eisenai iš
Lukiškių aikštės pajudėjus link
Vyriausybės rūmų. Eisenos da
lyviai, daugiausia jaunimas,
apsirengęs baltais ir juodais ap
siaustais, nešė plakatus, kurie
skelbė: „Saugokitės atominės
energijos", „Stop Ignalinos
AE", „Geriau su žvake, negu su
lempa grabe".
Prie Vyriausybės rūmų pasa
kytoje kalboje Lietuvos Žaliųjų
judėjimo pirmininkas Linas
Vainius pasakė: „Akcijos esmė

Lietuvoje smarkiai
daugėja p e n s i n i n k u

yra ne tik katastrofos aukų paminėjimas, bet ir priminimas
Lietuvos žmonėms ir vyriausybei, kad atominė energija yra
nesaugi, nepatikima ir ne pati
pigiausia energijos rūšis Lietu
vai".
Jis taip pat pasirėmė eksper
tais, konstatavusiais pasaulio
atominių elektrinių dešimtuke,
ir teigė, kad Lietuvos vyriau
sybė turėtų peržiūrėti Lietuvos
energetikos politiką bei rasti
kitokių energijos gavimo bū
dų.
Akcijos organizatoriai primi
nė, kad Černobylio avarijos pa
sekmėms likviduoti iš Lietuvos
buvo išvykę 7,000 žmonių. Dau
giau, kaip 200 iš jų yra mirę.

Lietuvos Seimo ir JAV Lietuvių komisijos narai kovo 18-osios
savaite priėmė rezoliucijas dėl JAV lietuvių ir Lie;uvos ministerijų
lygio bendradarbiavimo kultūrinėje, švietimo bei politines veiklos
srityje. Prie stalo sėdi (iš k.) komisijos kopirmimnkas Everistas
Raišuotis, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina

K. Uoka n u t r a u k ė bado akciją
V i l n i u s , balandžio 26 d.
(AGEP) - Seimo tautininkų
frakcijos n a r y s K a z i m i e r a s
Uoka pakluso Darbininkų Są
jungos koordinacinės tarybos,
akcijos „Prieš skurdą ir skurdintojus" bei savo frakcijos rei
kalavimams ir nuo penktadie
nio n u t r a u k ė bado akciją bei
grasinimus susideginti. Penkta
dienį spaudos konferencijoje jis
taip pat informavo, kad balan
džio 30 d. bus tęsiama akcija
„Prieš skurdą ir skurdintojus",
kuri, kaip žinoma, balandžio 18
d. vos nesibaigė Seimo šturmu.
Pasak K. Uokos, leidimas kitą
antradienį vidurdienį prie Sei
mo r ū m ų prasidėsiančiam mi
tingui „garantuotas". Prieš tai
akcijos atstovus, pasak Seimo
nario, pažadėjo priimti prezi
dentas Algirdas Brazauskas.
„Jeigu bus konstruktyviai kal
bamasi, mes elgsimės ramiai.
Tačiau ruošiam ir kitus — labai
energingus variantus", sakė
Uoka. Kokie tai variantai, jis
nepatikslino. Pasak jo, galuti
nai dėl jų bus nuspręsta sekma
dienį.
Akcijos dalyviai taip pat in
formavo susisiekimo ministrą
Joną Biržiški, kad remdamiesi
precedentu, jog ministras „gali
už dyką skraidyti po pasaulį",
žmonės tą dieną į Vilnių trau
kiniais ir autobusais atvažiuos
nemokamai. „Žmonės važiuos
už dyką, ir tegul pabando k a s
nors paprieštarauti", sakė K.
Uoka.
Seimo narys bei su juo spau
dos konferencijoje dalyvavę
akcijos bei Darbininkų Sąjungos
veikėjai informavo, kad pradėjo

rinkti Seimo narių paradus dėl
pirmalaikių Seimo rinkimų su
rengimo liepos 6 dieną. Jie in
formavo, k a d jų anketas užpildė
beveik 50 Seimo narių. Dau
giausia buvo siūloma pasirašyti
LDDP frakcijos nariams, tačiau
kiek jų pasisakė už pirmalai
kius rinkimus, K. Uoka nenuro
dė. Jis taip p a t informavo, kad
artimiausiu metu į Seimo narių
apklausą įsijungs jo motina ir
žmona. Jos taip pat užsirašė
priėmimui pas-prezidentą ir

V i l n i u s , balandžio 25 d.
(AGEP) - TELE-3 bendrovei iš
k e l t a bankroto byla, rašo dien
raštis „Respublika". Ją iškėlė
du kreditoriai — Status bendro
vė ir jos dukterinė įmonė Ko
mercijos ir Kultūros Centras
„Tėvynė". TELE-3 turi 650,000
dol. skolos. Apie pusę šios sumos
TELE-3 skolinga savo akcinin
k a m s . Jos skola tris k a r t u s vir
šija bendrovės valdomą turtą.
Bendrovė savo steigėjai Liuci
jai Baškauskaitei skolinga apie
125,000 dol., tačiau ji nereika
lauja šios skolos per teismą.
Šeštą valandą vakaro numa
t y t a s Černobylio aukų paminė
j i m a s Arkikatedroje, po to bus
nuleistos žvakutės į Nerį-

Narušienė, komisijos kopirmininkas Donatas Skučas, Nijole
Ambrazaitytė. Stovi (iš k.^ Juozas Ardys, Ignacas Uždavinys, Balys
Gajauskas, Saulius Pečeliūnas, Liuda Rugienienė, Vytas Maciūnas,
Romualdas Ozolas, svečias, Albinas Vaimužis. Mečislovas Treinys,
svečiai.
Seimo pirmininką.
Kazimieras Uoka tiesiogiai
neatsakė į klausimą, ar atsi
sakys ateityje kraštutinių veiks
mų. J i s sakė savo dalyvavimą
politikoje siejąs su Darbininkų
Sąjungos koordinacinės tarybos
sprendimais. Pats K. Uoka
pasiryžęs „daryti viską, kad
skurstanti visuomenė priverstų
valdžią dirbti j a i " , t a č i a u
n e a t m e t a galimybės, k a d sės
prie ekskavatoriaus vairalazdės, nuo kurios ir atėjo į politiką
Sąjūdžio laikais.

Baltarusijos parlamentaras
prašo išlaisvinti
perversmininkus
M i n s k a s , balandžio 26 d. biame šią teisę ir viliamės, kad
(AGEP) — Ketvirtadienį, pirmą taip pat bus gerbiamas ir mūsų
ją savo vizito Minske dieną, pasirinkimas integruotis į Va
Lietuvos Seimo pirmininkas karų ekonominio ir politinio
Česlovas Juršėnas vedė derybas bendradarbiavimo struktūras".
Antrąją vizito dieną numato
su Baltarusijos Aukščiausiosios
ma
pasikeisti ratifikavimo do
Tarybos pirmininku Semion Sakumentais,
vyks Česlovo Juršė
recki, parlamento frakcijų va
no
derybos
su
Baltarusijos pre
dovais ir kalbėjo plenariniame
zidentu
Aleksandru
Lukašenka,
posėdyje. „Mes norime kuo ge
užsienio
reikalų
ministru
Vla
riausių santykių su savo rytine
kaimyne — Baltarusija", pa dimiru Senka, bus surengtas
reiškė Česlovas Juršėnas ir susitikimas su lietuvių bendruo
pažymėjo, jog tai, kad abu par mene Baltarusijoje ir Lietuvos
lamentai ratifikavo Baltarusijos ambasados tarnautojais.
Per Lietuvos Seimo pirmi
ir Lietuvos dokumentus, yra
„gera pradžia" tokiems santy ninko Česlovo Juršėno vizitą į
Minską Baltarusijos komunistai
kiams plėtoti.
nepraleido progos pasirūpinti
Kalbėdamas apie Baltarusijos perversmo Lietuvoje organiza
ir Rusijos santykius, Č. Juršė torių Mykolo Burokevičiaus ir
nas pažymėjo, jog „kiekviena Juozo Jermalavičiaus likimu.
t a u t a turi teisę nuspręsti, kaip Per Č. Juršėno susitikimą su
ji dalinsis suverenumą su kito Baltarusijos parlamento Tarp
mis valstybėmis". „Mes ger- t a u t i n i ų reikalų k o m i s i j a
komunistas Valerij Ščiukin
pažymėjo, kad „Baltarusijos ir
Lietuvos santykiai nebus
visiškai geri", kol šie žmonės
bus kalėjime.
Manoma, kad bendrovė „Sta
Česlovas Juršėnas buvo pri
t u s " nori perimti daugumą ka verstas priminti Baltarusijos
nalo akcijų.
parlamentarui, jog „ t a i ne
Pasak TELE-3 direktorės, ak politiniai kaliniai, o žmonės,
k u r i e kaltinami k r i m i n a l i 
cininkų konfliktas, kuris tęsiasi
nuo pernai vasaros, padarė daug niais nusikaltimais". J u r š ė n a s
nuostolių bendrovei — nebein- p a a i š k i n o : „ M a n t a i p p a t
vestuojama į kanalo plėtrą, su nepatinka Vytautas Landsber
mažėjusios reklamos pinigų už gis, bet jis buvo išrinktas tei
tenka tik laidų transliavimo sėtai, ir šią teisėtą valdžią kai
išlaidoms apmokėti. Naujų in kurie žmones norėjo nuversti.
vestuotojų nesitikima iš užsie Tai — ne politiniai, o krimi
nio, jų bus mėginama ieškoti naliniai veiksmai", paaiškino Č.
Juršėnas.
Lietuvoje.
Lietuvos Seimo pirmininkas
Pasak direktorės, bankroto
bylos iškėlimas buvo netikėtas pasakė Baltarusijos komunis
Liucijai Baškauskaitei, turin tui, kad M. Burokevičiaus ir J.
čiai 32.5% akcijų bei kitam Jermalavičiaus likimą gali nuakcininkui fondui NCH, kuris pręsti tik teismas, kuris turi
prasidėti netrukus.
yra Niujorke

TELE-3 televizijos bendrovei
iškelta bankroto byla

Pasak premjero ir gamybinin
kų, invalidumu ir darbo saugos
reikalavimais dabar piktnau
džiaujama. „Gauti invalidumą
dėl kenksmingų darbo sąlygų
labai paprasta, nes invalidumą
nustato vienas gydytojas", teigė
jie. Profesinius susirgimus ir
invalidumą, darbdavių nuomo
ne, turėtų nustatyti gydytojų
komisijos.

Kaune ir Vilniuje b u s
Čečėnijos v a r d u pavadintos
aikštės
V i l n i u s , balandžio 26 d.
(AGEP) — Kauno savivaldybė
ketvirtadienį nutarė Čečėnijos
vardu pavadinti savo miesto
aikštę, esančią tarp Povilo
Lukšio ir Vytauto Landsber
gio-Žemkalnio gatvių. Kauno
miesto tarybos pareiškime pažy
mima, kad dar praėjusio šau
kimo Savivaldybės taryba buvo
išreiškusi norą susigiminiuoti
su Grozno miestu, tačiau nesi
baigiantis k a r a s ir įtempta
padėtis valstybėje neleido įgy
vendinti šio sumanymo.
Žuvus Čečėnijos prezidentui
Džochar Dudajev, Kauno miesto
taryba išplatino pareiškimą
Čečėnijos vyriausybei ir jos
atstovei Lietuvoje, kuriuo smerkiami su Europos Tarybos nario
statusu nesuderinami Rusijos
veiksmai, pažeidžiantys žmo
gaus teises bei tarptautines kon
vencijas.
Vilniaus savivaldybė ketina
Čečėnijos v a r d u p a v a d i n t i
aikštę priešais Rusijos amba
sadą. Ketvirtadienį miesto
valdybos posėdyje buvo perskai
tytas Vilniaus miesto tarybos
Centro Sąjungos frakcijos pa
reiškimas, kuriame siūloma

sostinėje įamžinti ž u v u s i o
Čečėnijos Respublikos preziden
to Džochar Dudajev atminimą ir
jo vardu pavadinti kurią nors
Vilniaus gatvę ar aikštę.
Pasak pareiškimo. Dž. Duda
jev yra tapęs pasiaukojimo ryžto
ir ištikimybės savo Tėvynei sim
boliu, ir Vilniuje galėtų stovėti
šiam kovotojui p a m i n k l a s .
Miesto valdybos nariu nuo
mone, tam geriausiai tinka
aikštė priešais Rusijos amba
sadą. Vilniaus Pavadinimu ko
misijos pirmininkas Antanas
Rimvydas Čaplinskas laikraš
čiui „Lietuvos rytas" pasakė.
jog tai pakankamai gera vieta,
juolab, kad šią teritoriją vis tiek
reikia tvarkyti
Rusijos ambasados sp»udo=;
atašė Aleksandr Antipov sakė
manąs, kad Rusijos diplomatai
nedarys jokių oficialių pareiš
kimų, jei miesto valdžia priims
sprendimą aikštei šalia amba
sados suteikti Čečėnijos vardą.
Jis pasiūlė dar ir šalia esančius
tvenkinius pavadinti Dž. Duda
jevo tvenkiniais.
„Pasijuoksim. ir tiek", laik
raščiui sakė Rusijos ambasados
pareigūnas.

Švedija ir Suomija
negarantuos Baltijos
šalių saugumo
Helsinkis, balandžio 25 d.
(AGEP) — Švedijos ir Suomijos
ministrai pirmininkai, trečia
dienį susitikę Helsinkyje, at
metė galimybę suteikti saugu
mo garantijas Baltijos šalims,
nurodydami, kad Baltijos jūros
regiono šalys turi glaudžiau
bendradarbiauti. „Apie jokias
mūsų karines garantijas Balti
jos šalims negali būti ne kal
bos", sakė Suomijos ministras
pirmininkas Paav Lipponen
bendroje spaudos konferencijo
je su Švedijos vyriausybės
vadovu Goran Person.
Tai patvirtino ir Goran Per
son. Bet jis taip pat pažymėjo,
kad Švedija aktyviai remia
— Australijos pietinėje salo
je Tasmanijoje 29-metis. turėjęs
daug psichologinių problemų,
sistemingai nušovė 32 asmenis
Port Arthur kurorte 12 valan
dų trukusi policijos apsiaustis
baigėsi pirmadienio ryta. poli
cijai suėmus nusikaltėlį.

Baltijos šalių siekį įstoti į
Europos Sąjungą. „Mes siekia
me stiprinti stabilumą Baltijos
jūros regione ir ketiname bend
radarbiauti. kad padėtume Bai
tijos šalims įstoti į Europos Sa
jungą", pareiškė Švedijos mi
nistras pirmininkas. „Kai dėi
įstojimo i NATO, tai mes su pa
garba žiūrime i ši Baltijos šalių
pasirinkimą", pridūrė jis.
Antradieni Rusijos ambasado
rius Suomijoje Jurijus Deri abi n
griežtai įspėjo Baltijos šalis
nesiekti prisijungti prie NATO.
Suomijos dienraštyje „Kaieva"
spausdintame pokalbyje J. Deriabin pabrėžė, jog Baltijos šalių
sprendimas įstoti j Šiaurės At
lanto bloką privers Rusiją imtis
„atitinkamų priemonių".
KALENDORIUS
Balandžio 30 d.: Šv. Pijus V.
popiežius '1504 1572'; Marijo
nas. Sofija. Venta. Virbutas.
Gegužės 1 d.: Šv. Juozapas
Darbininkas: Anelė. Žilvinas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

(USPS-161000)
T H E LTTHUANIAN WORLD WIDE D A I L Y

MIEGAS IR KNARKIMAS
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
Daugeliui mūsų atsigulimas
nakčiai y r a ne k a s daugiau,
kaip dantų išsiplovimas ir piža
ma apsivilkimas. Bet ne visiems
taip lengvai esti. Štai knar
kiantis pensininkas be liežuvį
prilaikančio įtaiso neapsieina.
K i t a m k n a r k l i u i atsigulimo
apeiga priklauso šnervių lim
pančiu bandažu užlipinimas.
Dar kitam tokiam burnoje teni
so kamuoliukas pasitarnauja.
Vis daugiau knarklių griebiasi
tokių priemonių pašalinti knar
kimą, dėl kurio kaimyno šuo
urzgia, o „prisiega" kitan kam
barin ant sofos miegoti išsiren
gia.
Nors juokingai atrodo, bet tie
smulkūs dalykėliai pasitarnau
ja čia Amerikoje 25 milijonams
knarklių, kurių knarkimas ne
tik vargina bendragulovus, bet
ir gali būti rimtos ligos ženklu.

(T-shirt) su ilga kišene išilgai
nugaros pusėje. Prikimšus jon
teniso sviedinukų, knarklys
negali ant nugaros miegoti —jis
miegodamas verčiasi ant šono
ir, visai neatbusdamas, toliau
miega. Daugeliui žmonių tas
padeda
neknarkti.
Tai
„sleep-positioning training".
Buvo bandyta laikrodį žadintu
vą panaudoti, bet atsisakyta,
nes tada pabunda knarkiančio
„antroji pusė".
Jei k a m nei viena minėtų
priemonių nepadeda knarkimui
pašalinti, dabar yra populiari
ant nosies nugarėlės uždedama
Velykų rytas prie Vilniaus katedros.
juostelė/Aid-style tapė. Ją, be
recepto gavę, naudoja ir futbolo
kas ir žmogiškas galias. J i s
žaidėjai — jiems, stipriai žai
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
išdalijo d u l k ė t u o s e Palesti
džiant, esti lengviau kvėpuoti.
nos keliuose. Neregių atver
PASAULYJE
Tai t i k keli pagalbininkai
t o s akys, nebylių džiaugs
knarkliams. Dantų gydytojai
mo š ū k s n i a i , n u m i r ė l i ų iš
kasdien naujų išgalvoja. Knark
naujo žengiami žingsniai,
lys turi išbandyti, kuri prie
— buvo Jo žmogiškojo ir dieviš
K a s gi y r a knarkimas?
monė jam geriausiai tinka. O
kojo gyvenimo išdalijimo rezul
Vilniaus
a
r
k
i
v
y
s
k
u
p
o
s
v
e
i
k
i
n
i
m
a
s
kai knarkliui jokie įtaisai ne
tatas. Net savo kuklius pietus:
K n a r k i a m a , k a i burnoje oro
Lietuvos
ž
m
o
n
ė
m
s
V
e
l
y
k
ų
p
r
o
g
a
veikia, ir kai jis mano, k a d te
duoną ir žuvį, — Jis liepia mo
tėkmė iš dalies užkemšama
niso kamuoliukai priklauso „Ramybė jums!" (Lk 24,36). tikrasis GYVENIMAS. B ū t e n t k i n i a m s išdalyti išalkusiai
liežuviu ir k i t a i s , miegant
aikštei, ne lovai, tada knarklys Šiuos žodžius Kristus ištarė šiame gyvenime ir slypi Dievo miniai. Galiausiai, — Jis mums
atsipalaidavusiais, raumenimis.
t u r i pradėti išmankštinti — su savo mokiniams tuomet, kai ne linkima Ramybė! Kokiu būdu ji atidavė save patį.
Knarkimo garsas atsiranda,
tvirtinti gerklės ir burnos rau rimo ir baimės banga buvo pa šiandien mums pasiekiama?
orui einant per nosį ir burną, ir
Štai tokio Kristaus Prisikėli
menis — audinius. Ta mankšta siekusi savo aukščiausią tašką.
Kiekvienas, kuris nori t u r ė t i mą mūsų t a u t a ruošiasi švęsti.
minkštajam gomuriui virpant.
yra ketveriopa.
Istorija, religija, žmogiškoji tikrąją ramybę, privalo susitikti Su tokiu Kristumi mes einame
Tai nelyginant vargonų dump
Bandyk
du
kartus
per
dieną
išmintis buvo užrista galingu su Prisikėlusiuoju Kristumi. O susitikti. Tai jis mums sako:
lės. Knarkimo garsą gali didinti
šiuos
paprastus
burnos
pratiakmeniu
kapo angoje. Atrodė, kad šiandien Jį sutiktum reikia „Ramybė, jums!".
dar ir lūpų, šnervių bei žandų
mus.
Žiūrėk
4
brėžinius.
kad
viskas
baigta. Piktadariai, drąsos. Kristaus nesurasime ga
virpėjimas.
— Ramybė jums, — kurie do
1.
Penkioms
minutėms
tvirtai
lengviau
atsidusę,
nuėjo ilsėtis, lingųjų susirinkimuose, turtuo rai atliekate savo pareigas;
Daugiausia knarkia senyvi ir
sukąsk medinio šaukšto kotą (ar .minia sugrįžo į savo nuobodų lių puotose, gudriųjų pilyse.
— ramybė jums, — kurie mo
nutukę vyrai. Mat liežuvio ir
liežuvio prispaudėją — tongue kasdienį gyvenimą, mokiniai Kad sutiktume Kristų, reikia kate pasilenkti prie vargingojo
gerklės didesni raumenys ir ten
depressor). Laikyk sukandęs, išsislapstė, bijodami Mokytojo priimti tarno pašaukimą, kry brolio;
gausesni riebalai susiaurina
nors ir pavargs žandikaulio rau- likimo. Geroji Naujiena, meilės žiaus kvailybę ir apspjaudytą
— ramybė jums, — kurie tiki
orui praėjimą. Rūkymas gali tai
menys. Tas sutvirtins atve- darbai, gailestingumas, — visa meilę.
te, kad gyvenimas šioje žemėje
atlikti, sukeldamas uždegimą, o
riančius ir uždarančius burną buvo „palaidota" po sunkiuoju
Kuris iš mūsų šiandien sąmo tėra tik pradžia amžinojo gyve
a l k o h o l i s — d a u g i a u tuos
raumenis.
kapo akmeniu.
ningai galėtų apsispręsti už tokį nimo, į kurį visi žengiame.
raumenis atpalaiduodamas.
2. Per 2-3 minutes spausk su I r štai tuomet Kristus gyvas susitikimą?!
„Aš jums palieku ramybę,
Be minėto sujaudinimo daž
pirštu
žemutinį žandikaulį, vie- atsistojo savo mokinių viduryje
Tiek daug girdime kalbų apie duodu jums savo ramybę. Ne
niausiai nieko blogesnio knar
toje jį laikydamas. Tas sutvir- ir ištarė: „Ramybė jums!", socialinį neteisingumą, apie taip aš ją duodu, kaip duoda
kimas neatneša. Vienok, garsus
tins raumenis, kurie apatinį Kristus troško išsklaidyti savo vargą, skurdą, apgaulę, nejau pasaulis. Tenebūgštauja jūsų
ir nereguliarus knarkimas gali
žandikaulį
prilaiko priekyje,
mokinių ir mūsų baimę bei trumą ir abejingumą. Laikraš širdys ir teneliūdi!" (Jn 14,27).
sukelti daug rimtesnę negerovę,
3.
Stipriai
spausk
liežuvį
į
nerimą. Prisikėlęs Kristus sako, čiai, televizija, radijas, partijų
Brangūs Broliai ir Seserys,
vadinamą miegant paliovimą
apatinius
dantis
—
3-4
minutes,
kad mūsų baimė ir mirtis buvo bei organizacijų susirinkimai švęsdami Prisikėlimo šventę,
alsuoti (sleep apnes syndrome),
Tas sustiprins užpakalinius Jo meilės nugalėta. Dabar iš aidėte aidi nuo piktų kalbų, priimkime J o linkėjimą mūsų
kada, visiškai oro takui užsida
liežuvio raumenis. Tada naktį tiesų galime pasitikėti Dievo smerkimo ir graudžių žodžių. š i r d i m s . K r i s t a u s paliktoji
rius, knarklys nustoja alsuoti
liežuvis neužkris atgal.
meile ir ja remti savo gyvenimą. Žodžiai, žodžiai, žodžiai! Tačiau ramybė tesubręsta didele meile,
kokiai 10-čiai sekundžių ar kar
4. Daugiau stiprindamas lie- Baimei neturi likti vietos mūsų vien kalbomis sotus ir apreng visuotine auka, mūsų drąsa,
tais iki vienos minutės. Tada atžuvio raumenis, liežuvį iškišęs, širdyse. Dievas myli mus ne tik tas nebūsi. Jeigu visi, kurie taip naujo gyvenimo pradžia, Kris
bundama. kvapą gaudant. Toks
stenkis juomi pasiekti nosies gyvenančius žemėje. Jis myli garsiai piktinasi neteisybe, pa taus meilės, mirties ir pri
stovis reikalauja skubaus gy
galą. Pakartotinai taip daryk, m u s amžina meile ir nori, kad imtume atliekamą duonos rie sikėlimo jėga!
dymo, nes gali priartinti rimtus
Sėkmės.
mes amžinai gyventume! Kris kelę, gal jau išaugtą drabužėlį,
n e g e r u m u s , k a i p padidintą
Palinkėkime vieni kitiems
tus
turi gyvenimą, kuriam mir sutaupytą nuo šventinio stalo ramybės!
kraujospūdi, širdies negerumus
LIETUVOJE RASTA
tis neturi jokios galios. Tai yra skanėstą ir nueitume pas tuos,
ar s m e g e n i n į paralyžių —
NAUJŲ
SUSIRGIMU
kurie alksta,, kurie dreba n u o
..stroką".
Valstybinio visuomenės cent šalčio. Ar nebūtų šilčiau ir RYTŲ APEIGŲ KATALIKŲ
BOTULIZMU
VELYKOS
ro ypatingai pavojingų infekci š v i e s i a u ne t i k v a r g u o l i ų
Daugumai knarklių
Lietuvos Rytų apeigų katali
Druskininkuose ir Lazdijų ra nių ligų sektoriaus laboratorijo sielose, bet ir mūsų? Būtent ten,
paprastos priemonės padeda
jone užfiksuoti du susirgimai je šiuose grybuose nustatytas k u r vargas ir kančia gyvena, kai šiemetinę Velykų liturgiją
sutiksime Kristų, kuris m u m s pirmąkart šventė ne tik Vilniu
Dauguma negaluoja paprastu botulizmu. Visuomenės sveika botulizmo B tipas.
je, bet ir K a u n e (Šv. Arkangelo
tos
centras
informavo,
jog
kovo
Gruodžio
mėnesį
Švenčionių
tars: Ramybė jums!
k n a r k i m u 'benign snoring) —
Mykolo bažnyčioje — balandžio
tai nuolatinis per naktį knarki pabaigoje Druskininkų gyvento rajone buvo užfiksuoti du
Jeigu Kristus būtų tik baręs
j
a
M.
B.
bei
Lazdijų
rajono
Slaigrupiniai susirgimų botulizmu nusidėjėlius ir gražiai guodęs 7 d.) bei Klaipėdoje (Šv. Juozapo
mas. J i s sutvarkomas labai
giškių
kaimo
gyventoja
R.
R.
ne
židiniai. Tada viena moteris, ap vargšus, šiandien Jis jau būtų bažnyčioje — balandžio 8 d.). Pa
paprastai. Kaip kamštis bu
tikėtai
susirgo.
Po
poros
dienų
sinuodijusi namų sąlygomis pa užmirštas. Savo turtus: dieviš- maldoms vadovavo Vilniaus
teliui, t a i p liežuvį prispaudžiąs
Švč. Trejybės bažnyčios kunigai
jos
kreipėsi
į
polikliniką
ir
buvo
ruošta konservuota mėsa, mirė.
įtaisas (tongue-retaining device)
Pavel Jachimec ir Aleksandr
paguldytos
į
ligoninę.
Abi
ligo
Toksinas
(labai
pavojingas
spaudžia pirmyn liežuvį ir nelei
m a s , pykinimas, s k a u s m a i
Lisovskij.
nės
valgė
virtus,
sūdytus
gry
nuodas)
atsiranda
hermetiškai
džia jam atgal atkristi. Tas įtai
s k r a n d ž i o srityje. V ė l i a u
Rytų (bizantinių) apeigų kata
sas laiko įtemptus jungiamuo bus, kuriuos laikė rūsyje, san uždarytuose induose, kur nepa išryškėja nervinės kilmės simd a r i a i uždarytuose stiklai t e n k a deguonis. Užsikrėtus
likų
bendruomenė atkurta Vil
sius audinius ir sumažina jų vir
tomai, sutrinka regėjimas, rybotulizmu, juntamas negalavi jimas, kvėpavimas. Dažniausiai niuje 1991 m. Daugiausia jai
pejimą kvėpuojant. Tą įtaisą 1970 niuose.
priklauso ukrainiečių, baltaru
m. sugalvojo Rush ligoninės
ligoniai miršta nuo dusulio.
sių ir rusų kilmės tikintieji.
Čikagoje psichiatrė Rosalind
(AGEP. 04.05)
Kiekvieną sekmadienį Vilniaus
C a r t w n g h t . P h D . Ji yra direk
Švč.
Trejybės bažnyčioje šven
torė Rush Sleeping Disorder
LIKVIDUOTAS
čiama
Liturgija (Mišios) Rytų
Center. Bet jis ne kiekvienam
DIDŽIAUSIAS KIAULIŲ
katalikų
apeigomis.
tinka.
TRICHINELIOZĖS
Anot
kunigų,
į sekmadienių
ŽIDINYS LIETUVOJE
Vieni juomi yra labai paten
pamaldas
Švč.
Trejybės
bažny
kinti, kiti jo burnoje nepakenčia
čioje
reguliariai
susirenka
apie
jiems tai yra labai nepatogu.
Likviduotas didžiausias Lietu
50
tikinčiųjų.
Beje,
beveik
tiek
Tam reikalui dabar pagami
voje registruotas kiaulių trichi
pat
rusakalbių
katalikų
regulia
namas daug patogesnis įtaisas.
neliozės židinys Radviliškio ra
riai renkasi į Vilniaus Šv. Ka
Daug kitokiu įtaisų pagamino
jone, akcinėje bendrovėje „Šiau
zimiero
bažnyčioje rusų kalba
kiti medicinos gydytojai ir dan
lėnų gyvulininkystės komplek
aukojamas
Mišias lotynų (Ro
tų gydytojai Tik labai pavargęs
sas". Trichineliozė šioje bendro
mos)
apeigomis.
— toks garsiausiai knarkia —
vėje įregistruota 1992 m., o per
Kauno ir Klaipėdos Rytų apei
laiko burnoje tok) įtaisą.
ketverius metus dėl šios ligos
gų
katalikams artimiausioje
sunaikinta 351 kiaulė.
ateityje
norima organizuoti pa
įvairi knarkiančiam pagalba
Per paskutinius 12 mėnesių
maldas bent per didžiąsias
paskerdus 16,704 kiaules, naujų
Kiti. kurie knarkia aukštiel
bažnytines šventes. Klaipėdoje
trichineliozės atvejų nenustaty
ninki, esti paverčiami ant šono.
gyvenančius baltarusių, rusų,
ta ir taikytos apribojimo priemo
O, kad tokie miegodami gulėtų
lenkų ir ukrainiečių kilmės
nės panaikintos, pranešė Val
ant šono, minėta psichiatre
katalikus vienija Klaipėdos
stybinė veterinarijos tarnyba.
slavų katalikų Šv. Adalberto
sugalvoja ankštus marškinius
(AGEP. 03.05)
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(U.S.) $110.00 $60.00
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$40.00

JAV

JAV

Kanadoje ir kitur . .
Utaakant i Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Utaakant i nisaani
oro pasta
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$66.00

$40.00
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Moderatoriui, kun. Viktoras Rimšelis. MIC
• Administracija dirba-kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, faiUriuinisii
nedirba.
• Redakcųa \rf skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamas, gavus prašymą ką
i skelbti.

• Redakoja dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
• Redakcija straipsnius taiso
aavo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

kų, tarp jų ir nemažai vyresniojo
amžiaustinkinčiųjų, vienuoliu.
keletas kunigų. Eiseną vaini
kavo Kryžiaus išaukštinimo
KRYŽIAUS KELIAS PRIEŠ pamaldos Vilniaus arkikatedro
VELYKAS
je ir Šv. Jono bažnyčioje.
Pasak Vilniaus arkivyskupi
Blandžio 5-ąją, Didįjį penkta jos Jaunimo centro vadovo An
dienį, Vilniaus katalikiško driaus Sprindžiūno, d a u g u m a
jaunimo bendruomenės drauge bendruomenių noriai dalyvavo
su Vilniaus arkivyskupu Aud renginyje, nors buvo ir atsisa
riu Juozu Bačkiu ėjo tradiciniu kiusių. Jaunimas parengė labai
tapusį Kryžiaus kelią. Eisenoje gražius Kryžiaus kelio stočių
dalyvavo jaunuoliai, atstovau apmąstymus, daug padėjo orga
jantys parapijų, Jėzuitų gim nizuojant renginį.
nazijos, fokoliarinų bei „Tikėji
mo ir šviesos" bendruomenėms.
SUNG L. CHOU, M.D.
Eisenai, pajudėjusiai į Trijų
Vidau* Mgoo, akupunktūra
Kryžių kalną ir lydimai „KaHOLY CROSS
runkos" maldos grupės bei Šv.
PHYSICIANS PAV1UON
Jono bendruomenės giesminin
3 fl. South, East Sultos
kų, vadovavo arkivyskupas A.
Uthuantan Plona Ct.
J. Bačkis. Kryžiaus kelią šiais
at CaHforMa Ava.
metais ėjo per 1,000 maldininCMcago, IL 6 0 6 2 9
(312)-471-8142
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
Kalbama
Uatuviikai
DR. PAUL KNEPPER
lyga. Pamaldas ketinama rengti
ir Visagine gyvenantiems Rytų
apeigų katalikams.
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DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
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KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
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3315 W 55th St . Chicago. IL
Tat. (312)470-2112
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Valandos pagal susitarimą
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HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
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Pirmas apyl su Norttmestern un-to
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ALTERNATYVOS NARYSTEI
NATO NETURIME
Balandžio 26-27 dienomis
Washington, DC, Kapitolijuje
vyko simpoziumas „NATO plė
timasis: etninė dimensija",
kurią organizavo nuo 1957
metų veikianti Amerikos etni
nių grupių nacionalinė konfede
racija (National Confederation
of American Ethnic Groups —
NCAEG), atstovaujanti savo
etninę kilmę išreiškiantiems
amerikiečiams JAV sostinėje.
Šios organizacijos pirmininku
buvo, o dabar yra garbės pirmi
ninkas, Maryland universiteto
profeaorius-emeritas dr. Jonas
Genys.
Konfederacijos prezidentas
Edward S. Yambrusic įžangi
niame žodyje pastebėjo, jog JAV
politika, plečiant Šiaurės Atlan
to sutarties organizacijos saugu
mo garantijas Vidurio ir Rytų
Europai Partnerystės vardan
Taikos programos rėmuose at
vedė prie to, jog atsiranda poten
cialas rimtoms regioninėms
krizėms Europos kontinento šir
dyje. Konferencija siekia suin
tensyvinti debatus, galinčius
prisidėti prie vis dar tebeliekančio Europos padalijimo užbaigi
mo, sudaryti lygią galimybę vi
soms naujoms demokratijoms
pasisakyti šiais svarbiais klau
simais, apžvelgti šias įdėjas iš
JAV saugumo ir strateginių in
teresų prioritetų taško bei sufor
muluoti platformą šiuo klausi
mu Amerikos etninių grupių
bendruomenės, kuria jos galėtų
remtis 1996 metų JAV prezi
dento rinkimuose.
Plenariniuose pranešimuose
išryškėjo skirtingi pranešėjų
amerikiečių požiūriai į NATO
plėtimą — palitologai dr. Richard Perle, dr. Paul Goble
pasisakė už NATO plėtimą, tuo
tarpu buvęs JAV ambasadorius
Jonathan Dean, pažymėdamas
neigiamą Rusijos reakciją į
galimą naujų narių priėmimą į
NATO, Europos integracijos
svarbą, neplečiant NATO, o
stiprinant bendradarbiavimą su
Rusija, didinant JTO ir europi
nių organizacijų vaidmenį.
Diskusijose dalyvavo ir 15 Eu
ropos valstybių ambasadoriai, o
po jų kalbėdavo atitinkamos
tautybės JAV etnines grupės or
ganizacijų atstovai. Lietuvos
ambasadorius dr. Alfonsas Ei
dintas išdėstė Lietuvos poziciją
integracijos į Europos Sąjungą
(toliau — ES) bei narystės
NATO klausimais. Ambasado
rius Eidintas pareiškė, kad
ruošiantis NATO plėtimui at
siranda gyvybinė būtinybė Va
karams nusistatyti aiškią stra
tegiją dėl Baltijos valstybių
saugumo garantijų naujoje Eu
ropos saugumo architektūroje.
Vilniaus požiūriu, tokia nauja

DR. VYTAUTAS ŽALYS
strategija turėtų numatyti svar
biausių Europos saugumo ele
mentų — ES, Vakarų Europos
Sąjungos (toliau — VES) ir
NATO — lygiagretų plėtimą
siekiant užtikrinti saugumą ir
stabilumą visoje Europoje, o ne
kurioje nors jos dalyje. Lietuvos,
kaip ir kitų Baltijos valstybių,
saugumo užtikrinimas yra sudė
tinė bendro Europos saugumo
architektūros dalis. Baltijos
regiono palikimas už besiple
čiančios saugumo zonos Europo
j e ribų reikštų, jog šioje
architektūroje trūksta, kad ir
nedidelių, tačiau visumai svar
bių elementų — teigė ambasa
dorius Eidintas.
Pažymėjus praktiškus žings
nius reintegruojantis į Europą,
pirmiausiai asocijuotą Lietuvos
narystę ES ir VES, pastebėta,
kad po Europos sutarties pasi
rašymo integracijos laipsnio
požiūriu Lietuva faktiškai atsi
dūrė vienodose pozicijose su
tokiomis Vidurio Europos val
stybėmis kaip Lenkija, Čekija
ar Vengrija. Naujas Lietuvos
statusas leidžia su optimizmu
žvelgti į ateitį dar ir dėl ypač
pozityvios „europroceso" įtakos
reformų eigai Lietuvoje. Aiškus
tikslo matymas — narystė ES,
o tuo pat metu ir europinių
standartų siekimas įvairiose
srityse, spartina žengimą į
priekį, garantuoja demokrati
nių procesų negrįžtamumą bei
ekonominės reformos nuoseklu
mą Lietuvoje — kalbėjo am
basadorius Eidintas.
Toliau ambasadorius Eidintas
aptarė paralelinio ES ir NATO
plėtimo galimybę ir atkreipė
susirinkusiųjų dėmesį į Briuse
lyje parengtos studijos dėl
NATO plėtimo teiginį, jog
narystės ES perspektyva sudaro
ir palankesnę poziciją NATO
narystės atžvilgiu. Toks lygia
gretumo elementas tam tikra
prasme apibrėžia iš esmės tą
pačią ES ir NATO plėtimo
erdvę, todėl, ambasadoriaus
nuomone, dabar reikėtų siekti
nors ir neformalaus šių dviejų
procesų lygiagretumo fiksavimo
arba šio principo realizavimo
praktinėje veikloje. Taigi,
Lietuvos atstovų nuomone, pra
džioje vertėtų atsakyti į
klausimą „kas", ir tik vėliau,
jau pabrėžus NATO plėtimo
erdvę, galime būtų kelti
klausimą — „kada". Tokia
įvykių eiga atitiktų ne tik
Lietuvos bei kitų Vidurio Eu
ropos valstybių interesus, bet ir
naujų geopolitinių procesų
Europoje vidinę logiką.
Kalbėta ir apie priežastis,
skatinančias Lietuvą taip at
kakliai siekti NATO narystės.

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
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Tačiau ne visi langai turėjo užuolaidas. Jeigu ir
turėjo, tai niekas jų neužtraukė. Tokie langai, kaip be
gėdiškos akys, spoksojo į tamsą, parodant praeiviams
savo nuogumą.
Ant namų stogų buvo daugybė plonų, keramikos
vamzdžių. Pirmą kartą pamatę, nesupratome, kam ant
kiekvieno stogo tie keturi ar penki vamzdeliai. Tik il
giau pagyvenę žinojome, kad kiekviename namo kam
baryje būtinai yra židinys. Tokie židiniai, jei gerai
įrengti, galėtų puikiai apšildyti butus. Tačiau taip nėra.
Anglijos ugniavietės liepsną, dūmus ir šilumą per tuos
kaminėlius „traukia tiesiai į dangų".
Išilgai šaligatvio prieš langus tesėsi mūrinė tvora,
apie dviejų pėdų aukštumo. Tas ištisinis mūras būna
pertraukiamas prie kiekvienų durų maždaug vienodo
tipo varteliais. Namų sienų plytos, kadaise, matyt, buvu
sios raudonos, jokio tinko ar dažo neturi. Ar nuo artimos
jūros drėgmės, ar nuo dažnų rūkų, iš raudonumo liko
tik neaiškiai tamsi spalva. Man toks vaizdas priminė
Klaipėdos krašto dvaruose matytus kumečiu tvartus,
kurie irgi nebuvo tinkuojami. Skirtumas tarp Lietu
vos arba Vokietijos švarių, dažytų bei tinkuotų pasta
tų buvo labai didelis ir žymus. Žiūrėdami į tokius
namus, raminomės, kad turbūt tik šitame pajūrio mies
te tokie tamsus namai. Vėliau paaiškėjo, kad veik visoje
Anglijoje panašūs vaizdai kartojasi.
Iš Vokietijos išvykdami, karo sunaikinto krašto

Ambasadorius Eidintas išskyrė
keletą Lietuvos poziciją įtako
jančių lygmenų. Pradžioje jis
pažymėjo vertybinį momentą,
pastebėdamas, kad Lietuva
NATO narystės siekia ne todėl,
kad būtų nusistačiusi prieš
Rusiją, bet todėl, jog Lietuvoje
pripažįstamos tos pačios verty
bės kaip ir Vakaruose. „Pri
klausymas Europai yra mūsų
valstybės tradicija. Antra ver
tus, mūsų įsitikinimu, priklau
symas Vakarų civilizacijai
plačiąja prasme yra vertybė pati
savaime. Lietuvos atskyrimas
nuo Vakarų turėtų tautai ir
valstybei tragiškų pasekmių",
teigė ambasadorius Eidintas.

moderniojoje istorijoje nėra
precedento, jog Rytų ir Vidurio
Europos saugumas būtų garan
tuotas kokiomis nors tik šio
regiono valstybių sutartimis.
Ambasadorius Eidintas apta
rė ir galimą Lietuvos palikimo
už NATO ribų įtaką krašto vi
daus gyvenimui. Tuomet, jo
nuomone, lietuviai būtų sukrės
ti, o to sukrėtimo padariniai gali
peržengti ir nacionalines ribas.
Nusivylimo nuotaikų pasėkoje
į valdžią Lietuvoje galėtų ateiti
kraštutinės populistinės jėgos,
kurių politika neprognozuo
jama. Jei taip atsitiktų, Lietuva
būtų atmesta atgal. Iškiltų
grėsmė demokratinėms ir eko
nominėms reformoms, taip pat
ir užsienio investicijoms apla
mai Vakarų interesams Baltijos
regione. Du kartus šiam Šimt
metyje prisikėlusiai lietuvių
tautai, trečiajam kartui gali ir
neužtekti jėgų.

Lietuvos pozicija nagrinėta ir
alternatyvų saugumo srityje
aspektu. Lyginant Lietuvą šiuo
Apibūdinus padėtį, klausta —
požiūriu su kitomis Vidurio
Europos valstybėmis konstatuo ar Lietuva turi alternatyvą
tas saugumo trūkumas. Am NATO narystei? Ambasado
basadorius Eidintas aptar riaus nuomone, atsakymas vie
damas įvairių grėsmių Lietuvai nareikšmis — ne. Jis pripažino,
šaltinius, pirmiausiai Rusijos kad Lietuvoje gerai supran
faktorių, atkreipė dėmesį į kai tama, jog tam kad patekti į
kurias naujas tendencijas šios NATO vien tik geru norų
šalies užsienio politikoje. Jis neužteks. Išvardinęs konkrečias
pastebėjo, kad pastaruoju metu Lietuvos pastangas šia kryp
oficialiame lygmenyje vis rečiau timi, ambasadorius Eidintas pa
kalbama apie abipuses grėsmes, žymėjo, kad Lietuvos Užsienio
t.y. vis dažniau remiamasi nuo reikalų ministerijoje (URM) yra
stata, kad Rusija nekelia grės parengti konkretūs pasiūlymai,
mės Europai ir atvirkščiai. Pa apsvarstytos įvairios priemonės
reiškęs, kad šiuo klausimu gali strateginiam tikslui pasiekti.
būti ir kitokių nuomonių, am Kitaip sakant, atsižvelgiant į
basadorius Eidintas atkreipė dė nacionalinius interesus URM
mesį į naują Rusijos argumen parengta mūsų interesų atsto
taciją, kuria remiantis Rusija vavimo ir gynimo taktika,
reikalauja teisių į tam tikrą turinti nemažai naujų idėjų, su
savo įtakos išsaugojimą visoje kuriomis jau supažindintos
buvusios SSSR teritorijoje, vie NATO valstybės. Dabar belieka
nokio ar kitokio tokių „teisių" laukti, bet, Lietuvos Diplomati
pripažinomo. Taigi, rusai tam nė tarnyba ir laukdama nesi
pa labiau jautrūs ne išorinei ruošia sėdėti rankas sudėjusi.
grėsmei (greičiau pačių susikur „Mes stengsimės panaudoti visą
tam tokios grėsmės mitui), o savo įtaką, draugų paramą
konkrečiam anksčiau turėtos svarbiausiems uždaviniams
įtakos sferų susiaurėjimui, o kai įgyvendinti" — kalbėjo Ei
kur ir praradimui. Tokios ten dintas.
dencijos kelia nerimą ne tik
Nevengta pasvarstyti ir Lietu
Lietuvai. „Mes nesutikome an vos kelyje į NATO galinčių at
ksčiau, nesutinkame dabar ir sirasti tariamų ar tikrų kliūčių.
niekada nesutiksime būti pri Tokiomis potencialiomis kliū
skirti Rusijos įtakos sferai. timis ambasadorius Eidintas
Pagaliau, XXI šimtmečio išva laiko kai kurias su Karaliau
karėse vertėtų ir į tai atkreipti čiaus sritimi surištas pro
dėmesį" — kalbėjo dr. Eidintas. blemas, pirmiausiai Rusijos
Tuo pat metu, pokarinės rai karinį tranzitą per Lietuvos
dos Europoje kontekste įvertin teritoriją, o taip pat ir
tas NATO (kaip saugumą bei Vakaruose paplitusią tezę dėl
stabilumą užtikrinančio fakto Baltijos valstybių „neapgiriaus) ir ES (kaip Europos tautų namumo".
gerovę lemiančio faktoriaus)
Kalbėdamas apie Karaliau
vaidmuo kontinente. Pripažin
čių, ambasadorius Eidintas pa
ta, kad nacionalinių priemonių,
reiškė įsitikinimą, jog dėl šios
deja, nepakanka Lietuvos sau
srities geografinio atskirtinumo
gumo garantavimui, o įvairios
nuo Rusijos atsirandančios pro
teorinės alternatyvos, pvz.,
blemos negali būti traktuojamos
Lietuva — neutrali valstybė —
kliūtimi Lietuvos narystei
įvertintos kaip nepakankamos
NATO. Priešingai, Lietuvos na
ir neatitinkančios laikmečio
rystė NATO iš vienos pusės, ir
dvasios. Kartu pažymėta, kad
NATO ir Rusijos bendradar-

krautuvės languose nedaug matėme prekių. Jie būdavo
pustušti. Bet čia atrodė kitaip. Ypač maisto parduotuvių
langai prikrauti įvairių dėžių, dėžučių bei užrašų. Mums
keista, kad vienos ir tos pačios rūšies dėžių matyti di
džiausios piramidės, kas Europos krautuvės prieškari
niais laikais buvo reta. Ten parodomuose languose bū
davo kiek galint įvairesnių prekių. Čia norima sudary
ti įspūdi ne įvairumu, bet prekių gausumu. Iš to spren
džiame, kad ir Anglijoje, vos karui pasibaigus, prekių
pasirinkimas dar nėra didelis.
Taip mums bevaikščiojant ir bežiūrint į krautuvės
langus, pastebime, kad netoliese keli paaugliai vaike
zai kabinėjasi prie kelių mergaičių, einančių prieš mus.
Jos visos dėvi aukštais kulnais batukus. Ilgos plaukų
bangos dailiai krenta ant mergaičių pečių. Iš to spren
džiame, kad čia subrendusios merginos, ponios ar pane
lės. O čia tie vaikėzai prie jų kabinėjasi. Jau nutarėme
jas nuo tų vaikėzų apginti ir tam pasiruošę paspartinome
savo žingsnius. Tačiau, arčiau priėję, vėl sulėtinome.
Pamatėme, kad šitos tariamos damos, nors dažytomis
lūpomis ir patamsintam blakstienom, buvo gal tik kokių
12-14 metų mokinės, besistumdančios su tokiais pat pa
augliais, turbūt savo klasės berniokais. Europoje tokių
jaunų besidažančių, ant aukštų kulnų stypinėjančių,
mergaičių nebuvome pratę matyti.
„Fish * Chips"
Gulti dar buvo per anksti, kai grįžome iš pasivaikš
čiojimo. Suvirtę ant lovų, dalinamės įspūdžiais. Staiga
su didžiausiu skubotumu barakan įbėga vienas mūsų
grupės narys, kažkodėl visų „katinu" pravardžiuojamas.
Kai kurie tvirtino, kad jo pavardė buvusi — Katinas.

APTARTI VILNIAUS
SENAMIESČIO REIKALAI
Algirdas B r a z a u s k a s ir
Vilniaus meras Alis Vidūnas
balandžio 3 d. aptarė Vilniaus
senamiesčio gaivinimo reikalus.
A. Vidūnas po susitikimo žur
nalistams sakė, jog buvo akcen
tuotas senamiesčio pastatų par
davimo klausimas. „Preziden
tas mano, jog senamiesčio pa
statai privalo turėti savininkus,
o gautos lėšos už pastatų parda
vimą būtų panaudojamos sena
miesčio atstatymui", teigė Vil
niaus meras.
Pasak A. Vidūno, norint par
duoti senamiesčio pastatus,
reikia keisti kai kuriuos nuosa
vybės įstatymus, taip pat turėtų
būti greičiau atliktas turto pa
dalijimas tarp vyriausybės,
valstybės ir savivaldybės. „Pa
statų pardavimas būtų atlieka
mas savivaldybės jėgomis", sa
kė jis.
Pokalbyje pažymėta, jog dabar
finansinė padėtis sunki, tačiau
prezidentas sakė turįs vilčių,
kad ji pagerės, bet ne anksčiau
kaip birželį.

Danute

Pavojinga
Rusija ir Kinija — kaimynes.
kurių tarpusavio ryšiai niekad
nepasižymėjo pastovumu ir abi
pusiu pasitikėjimu. Nors ilgus
dešimtmečius abi šios didžios
kaimynės žygiavo po raudona
vėliava bei komunistiniais šū
kiais, Kinija tikėjo ir tebetiki.
kad tik ji viena išsaugojo tikra
šias komunizmo idėjas, nesutep
t a s kapitalistiniais taršalais. juo
labiau, kad Rusija oficialiai atsisakė komunizmo Sovietų Sąjun
gos subyrėjimo metu. Žinoma,
nuo to laiko įvyko daug pasikeitimų ir Kinijoje, ir Rusijoje.
Kinija, ekonominių problemų
vedama, uždarų sienų politika
turėjo pakeisti, įsileisdama
užsienio verslininkus, politikus
ir turistus. Nuolat bendradar
biaudami su kapitalistiniais
kraštais ir vis labiau susipažin
darni su vakarietiška kultūra,
kiniečiai sunkiai bus sugraži
nami į „neatskiesto komuniz
m o " ideologiją. Tuo tarpu Rusi
ja, daugiau kaip prieš 5 metus
oficialiai paneigusi komunizmą,
vėl regi jo atgimimą, tiek poli
tiniame gyvenime, tiek gyven
tojų simpatijoms ta linkme
krypstant. Tad Kinija ir Rusija
vėl gali atrasti bendrą kalbą ir
užmegzti šiltesnius ryšius, nors
gal daugiau dėmesio skiriant
ekonominei plėtrai.

biavimas — iš kitos, gali suda
ryti palankias prielaidas, tar
kim, Rusijos karinio tranzito iš
ir į Karaliaučiaus sritį, spren
dimui. Tokiai nuostatai neprieš
tarauja ir daugelis Vakarų po
litikų. Rusijos karinio tranzito
klausimo sprendimas įmano
mas tik tokiame kontekste.
Taip išsprendus minėtą klausi
mą pagaliau būtų galima kalbė
Praėjusios savaitės trečiadienį
ti apie tikrą, konkrečią prasmę
Rusijos
prez. Boris Jelcin pase
turinčią NATO ir neįeinančią į
kė
savo
„draugo Bill", t.y. JAV
NATO šalių partnerystę- Jei
NATO plėtimas sustotų ties ry prezidento, pavyzdžiu ir išvyko
tinėmis Lenkijos sienomis, tai, į Kiniją. Jo apsilankymo tikslas.
pasak ambasadoriaus Eidinto, kaip skelbta žurnalistams, bu
reikštų ne tik smūgį strategi vo prekybiniai ryšiai ir kai
niam prasiveržimui Lietuvos ir kurių, su bendromis sienomis
Lenkijos santykiuose, bet ir su- susijusių, klausimų sprendimas,
bet iš tikrųjų Jelcinas stengiasi
darytų sąlygas potencialiam I
. . . . . . .
įtampos židiniui NATO pasieny-I sustiprinti savo jvaizd* ir laime
U daugiau simpatijų tautoje
je atsirasti.
prieš būsimuosius preziden
Antra vertus, ambasadorius
tinius rinkimus birželio 16 d.
Eidintas pareiškė, kad Lietuva
Paskutinį kartą komunistinės
neturėtų būti palikta viena Ka
Rusijos (gal tiksliau — Sovietų
raliaučiaus problemos akivaiz
Sąjungos) galva, Michail Gor
doje. „Ne mūsų parašai padėti
bačiovas, lankėsi Kinijoje 1989
Potsdamo sutartyje, todėl mes
m. Anuomet vizitas buvo pa
esame įsitikinę, jog didžiosios
žymėtas šiurpia tragedija:
Vakarų valstybės turi dalintis
Beidžingo Tiananmen aikštėje
atsakomybe dėl vienos ar kitos
kiniečių tankai ir kariuomenė
su šia sritimi surištos problemos
žiauriai malšino demonstruo
sprendimo", kalbėjo dr. Ei
jančius studentus. Jelcinas toje
dintas.
pačioje aikštėje buvo sutiktas 21
Palietęs Lietuvos „neapginapatrankų šūvio salve, o vėliau,
mumo" problemų, ambasado
iškilmingų pietų metu. pats
rius Eidintas pripažino, kad
Kinijos prez. Jiang Zeming
vienos ar kitos nedidelės valsty
rusiškai jam padainavo (Zeming
bės „apginamumas", žinoma,
mokėsi Sov. Sąjungoje ir gerai
gali būti svarstymų objektu,
kalba rusiškai.)
kuomet vienoks ar kitoks at
Kaip minėta, pasitarimų tesakymas priklauso nuo daugelio I
faktorių. Beje, Rand korporaci
jos studijoje pripažįstama, kad kontraargumentą pateikdami
Baltijos valstybių atstovai. Vakarų Berlyno ar Kuveito
diskutuodami su „neapginamu- pavyzdžius E s a n t politinei
mo" teiginiu, yra teisūs kaip valiai, Baltijos valstybės būtų

Biniiokkni'

draugystė
mos — daugiausia ekonominės:
tris dienas trukusiuose susit<
k i m u o s e p a s i r a š y t o s kelioprekybos sutartys. Kinijai svar
bu užsitikrinti Rusijos žaliavų
tiekimą, ypač karines techni
kos, natūraliųjų duju ir naftos
Maskva Kinijai jau yra parda
vusi ginklų už maždaug 2 mlj
dolerių. įskaitant 24 Sukhoi-27
n a i k i n t u v u s tBeidžingas užsi
s a k e s 72). t a č i a u neoficiali
prekyba t a r p Kinijos ir Rusijos
vystosi nepriklausomai nuo vy
riausybių pasirašomų sutarčių
Kasdien daugybė rusų pereini:
kinų siena ir vel grįžta namo.
apsikrovę pigiomis prekėmis, o
paskui j a s parduoda Rusijojdaug brangiau. Spekuliacija ne
varžoma ir ja užsiima, kas tik
gali. Amerikiečiai žurnalistai
gan pašaipiai pastebėjo, jog su
Jelcinu į Kiniją vykę palydovą'
vežėsi didžiulius tuščius lagami
mus ir daug krepšių, kad galėtu
parsivežti
kontrabandiniu
prekių.
V a k a r a i i Maskvos ir Bei
džingo draugyste žiūri su ne
slepiamu nerimu. Per daug arti
mai išsivystęs bend^adarbia
vimas t a r p tų valstybių sukelt-1
neabejotina pavojų pasaulin
taikai. Raminamasi mintim'.
kad Jelcinas nerizikuos išsiau
ginti savo pasienyje pabaisos ir
per daug neskubės parduoti Ki
nijai pavojingiausia karo tech
nika, a r b a bent bus atsargus
tiek. kiek jam dar įmanoma, nes
daug Rusijos ginklu pramones
ir sandėliu jau yra privačiose
rankose, kurios labiau rūpinasi
p a s i p e l n y m u , negu krašto
saugumu.
Kinijai svarbu artimesni ry
šiai su Rusija, kad atsvertu
JAV-Japonijos sutartis, nese
niai pasirašyta prez. Clinton
apsilankymo metu. Rusijai rūpi
galimas NATO pasistūmėjimas
į r y t u s , p r i i m a n t buvusias
sovietų bloko respublikas. Nors
Septynių didžiųjų industrinių
valstybių susitikimas Maskvo
j e ir J A V prezidento vizitas
Jelcinui buvo palankus, bet geri
santykiai su Kinija taip pat yra
„ p l u n k s n a prie kepurės", jau
n e k a l b a n t apie f i n a n s i n i u s
priedus. Iki šiol Rusija buvo aš
tuntoji pagal prekybos ryšių su
Kinija dydį, gaunant apie pus
šešto milijardo dol. metinių
pajamų. Jelcino apsilankymas
galbūt tą sumą padidins, o tai
j a u neblogas laimėjimas, ypač
r i n k i m i n i a i s metais.
nemenkiau apginamos nei kitos
Šiaurės ar Vidurio Europos
valstybės — savo pasisakymą
baigė ambasadorius Eidintas.

ninkams. kurie pertraukos metu negali ilgai laukti ir
gaišti. ..Gipsinėje" bulvės jau iškeptos arba tik vos iš
taukų išgraibytos, dar karštos supilamos į popierinj
maišelį. Kas mėgsta, užsiberia druskos, užlašina acto.
užbarsto pipirų. Kad bulvės ir žuvis neatvėstų ir kad
per ploną popierinį maišeli neprasiveržtų taukai, por
cija suvyniojama dar į seno laikraščio dvigubą lapą
Vakarais, grįžtant iš pasivaikščiojimo ar iš kino teat
ro, ypač jaunimas sudaro ilgas eiles prie ..čipsinių .
Augesni parsineša po porciją į n a m u s ir pavalgo prie
stalo, nepamiršdami užsiplikyti savo mėgstamos arba
tos, kuri dažniausiai baltinama. Tačiau jaunimas ..čipsa"
valgo eidamas gatve, imant pirštais iš suvynioto laik
raščio. Mes, naujai i šį kraštą atvykusieji, iš pradžių tai
laikėme nehigienišku ir blogo įpročio elgesiu Bet.
matydami tą patį vaizdą per eile metų. apsipratome ir
netrukus patys panašiai elgėmės.
Kiekvienos tautos žmones turi savo specifinius pa
tiekalus, savo įprastą skoni ir pagal jį gamina sau mais
tą. Mums europiečiams, bent pradžioje, anglų valgyklose
gamintas maistas atrodė labai neskoningas. Nesvarbu
ar tai mėsa. bulves ar daržovės — viskas verdama \H
druskos ir be prieskonių Tik ant stalo netrūksta viso
kių padažų, garstyčių, acto. pipiru ir stipresnių priesko
Vėliau sužinojome, kad taukuose kepti bulvių pirš
nių iš tolimųjų Rytų. kurie mums pradžioje buvo stipriai
čiukus ir žuvis, daugiausia menkes, britai vadina „Fish
ir neįprasti.
& Chips". Tai labai populiarus maistas. Kiekviename
Dažnai pasiilgdavau rūgščių kopūstų, barščių, joo
miesto rajone yra bent kelios „čipsinės", arba užkandinės,
dos rugines duonos, dešros arba kad ir paprastos s i l k ' s
kur dienos metu, bet ir vaka tegalima nusipirkti ,,Fi:,h
Pas anglus tokiu dalykų neužtiksi Tik didc gilėse delika
& Chips" išsinešti, arba ten pat užkandinėje prisėdus
tesų krautuvėse, žydų ir kitų svetimtaučių valdomose,
pavalgyti. Žmonės tokius „čipsus" valgo ne tik su žuvim
galėjome tokius skanėstus užtikti.
Jie tinka ir su kiaušiniais, ir daržovėmis. Tai pigus ir
maistingas užkandis, labai parankus fabriko darbi
(Bus daugiau)

— Klausykite, vyručiai. Žiūrėkite ką aš radau!
Katinas aukštai iškelia laikraščio popierin suvynio
tą gniužulą. Atsargiai jį nuleidžia ant savo lovos ir atvynioja. Visi apstojame jo lovą ir žiūrime, kas čia bus.
Ir apstulbom. Gniužulyje suvynioti keptų bulvių pirš
čiukai, dar šilti ir geras gabalas keptos žuvies. Toks vaiz
das mums, esantiems jau senokai po vakarienės, bema
tant sukelia apetitą. Katinas geraširdiškai kiekvienam
iš mūsų duoda po gabaliuką paragaut. Visi norime žino
ti, iš kur ir kaip tokius skanėstus galima gauti.
— Kam būtų katinas, tuojau užuodžia kur žuvim
kvepia, - juokauja vyrai.
Apstoję Katiną, prašo pasakyti, kur pirkęs, tačiau
Katinas nesako, siūlosi pats nueiti ir norintiems
parnešti. Sutinka, kad du vyrai jam padėtų. Taip ir
padarėme. Išsiuntėme juos ir netrukus patenkinti valgė
me antrą vakarienę. Tik Katinas pasižadėjo daugiau nie
kuomet kitiems nieko nebepirkti. Mat daug bėdos turė
jome, kol su pinigais atsiskaitome. Nežinodami kainos,
daugumas įdavė Katinui tuos penkis šilingus, kuriuos
gavome Cuxhaven, vos tik ant laivo užlipė Krautuvi
ninkas iš atneštų pinigų atskaitė tiek, kiek jam reikėjo.
Kitus grąžino Katinui nesusmulkinęs.
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balandžio mėn. 30 d.

TARPININKAVIMAS
KULTŪRINIUOSE
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TURTO VERTINTOJO
ŽINIAS Į V E R T I N S
KOMPIUTERIS

CLASSIFIED GUIDE

Kilnojamojo ir nekilnojamojo
turto bei verslo vertintojo žinias
įvertins kompiuteris.
Gavusieji turto vertintojo kva
lifikacijos pažymėjimą, galės
nustatyti privatizuojamo t u r t o
vertę.
Vyriausybės patarėjas priva
tizavimo klausimais Aloyzas
Duksa sakė, kad privatizuojamo
turto k a i n a tapo viena aktu
a l i a u s i ų p r i v a t i z a v i m o pro
blemų.
Pirmieji t u r t o vertintojai
kvalifikacijos egzaminus laikys
balandžio mėnesį. Juos skelbs ir
organizuos Finansų ministerijos
sudaryta atestacinė komisija.
Turto vertintojo egzaminai bus
apmokami, o norinčiųjų juos
laikyti skaičius neribojamas.
Darbo grupė, į kurią įeina
Vilniaus technikos ir K a u n o
technologijos universitetų dės
tytojai, F i n a n s ų ministerijos ir
vyriausybės pareigūnai, t a i p
pat nekilnojamojo turto agentū
rų specialistai, baigia derinti
egzaminų testus. Juos sudarys
apie 1,000 klausimų.
Klausimai ir a t s a k y m a i bus
įvesti į kompiuterį, todėl
egzaminuojamam į atestacinės
komisijos klausimus atsakinėti
nereikės. J i s b u r t ų keliu g a u s
galbūt apie 70 klausimų su
galimais a t s a k y m a i s ir t u r ė s
nurodyti teisingą a t s a k y m o
variantą iš 3 ar 4-ių.
Turto vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimas bus išduotas tik
surinkus atitinkamą taškų
kiekį.
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AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr
Aukse S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208Vi W«st 9501 Straat
Tai. (708) 424-8654
(312) 581-8634

J K S CONSTRUCTION
„Shingie" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tat. 708-969-2658.

»Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

Gali. sesuo ieško darbe. Gali prižiū
rėti vaikus, ligonius, senelius, gyventi
kartu arba atvykt ir išvykt. Gali varyti
namus arba įstaigas.
Tai. 312-737-4909

H E L P VVANTEP
laikoma moteris padėti vyr. am
žiaus moteriai namų ruošoje ir gy
vent kartu. Valgis, butas ir alga.
Tai. 1-847^254404.

HELP VVANTED
Uve-ln, Palos Hts., IL vic. to care for
3 chikJren in exchange for room, board
and cash Mušt speak some English
Tel. 708-388-9141.

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
DRAUGE
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
MALDYNĖLIS. Maldaknygė jaunimui. 167 psl.
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA. Katalikų tikybos pra
timai. Ses. O. Mikailaitė. 56 psl
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. 37" x 27"
VLADAS JAKUBĖNAS. I ir II d. Straipsniai ir re
cenzijos. Loreta Venclauskienė. Abu po.
ATEITININKŲ KORPORACUA KĘSTUTIS. Atsi
minimai. Kazimieras Pabedinskas. 127 psl.
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III t. Atsiminimai.
Ladas Tulaba
Visi tomai po
LAIKO PAGRĖBSTAI. Atsiminimai. Vladas
Kulbokas. 336 psl
SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA Ant Senda. 368
psl
LIETUVOS DIPLOMATUOS PARAŠTĖJE. Atsi
minimai. Vaclovas Sidzikauskas. 351 psl.
ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Premijuoti eilėraščiai. Juli
ja švabaitė 86 psl
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.
Povilas šilas. 319 psl

$20.00
$7.50
$4.00
$10.00
$15.00
$6.00
$5.00
$8.00
$10.00
$10.00
$3.00
$8.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale
tax 8.75% nuo knygos kainos.

MAISTO SIUNTINIAI.
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RIMAS L. STANKUS

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Ctiicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

m

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708)425-7161

FOR SALE
Restaurant and Lounge and 6 one bdr
furmshed apartments plūs two bdr living quarters for owner. Corner location
includes 5 lots in higft vtsibiltty and traffic area. Excellent income property
vvith great potential for growth.
I E Š K O DARBO
Located near Indiana Dunes National
Park. $239,000
Century 21 Middleton Company
Call Ray Mohn**en
Moteris i«sko darbo. Gali prižiūrėti
Tel. 1-800-878-1331
vaikus, ligonius, senelius, padėti namų
ruošoje, valyti namus arba įstaigas.
Vairuoja savo automobilį.
Tol. 312-294-2232
MISCELLANEOUS

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.
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Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste it
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bus. 312-585*100
Ftt. 312-585-3997

GREIT
PARDUODA

^

REALMART II, Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate

TRANSPAK

m

R E A L ESTATE

REAL ESTATE

Lietuvos Respublikos Seimo turi būti keičiami. Tautinės
kultūros išlaikymas lietuvių
ir J A V LB Komisijos
tautai turi būti labai svarbus
posėdžiai
prioritetas ne tik JAV lietu
L i u d o s Rugienienės prane viams, bet ir čia Lietuvoje, ir
šimas kovo 18 dieną. Norėčiau visoje išeivijoje.
Tautinės kultūros išlaikymui
pradėti klausimu: kas iš tikrųjų
yra kultūra ir paaiškinti, kaip pagrindas yra kalba. Išnykus
mes JAV šj klausimą apibrėžia kalbai, greitai dingsta ir visi Michigan valstijos Kongreso atstovas Joe Knollenberg ir Michigan LB apygar
me, kad geriau suprastume vie kiti papročiai. Kai prieš keletą dos pirm Liuda Rugienienė politinės popietės metu.
Nuotr. Jono Urbono
ni kitus. Gyvenant Europoje, metų Lietuva buvo nuolatos ma
suprastintas versijas reikėtų denberge. Kviečiama dvidešimt
buvo įprasta kultūrai priskirti toma televizijos ekrane, dauge
pritaikyti mūsų jaunimui. Tie žmonių iš Lietuvos. Renginys
tas sritis, kurios yra susijusios lis lietuvių kilmės amerikiečiu
patys, gerai pasiruošę, paskai įtrauktas į UNESCO minėtinų
su menu. Asmenį, kuris meno apgailėdavo, kad tėvai neišmo
srityje nebuvo išsilavinęs, vadi kė lietuvių kalbos ir todėl nuo t i n i n k a i galėtų kalbėti ir renginių sąrašą. Leidinukas
Lietuvoje, ir pas mus. Dirbkime jau yra i š p l a t i n t a s visiems
nome nekultūringu žmogumi. lietuvių yra atitrūkę. Kitos
kartu Mūsų darbo rezultatai UNESCO nariams Tai praktiš
Jungtinėse Amerikos Valstijose etninės kultūros išraiškos taip
bus ne tik aukštesnės kokybės, kai jį gavo 185 šalių kultūros
žodis „kultūra" suprantamas pat svarbios. Jaunimui reikia n^
bet ir pats darbas įdomesnis ir ministrai. UNESCO y r a pasiū
platesne prasme. Tai yra ne tik tik išmokti tautinius šokius
kai kuriais atvejais prasmin liusi visiems šitą datą minėti.
pasiekimai moksle, mene, bet ir šokti, jiems reikia turėti, kur
Daugiausia problemų turi su
grupės žmonių gyvenimo būdas, pasirodyti. Turime išmokti lie gesnis.
jų papročiai, istorinis paveldas. tuviškas dainas, esame ..dainų
Baigiant pranešimą, suminė Rusija. „Mūsų Užsienio reikalų
Etninės grupės skiriasi viena kraštas". Nors stovyklose prie ta daug reikaių, kuriems svar ministerija labai brangi, nes
nuo kitos savo kultūra. Pavyz laužo labai smagu senas dainas bus greitas dėmesys, tai X Rusija laikosi tokios pozicijos,
džiui, ukrainietė kaimynė, atė dainuoti, ypač tas, kurias gerai
tautinių šokių šventė Čikagoje, ypač Karaliaučiaus vadovybė,
jusi ir pamačiusi dukrų rūbus, mokame, tačiau reikia ir naujai
kuriai norima paruošti televizi kad naikinti bet kokius senosios
man sako: „Matai, jūsų rūbuose, dainuojamas Lietuvoje išmokti. jai tinkamą juostelę ir yra kultūros pėdsakus, k a d jauni
kaip ir pas kitus šiauriečius, taip pat reikia asmenų, kurie
prašoma ją parodyti Lietuvos mas nežinotų, kas čia yra per
charakteringa snaigė, o mūsų sugebėtų jas pamokyti. Mums televizijoje. Šventės metu bus kraštas, kad yra kolonizuotas".
kultūroje to nėra". Kodėl aš reikia savoje kalboje atsigaivin
išnuomojamos dvi didžiulės sa Kadangi UNESCO generalinėje
šitokią kultūros definiciją keliu? ti. Per tiek metų jau pamiršome lės, kuriose bus surengtos lie asamblėjoje Rusijos atstovai ne
Todėl, kad mums. JAV lietu vaizdžius išsireiškimus, pamo tuvių tautodailės parodos. Čia prieštaravo, tai, B. Genzelis gal
viams, santykiuose su Lietuva kymus, patarles, palyginimus, bus proga darbus parduoti. 1998 voja, sukakti bus galima pami
etninės kultūros klausimas yra su kuriais mes maži augome. metais bus Dainų ir tautinių nėti knygos išleidimo vietoje.
pats svarbiausias, nes mums Aplankę istorines vietas, turime šokių šventė Lietuvoje ir Šešto- Tai turėtų būti įvykdyta per
yra itin esminis etninės kultū išmokti apie jas padavimus,
šios pasaulio lietuvių sporto Užsienio reikalų ministeriją.
ros išlaikymas, kad ją galė pasakojimus, taip pat sužinoti ir
žaidynės. Abu šie renginiai „Ten veikia Lietuvių Bendruo
tume perduoti jaunesniosioms pačią istoriją. Visa tai padaro
turėtų būti koordinuojami. Šiuo menė, bet t a LB tarpusavyje
mūsų kultūrą gyvą, įdomią, pa metu neaišku, kas vadovauja. pakankamai yra susipešusi ir
kartoms.
trauklią, skirtingą nuo kitų.
JAV lietuviai pasigenda knygu kiekviena grupė įrodinėja, kad LIETUVIAI DAŽNIAUSIAI
1994 m. suėjo 50 metų, kai
SKAMBINA l RUSIJA
Peržengus 21-jo šimtmečio tės turistams, kurioje būtų jie tikrieji, o kiti, kad jie tikrie
išeivijos etninės šaknys iš
apibūdintos svarbios istorinės ji. Labai sunku surasti su jais
Lietuvos buvo išrautos. Dėl slenkstį, etninių kultūrų išlai
Rusija pernai tebebuvo pirmo
visiems puikiai žinomos tuome kymas darysis vis komplikuo- vietos, pastatai. Ji turėtų būti bendrą kalbą, nes visi vieningai
je
vietoje pagal t a r p t a u t i n i ų
išleista anglu kalba, kad galėtų įrodinėja, kad jie atstovauja vi
tinės politinės padėties, bu tesnis, nes pasaulis kiekviena
telefono
pokalbių iš Lietuvos
būti
dalinama
JAV
tiems,
kurie
siems lietuviams. Visų san
vome apsisprendę su komunis dieną mažėja, suartėja, lengvai
t
r
u
k
m
ę
.
Antrąją
vietą užėmė
domisi
Lietuva.
Svarbūs
kultū
tykiai
su
vietine
valdžia
y
r
a
tine Lietuva nebendradarbiauti. prisiima populiarių kultūrų
kaimyninė
Baltarusija.
riniai
pasikeitimai,
ypač
spau
nekokie.
J
a
i
s
pasiremti
yra
neNorėta išlaikyti okupacijos ne papročius, ypač tų, kurios kon
Kaip korespondentas sužinojo
pripažinimą. Tuo klausimu vie troliuoja komunikaciją. Mažos da. Lietuvoje yra pasigendama galima. J i e n e t u r i į t a k o s
„Lietuvos
telekome", su Rusija
išeivijos
spaudos.
Ji
galėtų
būti
Karaliaučiaus
srityje,
reikia
ningai buvo susitarę visi. tuo tautos, kurios sąmoningai ne
platinama nors Vilniuje ir Kau veikti per Užsienio reikalų Lietuvos abonentai pernai kal
metu egzistavę, pagrindiniai planuos savo identiteto, jį
ne. JAV yra leidžiami trys ministeriją. Paskutiniame posė bėjo 14.4 mln. minučių arba
veiksniai. Nutarimas buvo pa praras. Labai jaudinčiausi, jei
darytas White Plains konferen taip atsitiktų su mūsų tauta, ar pagrindiniai laikraščiai, daug dyje buvo pakviestas Užsienio apie 27 metus. Antroje vietoje
cijoje, JAV. Išeivija gan vienin nors tai tautos daliai, kuri žurnalu. Svarbūs ir kiti kultū reikalų ministerijos pavaduoto buvo Baltarusija, su kurios
gai šio nutarimo laikėsi. Tais negyvena tėvynėje. Mūsų etni riniai pasikeitimai literatūroje, jas. Jis lyg tai žadėjo ieškoti abonentais kalbėta 5.2 mln.
laikais net ir žodis „bendradar nė kultūra taip pat negali būti dailėje, muzikoje, paskaitomis. galimybių kaip tai inicijuoti". minučių, trečioje — Latvija (4.2
biavimas" mūsų kasdieninėje per daug skirtinga viena nuo Vienas opiausių klau?:mų — tai M. Mažvydui Klaipėdoje bus pa mln. minučių).
Iš V a k a r ų šalių pagal pokal
kalboje igįio dar vieną prasmę, kitos diasporose ir krašte, nes asmeniniai archyvai. Jaunes statytas paminklas. Su JAV LB
kurios iki tol nebuvo. Neturint tuomet vieni ar kiti liekasi nioji karta, nežinodama vertės, Kultūros tarybos pirmininke bių iš Lietuvos t r u k m ę pirmau
jokių k u l t ū r i n i ų ryšių su klaidingi, atsiranda .Jūs ir kartais išmeta labai svarbų Ale Kėželiene y r a užmezgęs ja Vokietija — su šios šalies
tautos turtą. Reikia surinkti ryšius.
a b o n e n t a i s lietuviai p e r n a i
Lietuva, savo etninę kultūrą mes".
gyvąją žmonių istoriją, užrašyti
vystėme, remdamiesi asmeny
Birželio 19-20 d. UNESCO or kalbėjosi 4 mln. minučių. I
Sąmoningas kultūros planavi
bėmis, kurios buvo ekspertai mas reikalingas ne vien tik jų pasakojimus, atsiminimus, ganizuoja B a l t i j o s d i e n a s populiariausių šalių dešimtuką
įvairiose etninės kultūros srity kultūros išlaikymui, jos lygio ypač apie II pasaulinį karą.
Paryžiuje. „Vieni mes galvo taip pat įeina Ukraina (3.8 mln
se, savo pačių atmintimi, o. kur pakėlimui, bet taip pat. kad
jame,
kad būtinai reikia repre min.K Lenkija '3.1 mln. min.),
Broniaus Genzelio, Lietuvos
Estija (1.7 mln. min.), Danija
pritrūkdavo žinių, tai tas tuš nebūtų dvigubinamas darbas,
Respublikos Seimo švietimo, zentuoti lietuvių liaudies meną,
(1.3
mln. min.). Didžioji Britani
čias vietas užpildydavome savo nevykdomi tie patys uždaviniai
mokslo ir kultūros komiteto pir kad prancūzai m a t y t ų kas tie
ja
(1.1
mln. min.) ir Švedija —
kūryba. Geras etninės kultūros atskirai, o jungiami talentai, in
mininko pranešimas. „Malonu yra lietuviai. UNESCO vadovy
840.000
min.
kūrybos pavyzdys, kai prieš telektualinis potencialas, kad
girdėti Amerikos lietuvių nuo bė irgi tokios pat nuomonės, bet
maždaug 25 metus Čikagoje būtų viskas, kas užsibrėžta, at
monę ir pasiūlymus, kuriems yra mūsų, kurie kitos nuomo
Mokslo ir pramonės muziejus likta kuo geriausiai. Pavyzdžiui,
galiu tik pritarti. Norėčiau nės, kad reikia reprezentuoti ar mes nustebinsime ten pran
pakvietė lietuvius papuošti kad ir Martyno Mažvydo pir
kalbėti apie Martyno Mažvydo kas geriausio Lietuvoje. Dabar cūzus? Mes norime, kad tos
eglutę. Lietuvos garbės konsu- mosios lietuviško? knygos 450
minėjimą". Be programoje vyrauja koncepcija rodyti kas Baltijos dienos būtų žinomos".
lės Juzės Daužvardienės in metų sukaktis. Lietuvoje yra
surašytu dalykų yra daromi ir geriausio. Man kyla klausimas:
(Bus daugiau)
iciatyva, buvo panaudoti balti sudarytas įspūdingas komite
kiti. Komisija turi septynias
šiaudinukai, padaryti iš šiaude tas, kuris suplanavo įvairius
darbo grupes, kurios kartą per
lių, kurie vartojami gėrimui. leidinius, renginius net dve
mėnesi susirenka ir aptaria
Bandymas buvo toks sėkmin jiems metams. Kai perskaičiau
nuveiktą veiklą, planus. Jau
gas, kad paplito po visus programą, susidariau vaizdą,
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus.
y r a išleistas M. Mažvydo
lietuviu telkinius ir yra gyvas kad. šį planą darant, nebuvo
..Katekizmas" ir apie šią knygą
šiandiena.
galvojama apie visą tautą, reprezentavimui leidinys anglų
Neturint ryšio su savuoju kuriai ši sukaktis taip pat la kalba. Bus išleista 50 litų
kraštu, yra ne tik labai sunku bai labai brangi ir kuri savame moneta, pašto ženklų serija,
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
suvokti, kas charakteringa ir krašte nebegyvena. 'Diskusijų rengiama tarptautinė ekslibrisų
unikalu savajai kultūrai, bet metu B. Genzelis patvirtino, Daroda. B. Genzelis norėtų, kad
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.
yra dar sunkiau ir sudėtingiau kad apie išeiviją nebuvo galvo minėjimas taptų tautos švente,
jama)
Kas
dabar
lieka
mums?
reikėtų
parodyti,
kodėl
knyga
perduoti jaunesniosioms kar
toms, kurios nuolatos įtaigoja Kurti savo atskiras programas? išėjo Karaliaučiuje. Tai nebuvo
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.mos visu kitu etniniu kultūrų, Ar tai nebūtu darbo dvigubim- atsitiktinumo reikalas. Tenka
mas,
jei
mes
taip
darysime,
o
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
daug bendrauti su vokiečiais.
aukštos technikos modernaus
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
gyvenimo būdo. kuris iš viso kodėl tokios svarbios sukakties Dalis vokiečiu net nežino, kas
aliejus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
etninėm kultūrom yra nepalan programa negalėjo būti planuo tas Karaliaučius. Vieni galvoja,
kus, ypač mūsų gyvenamame jama kartu? Mes taip pat gali kad tai Vokietijos žemė. o kiti.
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, §protai,vaisių
kad Rusijos, todėl reikalingas
krašte. Mums yra gyvybiniai me čia kai ka reikšminga pasiū
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
lyti.
Pavyzdžiui,
gerai
paruoštas
leidinys, kuris pateiktu teisingą
svarbu su Lietuva išvystyti są
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
moningus ir prasmingus kultū tikslia anglų kalba leidinys informaciją. Vokiečiai šį kraštą
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
germanizavo nuo 13-to amžiaus
rinius ryšius. Lietuva mums galėtų būti ir turėtu būti išsiun
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
tinėtas
JAV
bibliotekoms.
Su
ir jau 17-tame amžiuje buvo
turi būti tas gaivinantis van
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
jomis
LB
turi
ryšį.
Pirmosios
galutinai germanizuotas. Apie
duo, kurios reikia ištrošku
multivitaminai.
55
svarai
arba
25
kg.
lietuviškos
knygos
sukaktį
tu
šiuos dalykus reikia kalbėti,
siems. Mes puikiai suprantame,
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
kad Lietuvoje tautinė kultūra rėtų paminėti mūsų lituanisti jubiliejaus proga galima daug
ka pasakyti. Vokiečiai organi
buvo ne tik pažeista, bet ir nės mokyklos, jaunimo organi
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
sąmoningai naikinama. Nepri zacijos bei visos apylinkės. zuoja tarptautine konferenciją
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 312-436-7772
klausomybę atstačius, santykiai Paruoštu leidinių lengvesnes birželio mėnesį Liubeke ir Vin-
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PADĖKA
D ė k o j a m e p . p . AURELIJAI ir KĘSTUČIUI
K R I A U Č I Ū N A M S už didelę globą ir nuoširdų
r ū p i n i m ą s i m ū s ų gastrolių Čikagoje metu.
V i r g i n i j a Padleckienė
V i d a Bliudžiuvienė
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LAIŠKAI
VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Susidariusiems Lietuvių fon
de nesklandumams, pasitrau
kiu iš LF St. Petersburgo apy
linkės pareigų. Nesklandumus
pajutau jau pereitais metais, kai
įgaliotiniai gavo iš LF pirm. St.
Baro paraginimą, kad dirbtume
taip, kaip New Yorko įgaliotinė
dirba.
1983 m. perėmus LF įgalioti
nės pareigas, per savo rankas
perleidau tūkstančius dolerių
aukų. palikimų, įsirašė visa eilė
naujų narių, buvo surengta 13
renginių ir nei vienas neatnešė
nuostolių. Lietuvių fondo valdy
bos pirm. St. Baro gautas para
ginimas sukėlė nuostabą ir pa
rodė, kad laikas savo pareigas
užleisti kitiems.
Taigi, mano geriausi linkėji
mai būsimiems įgaliotiniams.
Janina Gerdvilienė
St. Petersburg, FL
MERGAITĖ. TIKĖJIMAS IR
CEPELINAI
Nors ir nenorėdama, rašau
pirmą kartą savo nuomonę į
laiškų skyrių. Labai gerai, kad
žmonės gali savo nuomonę iš
reikšti, bet paskutiniu laiku tos
žmonių nuomonės yra labai ne
gatyvios, piktos ir pilnos kar
tumo.
Apie mergaite, kuri, užklaus
ta lietuviškai, atsakė anglistai,
parašytos nuomonės mane labai
erzina. Užuot, kad mūsų išeivija
džiaugtųsi, kad tiek daug jauni
mo dalyvauja lietuviškoj veikloj
ir atlieka daug gerų darbelių,
palaikydami lietuvybę, kai kurie
ta mergaite pasmerkė už anglų
kalbos vartojimą. Pasmerkdami
ją. tuo pačiu pasmerkė ir jos
tėvus, ir skautų vadovus. Ši
mergaitė yra juo vertingesnė,
kad ji dalyvavo Kaziuko mugėj
ir dirbo su skautais, negu kur
nors ant kampų stovinėtų, ar
žalą kitiems darytų. Ši mergaitė
kalbėjo savo gimtąja kalba, taip
kaip mes kalbam savąja. O kad
ji dalyvauja lietuviškoj orga
nizacijoj, tai reikia didžiuotis, ne
niekinti. Už tai jos tėveliams tu
rėtų būti didelis ačiū!
Tas pats buvo ir su cepelinais.
Kas yra su mūsų lietuviais, kad
jie kiekvieną gerą darbą padaro
blogu, iškritikuoja, išjuokia, ir
gera darančius žmones pažemi
na? Gerai Agutė Tiškuvienė pa
rašė. '„Draugo" nr. 77) — „Koks
žmogus, tokia ir nuomonė". Dar
pasaulyje nėra buvę tokio
dalyko, kad cepelinas atimtų iš
žmonių tikėjimą ir pablogintųjų
dvasinį gyvenimą. įdomu ar
mūsų dvasininkai ėjo į religinį
koncertą nevalgę pietų? Aš pati
buvau Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte tą sekmadienį ir savo
ausim girdėjau Bronę Nainienę
tų cepelinų pietų rengėją, ska
tinant žmones pavalgius nedels
ti, ir važiuoti į Marąuette Parko
lietuvišką bažnyčią pasiklausyti
religinio koncerto. Ir ką ji už tai
gavo?

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balandžio mėn. 30 d.

Mano akimis žiūrint, mūsų di
delė dalis žmonių neranda ra
mybės ir negali būti laimingi,
kol ko nors nepažemins, neiškri
tikuos. Aš į visą tai žiūriu visai
kitaip. Džiaugiuosi, kad lietu
viškos organizacijos dirba.
veikia visų labui. Mūsų žmones
gyvena išsimėtę po daugelį Či
kagos priemiesčių. Jeigu netu
rėtumėm PLC Lemonte, kur jie
visi sueitų? Į Jaunimo centrą
nesutilptų, į „Seklyčią" irgi
nesutilptų, be to, kur visi
mašinas pasistatytų? Vietoj jde
dami tiek energijos kritikavi
mui, tą energiją galėtų pavar
toti kam nors ką gero padaryti.
Žmonės, kurie tik blogąją puse
mato, nors ten nėra jokio blogio,
turėtų daug pagalvoti apie sa
vo negatyvias mintis ir bandyti
analizuoti, iš kur jos kyla. Kodėl
jiems viskas taip blogai atrodo,
ir kodėl pamiršta ar nežino, kad.
kitam ant galvos lipdamas, pats
didesnis nebus.
Irena G. Serapinienė
Oak Lawn, IL
SOLISTAS NOREIKA IR
IŠEIVIAI
S k a i t a n t balandžio 17 d.
„Drauge" be parašo straipsnį,
„Reikėjo griebtis net tokių prie
monių" (aprašymas paimtas iš
Lietuvoje einančio „Respubli
ka" laikraščio), sužinome, kad
solistas Virgilijus Noreika išgel
bėjęs lietuvių kompozitorių kū
rinius. Už tai jam priklauso
pagarba. Bet toliau rašoma, kad
, jis (V.N.) dažniausiai gyvenime
kentėjo nuo emigracijos — už ką
tik jie manęs nemušė... Nesisveikindavo, Čikagoje mano
koncertų afišas plėšė".
Prisimintini laikai, kad į
užsienį tebuvo leidžiami tik
slaptosios policijos patikrinti ir
valdančiai partijai paklusnūs
asmenys.
Prisimintinas įvykis Kana
doje, kada vienas garsus dai
nininkas iš Lietuvos, parei
kalavo išnešti Lietuvos vėliavą,
kitaip jis nedainuosiąs. Kad
Čikagoje V. Noreikos koncertas
buvo ignoruojamas, o gal kas
nors nuplėšė ir pakabintą
skelbimą (be rengėjų žinios), tą
padarė žmonės, vedini gilaus
patriotizmo ir nepritardami
Lietuvos okupacijai bei jos
sėbrams.
Antanas Paąžuolis
Chicago, IL
PALANGOS KURHAUZO
. VASAROTOJAI
Niekada nesigailėjau pasitraukęs iš didmiesčio j pro
vinciją, nes tik čia, gyvendamas
ir kvėpuodamas švarų orą, galiu
su atgimstančiu pavasariu ste
bėti į bundančią gamtą grįžtan
čius paukštelius. O vis dėlto
k a r t a i s lyg ir pasigendu
paliktos Čikagos. Juk ten ir Le
monte, ypač po Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, beveik
kas savaitę vyksta įvairios
paskaitos, meno parodos, mine
jimai. iš Lietuvos atvykstančių
visokios rūšies dainų ansamblių
arba pavienių solistų koncertai

NAUJI „DRAUGO" SKAITYTOJAI

„Šokio sūkury — L i e t u v a š i r d y '
Ir j a u n i , ir pagyvenę Lietuva a r t i m a i jaučia, d a l y v a u d a m i
tautinių šokių šventėje. T a s j a u s m a s p e r t a r d a m a s ir žiūrovams. T a u t i n i ų šokių švente, tai tėvynės
meilės gyvasis m a n i f e s t a s .

ir koncertėliai. Gerai, kad atsi
randa žmonių, kurie tokius
spektaklius įamžina vaizdajuos
tėse, kasetėse ir padaro pri
einamus, kad ir toliau nuo
didesnių lietuvių telkinių gyve
nantiems. Per eilę metų įsigijau
nemažą krūvą tokių muzikos ir
video kasečių. Esu dėkingas jas
platinančiam tautiečiui už tai.
Jis, kaip ir aš, buvo ilgametis
choristas ir dainos mėgėjas.
Gaila, kad gyvendami atski
ruose, skirtinguose miestuose,
asmeniškai vienas kito nepažįs
tame.
Neseniai iš Floridos vėl gavau
naują vaizdajuosčių sąrašą. Iš jo
pasirinkau ir užsisakiau video
kasetę „Palanga". Pusantros
valandos ilgumo filmas platin
tojo sąraše apibūdintas, kad
„...specialiai nufilmuota Lietu
vos televizijai. Vaidinimas vyks
ta prieškariniais metais. Vai
dina geriausi-žymiausi Lietu
vos dramos aktoriai. Labai
įdomi, graži video kasetė".
Pasirinkdamas tą video kase
tę, filmuotą „prieškariniais me
tais", tikėjausi pamatyti jaunys
tėje lankytąjį Birutės kalną su
šv. Marijos statula grotoje, gra
fo Tiškevičiaus didingus r ū m u s
su prieš juos stovinčia, išskėsto
mis rankomis Kristaus statula,
Palangos parką, jūros tiltą ir
kitus, lietuviui mielus Palangos
vaizdus. A p s i r i k a u . P r a d ė 
damas žiūrėti, nusivyliau filmo
menka kokybe, bet pasišlykštėjimą sukėlė turinys. Filme bjauriausiai pajuokiami, šmeižiami
nepriklausomos
Lietuvos
(„Smetonos" laikų) valdininkai
ir jų žmonos. Visi jie pavaizduo
ti kaip ištvirkėliai, svetimau
tojai, prasiskolinę girtuokliai,
sukčiai, mušeikos. Jų moterys,
tai pasileidėlės k u r t i z a n ė s
(švelniai tariant). Tas filmas —
tai grynas sovietinės propa
gandos šlamštas, kurį žiūrėti ir
rodyti padoriam lietuviui krikš
čioniui gėda.
Nusivylęs ir pasipiktinęs grą
žinau platintojui minėtą video

įminimo ansamblis is Toronto sausakimšai J a u n i m o centro salei kovo 23 d. atvežė
n e t i k ; a u •II i |-fi'i'.ima. M ir nuolatine* šypsenas Koncertą ruošė ..Draugo" reni/inių komitetą
N'untr .1. T a n u i l n i ė i ' i
(;,r,t;iro'

kasetę, patardamas jos daugiau
nereklamuoti ir nepardavinėti.
J a u g a n a , kad padorių lietuvių
iš Lietuvos iki šiol geram var
dui gėdą daro kai kurie, nese
niai iš dabartinės Lietuvos po
V a k a r ų šąli- paplitę, naujieji,
komuniscini' auklėjimo ateiviai.
Leo V e n c k u s
Fennville, MI
A P I F MOTERIS
Įdomus st tapimas: 3.29.96,
Clevelando Plain Dealer" ir
„ D r a u g o " la.kra.ščiuose rašoma
apie moteris. Toms moterims,
kurios praeitais metais daly
vavo Moters Simpoziume Čika
goje, šie rašiniai turbūt, patvir
tins ten gvildentas mintis, bū
tent: Moteris yra pajėgi pilnu
tiniai pasireikšti, nemažiau už
vyrus ir religiniame, ir poli
t i n i a m e gyvenime.
„P.D." laikraštyje: „Popiežius
prašosi — naujo feminizmo"
(Brian M u r p h y , Associated
Press) rašo apie naujai išleistą
popiežiaus raštą, kuriame jis pa
tvirtina, kad Katalikų Bažnyčia
y r a reikalinga moterų įsijun
gimo, visuose sluoksniuose; su
formuoti ir atnaujinti tikėjimą,
įskaitant kunigų apmokymą ir
n u s t a t a n t Bažnyčios darbo
tvarkę. Toliau rašoma, kad po
piežius, savo 201 psl. dokumente,
labai įvertinęs moteris, nors jis
neduoda tiesioginiu gairių.
..Popiežius patiki
'nauju
feminizmu", kuris pašalins pa
g u n d a s imituoti 'vyrišką domi
n a v i m a ir nakeis visokia dis
kriminacija. ž i a u r u m u s bei
išnaudojma".

talikų Bažnyčioje reikia sutvar
kyti vyrų dominavimą ir panai
kinti diskriminaciją. Tada. kai
žinosime savo vertę, kad esame
visi lygūs Dievo vaikai ir
vienodai atsakingi Dievui ir ar
timui už savo darbus; kai gerb
sime savo artimą, kaip patys
save. o Dievą mylėsime visa sie
la, visu protu ir visomis jėgomis,
tik tada jungsimės į visokerio
pus darbus ir paklusime savo
viršininkams, nesvarbu, ar tai
bus vyras, ar moteris. Mes juos
vertinsime pagal jų sugebėji
mus, bet ne pagal lytį. Kai žino
sime, kad yra išmintingų ir
pajėgių moterų ir tarp lietuvių,
jas mes rinksime į aukščiausias
vadovavimo vietas ne dėl to,
kad jos moterys, bet dėl to, kad
mes žinosime, jog jos yra pajė
gios tuos darbus atlikti. Dva
sinis nusiteikimas — savųjų,
mums Dievo duotų, vertybių
priėmimas ir pasitikėjimas Die
vo pagalba — pirmas žingsnis
visuomeninėje, politinėje bei
religinėje veikloje.
Dana Čipkienė
Cleveland, GH
PRIEŠ „DEMOKRATIŠKUS
METODUS" NEPAPŪSI

Iš tolo, bet su įdomumu, skai
tau apie Lietuvių fondo (LF) su
važiavimą, kurio metu nebuvo
perrinkta Tarybos pirmininkė
Marija Remienė. Iki šiol dien
raštyje pasisakiusiųjų reakcijos
yra griežtos, be klausimo, komplimentatingos M. Remienei.
Antanas Juodvalkis („Drau
gas", 1996.4.16), ieškodamas at
sakymo į šį kuriozą, apsistoja
prie ..senų vilkų"' teorijos, pri
eidamas išvados, kad „dar ir
..Drauge' „Moteris pasauly šiuo metu vyrai nenorom mote
j e " , Danut< Bindokienė įdomiai rims pripažįsta lygias teises, bet
aprašo duomenis, apie įvairiu vis stengias jas laikyti atokiau
kraštu moterų ir vyrų pasisaky nuo vadovaujančių postų". Jis
m u s apie oolitinį gyvenimą. taip pat pastebi, kad LF įsiga
..Visuotine nuomone - bendra lėjo keli asmenys ir pravedė
visiems apklaustiesiems — kad savo užmojus, „nors ir demokra
gyvenimą- būtų kur kas ge tiškiausiais metodais".
resnis, ramesnis, sotesnis, jeigu
Visą tai skaitant, prisiminė
vyriausybe-."' ir apskritai po gan panaši situacija Ateitinin
litikoje da!> vautų daugiau mo kų federacijoje, renkant federa
terų... toliai, ji rašo:
apklaus cijos tarybą. Nebeatsimenu,
tieji pasisakė, kad darbovietėje kiek ten moterų kandidatavo,
mieliau turėtų ne moterį, o vyrą bet i naująja Tarybą nebuvo
viršininką " Apskritai, pagal išrinkta Birutė Bublienė, šeše
apklausėju- moterys buvo daug rius metus iki rinkimų buvusi
neatlaidesnefl savo sesėms ir energinga ir veikli Tarybos pir
daugeliu a" vejų pasisakė prieš mininkė. Čia reikia pastebėti,
moteris \ dovaujamose pozi kad rinkimuose dalyvavo ateiti
cijose „...Man kyla klausimas, o ninkai, gyvena Lietuvoje ir už
kodėl taip yritf Kodėl Lietuvoje. jos ribų.
pagal auto-- „moterisyra tarvPagal sena liaudies išmintį,
tum a n t r a lė pilietė'"? Ne tik reikia bent trijų atvejų, kad
Lietuvoje. »et ir Amerikoje, taisykle padarytum. Turime M.
man teko - tikti, net su moks
Kemienės ir B. Bublienės atve
lu 'Lietuva'buvusių mokytoju1, jus, lyg pirštu badančius į mūsų
k u r i o s save t a i p pat laiko ..senuosius vilkus". Reikia dar
..aritraeil- "is pilietėmis". Au trečiojo atvejo, parodančio betorė, nori apkaltinti pačias vyraujančią moterų nelygybę.
moteris. d< savo neveržlumo. Aišku, nereikia toli dairytis,
Gal taip
gal ir ne. Pagal- ypač rašant ..Draugo" redakci
vokime Ma« atrodo, kad apie jai, kad rastum moteris vado
moteris daug daugiau sužino vaujančiuose postuose, bet tai
sime. paskiitę šį naujai išleis jau tema kitam kartui
tą popiežiau dokumentą, kuria
Romualdas Kriaučiūnas
me jis aiškiu pasako, kad Ka
Lansing. MI

Pastaruoju metu „Draugo"
skaitytojų šeima praturtėjo
nemažu būriu naujų skaitytojų
Mūsų dienraštis džiaugiasi,
galėdamas juos lankyti.
Petronėlė Stanienė, VVaukegan,IL.
R. J a n k a u s k a s . Dovvners
Grove, IL.
Marie Hoffman, Chicago, IL.
Dr. R. Mikelionis, Nevvcastle,
CA, užprenumeravo J. Mi
kelionis, Seattle, WA.
Zefiras S l i v i n s k a s , Hot
Springs, Ar.
Ina Bertulytė-Bray, Seattle,
WA.
Al. Baltušis, St. Charles, IL.
Marija Želvienė, Norridge, IL.
Aldona Meiliulienė, Lyons,
IL.
Arūnas Vaškys, Sykesville,
MD.
Robert Puida, VVindsor, Ont.,
Canada; užpr. Christine Muscedere, VVindsor, Canada.
Albinas Zabukas, Verdun,
P.Q„ Canada.
Dr. Aldona Matusevičius,
Palos Hills, IL.
Ses. Mishele-Aušra Garas,
OSF, Utena, Lietuva.
Emilija Vaitiekūnienė, Kau
nas, Lietuva; užprn. Aldona
Griškienė, Chicago, IL.
Allan Konce, MD, San Francisco, CA.
Linas Gylys, Lemont, IL;
užprn. Julija Gylienė, Lemont,
IL.
Juvita Beimanvičienė, Chi
cago, IL.
Dr. Vidas Bizokas, Riverwoods, IL; užprn. L. Kriaučeliūnas, Lemont, IL.
V. N. Draugelis, Rochester,
NY, užprn. Vyt. Paulionis, Chi
cago, IL.
Br. Paul Gaidys, Biddford,
ME.
John E. VVaylonis, Fairfax
Station, VA
Liucija Baškauskaitė, Santa
Monica, CA; užprn. Juozas
Baškauskas, Brockton, MA.
Loreta Sidabrienė, Detroit,
MI; užprn. Vincas Gruzdys, St.
Petersburg, FL.
Arūnas Bielinis, Kirtland,
OH.
Anelė Dulkis, Newark, NJ.
Antanas Krutulis, Oak Lawn,
IL.
Lida Zaborienė, Lake Zurich,
IL; uiprn. Irena Kuzelis, Broadview, IL.
Vincas Akelis, Vilnius, Lie
tuva; užprn. Petras Brizgys,
Hickory Hills, IL.
Rima Micevičienė, Cicero, IL.
Margarita Kulys, Barrington
Hills, IL.
Liutauras Tchepratskas, Chi
cago, IL.
Valerie Dlugauskas, Fort
VVorth, TX.
Vincas Kulbokas, Cicero, IL.
A. A n k u s , VVhitby, Ont..
Canada.
Joniškio Centrinė biblioteka,
Joniškis.
Kun. Kazimieras Skučas. Vei
veriai; užprn. Julia Šileika, To
ronto, Ont., Canada.
Aldona Tamosevičienė, Pane
vėžio rajonas.
Ada Nainienė, Biržai, Lie
tuva; užprn. P. Jaras, Highland,
IN.
Elena Gečas, Chicago, IL.
Rev. Jose Kisielius Norkaitis,
Mexico; užprn. John Smariga,
Tuscon, TX
Izolina Zarankienė, Vilnius.
Lithuania; užprn. A. Numgaudis, Costa Mėsa, CA.

Jadvyga Pikelienė. Kaunas,
Lietuva: užprn K. Aižinis,
Chicago, IL.
Dalia VVallace. Canoga Park,
CA.
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapija, Southfield, MI.
K. Šidlauskas. Roslindale.
MA.
Edvard Butrimavičius, Pane
vėžys. Lietuva; užprn. Stasė
Balsevičius. Ponte Verda Beach,
FL.
Kun. J. Dobilaitis, Joniškis,
Lietuva: užprn. P. Ripskis,
Evergreen Park, IL.
Audronė Lubell Cransburg,
NJ; užprn. A. Gustaitis, Los
Angeles, CA.
Nekaltai Pradėtosios M. Mari
jos Vargdienės seserys, Kaunas;
užprn. J. ir R. Mikaila. Seminole. FL.
M. Regina. Mississauga, Ont..
Canada
Česys Javas. Minesing, Ont..
Canada.
Gražina Amonas, Moraga,
CA; užprn. Eugenia Pakulis.
Rehoboth Beach, DE.
Narcizas Kreivėnas, Edgewater, FL.
Algis Navikauskas, Brookfield, CT.
Romaną Karlove, Glenvięw,
IL; užprn. P. Vėbra, Chicago, IL.
Marjorie R. Ahigren, Hinsdale, IL.
Joseph Pallen, Moscow, ID.
Milda Šatienė. VVestchester.
IL.
Bronislava Benedikt, Chica
go, IL; užprn. Laima Černius,
VVoodridge, IL.
Edward S e n k u s , D a y t o n a
Beach Shores, FL.
Laurynas Masiulis. Kingston,
Ont., Canada.
Rokas Zubovas, Chicago, IL.
Audris ir Birutė Mockai,
Naperville, IL.
Rev. Joseph Dambrauskas,
MIC.
Gražvydas Bajorai, Charleston, SC.
Stasys Kedys, K y b a r t a i ;
užprn. Č. Geležiūnas, Chicago,
IL.
Vincentas Kuprys, Vilnius.
Elena Červinskienė, Vilnius;
užprn. V. Endrijonas. Chicago,
IL.
Ona Padegimas. Elgin, IL;
užprn. Julius V. Padegimas,
Chicago, IL.
Romaną Karlove, Glenview,
IL.
Jolanta Valaitis, Chicago, IL.
Loreta VVilson, Raleigh, NC.
Marytė Juškienė, Chicago, IL.
Daina Anužis. Lansing, MI.
Romas Naujalis. Glendale
Heights, IL.
Rimas Gerulskis, Lockport,
IL.
V. P. Ramonis, Lockport, IL.
Algimantas Stasiulis, Chica
go, IL.
Sonata Povilaitienė, Lisle. IL.
Loreta Kasparas, Berwyn, IL.
Alicija Brazaitiene. Tinley
Park,IL.
Irene Stelingis, Cicero, IL.
Steve Juška, Orland Park, IL.
Povilas Jančauskas, St. Pe
tersburg, FL.
Rita Martinaitienė, Grayslaike, IL.
Linas Maleiška, VVheaton, IL.
Mindaugas Kuzminskas, Anchorage, AK.
Janina Užporienė. Kenosha,
WI.
Bronė Vaitkus, Monon, IN.
Loreta Meištininkienė, Lyons,
IL.

A.tA.
DR. KAZIUI PEMKUI
mirus, dukroms, sūnui ir seserims bei jų šeimoms
nuoširdžią užuojautą reiškia.
Ateitininkų

medikų Korp!

Gaja

J

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balandžio mėn. 30 d.

MŪSŲ ABITURIENTAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Pirmadieni, balandžio 29
d., „Drauge" pradėjo administ
ratoriaus pareigas eiti Ignas
Budrys. Jį su redakcijos, admi
nistracijos ir spaustuvės per
sonalu supažindino Lietuvių
katalikų s p a u d o s draugijos
vykdomosios valdybos pirminin
kas Jonas Vaznelis.

Ambasadoriaus
James
Swihart pagerbimo pokylyje,
kuris įvyks šeštadienį, gegužės
4 d., Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus patalpose, dalyvaus
Stasys Balzekas, Loreta Višomirskytė, taip pat Lietuvių
pramonės ir prekybos- rūmų
pirm. Stasys Balzekas III, įvai
rių mūsų organizacijų atstovai
ir kiti svečiai. Pažymėtina, kad
puotoje dalyvaus ir Lietuvos
Respublikos Seimo opozicijos
vadas prof. Vytautas Lands
bergis.

ABITURIENTŲ
PRISTATYMO POKYLIS

Pavasaris! Besiskleidžiantys
medžių lapai, prasikalanti žolė
primena mums, kad, galų gale,
atėjo, vėluojantis, visų laukia
mas, pavasaris! Abiturientams
— tai paskutinis moksleiviškas
pavasaris.
Š.m. gegužės mėn. 5 d. (sek
madienį) 5 vai. p.p. Condesa Del
Pal. J u r g i o Matulaičio ka
Mar salėje (Alsip, IL) Lietuvių
pelionas kun. Algirdas Palio
Moterų K l u b ų Federacija
kas, SJ, maloniai visus kviečia
(LMKF) kviečia į tradicinį abi
j misijos r u o š i a m u s motinų
turientų pristatymo pokylį „Pa
pagerbimo pietus gegužės 12 d.,
vasario žiedai".
Erika Braune
12 vai., Pasaulio lietuvių centro
Norime pristatyti visuomenei
Laimos ir Davė Braune dukra
didžiojoje salėje. Rezervacijos
Dr. Laima Andrikienė, Lie šių metų abiturientus.
Erika Virginija yra Benet Aca
būtinos — jas priima Aldona tuvos Seimo narė bei Nepriklau
demy gimnazijos abiturientė.
Palekienė, 708-448-7436 ir Ni somybės atstatymo akto signa
Gyvena Oak Brook.
jolė Stelmokienė 708-257-6846. t a r ė , kalbės Pasaulio lietuvių
E r i k a Virginija — Benet Aca
Laikas greitai bėga, nelikite be centre gegužės 5 d., sekmadienį,
demy pasižymėjusi moksle —
rezervacijos, nepalikite mamyte tuoj po šv. Mišių. R e i k i a
„First Honors", dalyvauja pla
be skanių pietų Motinos dieną. pastebėti, kad dr. Andrikienė
čioje
visuomeninėje veikloje:
„Dar t o k i o k o n c e r t o nebu y r a viena iš nedaugelio moterų,
p
r
i
k
l
a
u s o „National Honor
vo!" — kalbėjo minios, besi- aktyviai įsijungusi į Lietuvos
Society",
„Latin Honors Socie
skirstydamos iš Maria aukštes politinį gyvenimą. Jos įžvalgu
ty".
Redaguoja
gimnazijos laik
niosios mokyklos salės sekma- mas ir dabartinių problemų su
raštį,
priklauso
Šv. Mergelės
dinį, pasibaigus solistų, baleto, pratimas yra daugialypis, todėl
Marijos
mergaičių
organizacijai.
orkestro ir choro koncertui. jos minčių pasiklausyti yra la
Mėgsta
sportuoti
—jodinėti
arkProgramą atliko Kauno Valsty bai naudinga ir užsienio lie
iais. slidinėti. Erika Virginija
tuviams.
binio muzikinio t e a t r o solistai,
puikiai skambina pianinu, mo
šokėjos, orkestras ir mūsų operos
kosi dainavimo. Kaip daini
Šv. Teresės draugija (Marchoras, k a r t u su sol. Virgilijum
ninkė dalyvauja daugelyje mo
Noreika. Gerokai per dvi valan ąuette Parko skyrius) pagerbs
kyklos
koncertų. Ypač mėgsta
das trukęs koncertas praėjo žai motinas gegužės 7 d., 6 vai.
klasikinę
muziką.
Kovas Norvilas
bišku greitumu, nes jo įvai vak., susirinkime, kuris vyks
Dalyvauja
lietuviškoje veik
rumas, judrumas ir besikeičian Švč. M. Marijos Gimimo parapi
Algio ir J ū r a t ė s Norvilų sū loje — šoka „Spindulio" tautinių
jos
salėje.
Motinos
bus
pagerbia
čios melodijos laikė žiūrovus
nus Kovas — Brother Rice šokių grupėje, priklauso moks
„prikaltus prie kėdžių". Pro mos su vakariene, todėl rezer gimnazijos abiturientas. Gyve
leiviams ateitininkams — iš
grama susidėjo iš operečių ir vacijos b ū t i n o s . S k a m b i n t i na Downers Grove, IL.
r i n k t a kopirmininke.
Mickey
Petrošius
(312)
476-0571
muzikinių vaidinimų ištraukų
1994 m. Kovas baigė Čikagos
arba
Lucille
S.
Shotas
(708)
Erika Virginija pasirinko ve
— buvo ne tik dainuota, bet ir
lituanistinę mokyklą. Laisva
499-5866.
Šv.
Teresės
draugijos
terinarijos
mokslus, kuriuos
vaidinta. Dalyvavo: Violeta Salaikiu dalyvauja
plačioje
valdybą
sudaro:
Lucille
S.
Sho
žada
studijuoti
Duke universi
gaitytė, Gediminas Maciule
visuomeninėje veikloje: šoka
t
a
s
—
pirmininkė,
Mary
Anna
tete,
North
Carolina.
vičius, B e n j a m i n a s Želvys,
„Vyčių" studentų šokių grupėje,
Aušra Cicėnaitė, Danutė Dir- Gerčius — vicepirm., Alvina yra moksleivių ateitininkų Stulg i n č i ū t ė , M y k o l a s R e k y s , Giedraitis — nutarimų sekre ginskio-Lipniūno kuopos narys,
Vaidas Vyšniauskas, Sabina torė, Mary Banky — iždiflbkė, žaidžia krepšinį „Lituanicos"
Martinaitytė, Juozas Malikonis, Mickey Petrošius — finansų komandoje. Priklauso Brother
Danielius V ė b r a , Virgilijus sekretorė, Tvarkos palaikytojos Rice gimnazijos lengvosios atle
Noreika, J o n a s Janulevičius, — Emily Perkins ir Dorothy tikos komandai, kur pasirinko
Juozas Anušaitis,
b a l e t o Schell, narių registracijos komi bėgimą ir šuolį į aukštį. Yra Na
šokėjos, o r k e s t r u i dirigavo tete — Marie Benning, Sophie cionalinės Garbės draugijos (Na
maestro J u l i u s Geniušas, reži Balchunas praneša apie ser tional Honor Society) narys,
sierius — Gintas Žilys. Tai buvo gančias nares, o Agatha Stašai Ulinojaus valst. stipendininkas
kauniečių atsisveikinimo kon tis suteikia draugijos pagalbą, (Illinos State Scholar).
certas, bet, nuoširdžiai tikimės, narei mirus. Pirmininkė Lucille
Labiausiai mėgsta sportuoti:
kad tai nebus paskutinis kartas S. Shotas praneša, kad po vaka tinklinis, krepšinis, sunkumų
rienės
ir
susirinkimo
bus
trum
juos m a t y t i Čikagoje.
kilnojimas. Žada studijuoti St.
pa madų paroda.
Norbert's College, WI. Dar ne
Švč. M. Marijos Gimimo pa
Švč. M. Marijos Gimimo pa apsisprendęs, kokią specialybę
rapijos biuletenyje (balandžio rapijos bažnyčioje visą gegužės pasirinkti.
Krista Augiūtė
28 d.) skelbiama, kad ruošiasi mėnesį vyks gegužinės pamal
Jurgio ir Jūratės Augių duk
toje parapijoje susituokti In dos (lietuvių kalba) Dievo Mo
x Ar atsibodo niūri žiema, r a Krista šiais metais baigia
grida Šalčiūtė ir Paul Munch. tinos garbei. Pamaldos — gie sunkūs svarstymai, slegianti Nazareth Academy gimnaziją.
d a m a litanija — vyks nuo nuotaika? „Saulutė", Lietuvos Gyvena La Grange, IL.
S e k m a d i e n į , g e g u ž ė s 5 d., pirmadienio iki penktadienio, 3 vaikų globos būrelis, kviečia į
Krista laisvalaikį skiria pla
J a u n i m o c e n t r e r e n g i a m a vai. popiet. Visi kviečiami į šias nuotaikingą Motinos dienos čiai visuomeninei veiklai. Ji yra
..Laiškų lietuviams" metinė gražias, tradicines lietuviškas koncertą „PAVASARIO BAL gimnazijos moksleivių tarybos
vakarienė ir konkurso laimėto pamaldas.
SAI". Dainuos Nerija Lin vicepirmininkė, merginų šokių
jams premijų įteikimas. Šv.
kevičiūtė Kasparienė, pia grupės kapitonė. Taip pat yra
Lietuvių dailės muziejus n i n u s k a m b i n s R o b e r t a s
Mišios Jėzuitų koplyčioje 3 vai.
mokyklos laikraščio skyriaus,
p.p.. vakarienė didžiojoje salėje PLC patalpose steigia „Genoci Mockus. J ū s ų laukia pirmais skirto laisvalaikiui, redaktorė.
— 4 vai. p.p. Meninę programą do galeriją". Muziejus nori su žiedais i š p u o š t a muzikos Krista — gamtosaugos klubo
atliks „Dainavos" ansamblis, rinkti mums labai skaudaus valandėlė, kavutė ir užkandė iždininkė. Priklauso „National
vad. muziko Dariaus Polikaičio. laikotarpio knygas, straipsnius, liai. Sekmadienį, gegužės 5 d., H o n o r Society", ,,Spanish
Bilietus reikia įsigyti iš anksto, laiškus, atsiminimus, nuotrau po 11:00 vai. šv. Mišių at Honor Society".
k a s , s k u l p t ū r a s . . . Pradžiai vykite į Lietuvių Dailės mu
skambinkite (312) 737-8400.
Dalyvauja lietuviškoje veik
Dailės muziejus jau turi keletą ziejų Lemonte (Pasaulio lietu
loje:
„Kernavės" - „Aušros Var
s k u l p t ū r ų . J e i g u k a s t u r i vių centro apatiniame aukšte).
x L.P.G. F o n d a s taria nuo
tų'"
tunto
skautė — vadovės pa
medžiagos iš to laikotarpio, kur jūsų rūpesčiai nuplauks už
širdų ačiū šiems aukotojams:
dėjėja.
Mėgsta
sportą — leng
siųskite šiuo adresu: Lietuvių marštin, o širdį užviešpataus
$200 kun. Alfonsui Babonui;
vąją atletiką, muziką, teatrą.
dailės muziejus, 14911 — 127 ramybė ir šypsena.
$100 Juozui ir Elenai KojeSkaito, rašo, fotografuoja... Žada
Str., Lemont. IL, 60439, tel.
liams: $50 R. Šlapkauskui;
(sk) studijuoti Illinois universitte,
708-257-2034.
Algird Pivaronui aukojančiam
Urbanoje mediciną, fizinę terax Ž E M Ė L PRODUCDienos išvyką i Brookfield
po $25 kas mėnesį. Jau paauko
P'jąjo $150; $20 Juliui Karosui. No zoologijos sodą ruošia vyresnių TIONS praneša, kad visų jų ra
rintieji paaukoti partizanų šal jų lietuvių centras gegužės 17 dijo laidų klausykitės kasdien
pai, aukas siųskite: Standard d., penktadienį. Pasidžiaugsime nuo 10 v.r. iki 11 v.r. per
Federal Bank, 4192 S. Archer žvėreliais, paukščiais ir gyvu WNDZ radijo stotį 750 AM
Red.
tel.
Ave., Chicago, IL 60832, Acct. lėliais, kurie linksmai šokinėja, b a n g o m i s .
708-386-0556.
Balandžio
27
d.
No. 663777.
sulaukę pavasario. Pasivaikš
„Drauge"
per
klaidą
pateko
čiosime sodo takeliais, išblašky
(ski
sime žiemos liekanas. Išvyk senas šio radijo skelbimas.
x TRANSPAK
praaeša:
sime nuo „Seklyčios" autobusu Atsiprašome.
„Alytaus mieste veikia 18 prieš
10 vai. r., sugrįšime — 5 vai. p.p.
mokyklinių įstaigų, 3 pradinės
Kviečiame registruotis asmeniš
x D ė m e s i o ! Parduodamas
mokyklos darželiai, 12 bendro
kai arba tel. 312-476 2655.
„Deluxe
condo' 5 kamb., 2 vo
lavinimo vidurinių mokyklų, 1
nios,
2
mieg.
antrame aukšte, su
x A.a. Ksaveros Stasiūnaivaikų muzikos mokykla, 1 vai
balkonu,
2
auto.
apšildomas ga
kų dailės mokykla. Iš viso švie tienės atminimą pagerbdami,
ražas,
lietuvių
apgyventoje,
ra
timo įstaigas lanko 19,629 Laura ir Waldemar Zuelke pa
mioje
vietoje,
prie
krautuvių,
moksleiviai, jose dirba 1,321 pe skyrė $50 auką Lietuvos našlai
dagogas" Pinigai, siuntiniai ir čių paramai. Reiškiame užuo gero susisiekimo, bažnyčios,
komercinės siuntos į Lietuvą. jautą velionės artimiesiems ir banko ir ligoninės, Oak Lawn
•Jonas Paulikas
Maisto s i u n t i n i a i . T R A N S  dėkojame aukotojams! „Lietu apyl. Skambinti: Algiui Liepinaičiui, Linas Realty,708Arvydo ir Egles Paulikų sū
PAK, 2638 W. 68 St., Chicago, v o s Našlaičiu globos" komi
447-3351 arba 3124904821.
n
u
s J o n a s , gyv. Downers
tetas.
IL, tel. 312-436-7772.
(sk)
Grove.
IL, šiais metais baigia
(sk)
(sk)

•

Benet Academy gimnaziją ir yra
priimtas į Embry-Riddle avia
cijos universitetą, Aviacijos
pramonės specialybę.
Dalyvauja plačioje lietuviš
koje veikloje: šoka „Spindulio"
šokių grupėje, yra moksleivių
ateitininkų Stulginskio-Lipniūno kuopos fotografas.
Gimnazijoje priklauso kėglių
žaidimo komandai. Yra mo
kyklos l a i k r a š t ė l i o „Benet
Herald" dailininkas, „Genesis"
— kūrybinis darbuotojas (mo
kyklos leidinuko).
Laisvalaikiu mėgsta kurti
muziką, groti gitara muziki
niame ansamblyje. Žaidžia tink
linį, futbolą ir ledo rutulį.

AMBASADORIAUS JAMES W. SWIHART
PAGERBIMAS

Gegužės 4 d. (šeštadienį),
JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba pagerbs ilgame
tį JAV diplomatą, ambasadorių
J a m e s W. Swihart, įteikdama
jam 1996 metų „Gintaro žy
m e n į " JAV LB apdovanoja
ambasadorių už jo pavyzdingą
darbą JAV diplomatiniame
korpuse ir jo ryžtingas pastan
gas stiprinant JAV ir Lietuvos
santykius.
Nors ambasadorius Swihart
paskirtas į Vilnių tik nuo 1994
m. rudens, jo pažintis su Lietu
va bei jos problemomis prasidėjo
daug anksčiau. 1989 m. jis buvo
p a s k i r t a s JAV V a l s t y b ė s
departamento Rytų Europos ir
Jugoslavijos skyriaus direkto
rium. Ten jis prižiūrėjo Baltijos
valstybių reikalus šalia visų
kitų Centrinės ir Rytų Europos
kraštų nuo Baltijos jūros iki
Balkanų. Jis buvo vienas iš tų
išskirtinų diplomatų, k u r i e
suprato Sąjūdžio ir kitų tų laikų
demokratinių judėjimų svarbą,
ne t i k toje pasaulio dalyje, bet
ir jų reikšmę JAV užsienio poli
tikai. Jis ir jo bendradarbiai
šiame skyriuje pavyzdingai dir
bo, gilindamiesi į Lietuvoje
vykstančius procesus, plėsdami
Paulius Genčius
pažintis su naujų, demokratinių
Valentino ir Kristinos Genčių idėjų šalininkais. Ambasadorius
sūnus Paulius yra De LaSalle Swihart suprato ir įvertino Lie
instituto gimnazijos abiturien tuvos demokratų pasiryžimą at
tas. Gyvena Čikagoje.
statyti nepriklausomybę.
1994 m. baigė Čikagos litua
JAV LB visuomenininkai pri
nistinę mokyklą. Daug metų
simena
tuos metus (1989-1990)
skautauja — Lituanikos tunte.
k
a
i
a
m
basadorius Swihart
Žaidžia krepšinį už „Lituani
vadovavo
Rytų Europos skyriui.
cos" komandą. Šoka „Vyčių"
Tada
Valstybės
departamente
studentų šokių grupėje. Šią va
nebuvo
abejonių
dėl Baltijos
sarą dalyvaus X šokių šventėje,
š
a
'
i
ų
pripažinimo.
Nelegali
kuri jam jau trečioji.
sovietų okupacija Baltijos kraš
Gimnazijoje pastoviai įrašytas
tuose buvo neginčijamas faktas,
į B Garbės sąrašą. Laisvalaikiu
kuris nuolat būdavo prime
mėgsta sportuoti. Yra Švč. M.
namas JAV politikams ir Sovie
Marijos Gimimo parapijos mo
tų Sąjungos diplomatams. Kiek
kyklos krepšinio komandos tre
vienas Sąjūdžio atstovas buvo
nerio padėjėjas.
šiltai priimtas ir Valstybės
Žada nuo rudens, mokytis
departamentas per JAV konsu
Saint Xavier University. Gavo
latą Petrapilyje (Leningrade)
iš šio universiteto „pirmūno
bendravo su lietuviais teisiostipendiją" (leadership scholarg i a i , o ne per M a s k v o s
ship) už ilgametį dalyvavimą
institucijas.
įvairiose lietuviškose visuome
Šių dienų keistoje atmosfe
ninėse organizacijose.
roje, kai JAV politikai neįver
tina ir tiesiog puola savo kraš
to profesionalus valdininkus,
JAV LB nepritaria šiems išsi
šokimams. Skirdami „Gintaro
žymenį" ambasadoriui Swihart,
nori pabrėžti, kad mes, būdami
JAV piliečiai, įvertiname savo
gabius ir sąžiningus valdinin
kus. Toks žmogus yra ambasa
dorius Swihart, kuris įstojęs į
JAV diplomatinę tarnybą prieš
25 metus, pavyzdingai tarnau
ja JAV ir jos piliečių labui. JAV
diplomato darbas yra neleng
vas, jis paveikia ir diplomato
šeimos gyvenimą.
Andrius Jarašius
Praėjusiais metais JAV LB
Algio ir Loretos Jurašių sūnus
Andrius yra Benet Academy skyrė savo 1995 metų „Gintaro
gimnazijos abiturientas. Šeima žymenį", dr. Paul Goble. Pirmas
„Gintaro žymuo" teko žurnalis
gyvena Wheaton, IL.
tinei
programai National Public
Andrius baigė Maironio litua
Radio
„Ali Things Considered"
nistinę mokyklą, priklausė

ir jos redakciniam kolektyvui už
jų 1991 m. efektingus ir tikslius
reportažus apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo kovą.
„Gintaro žymuo" bus įteiktas
amb. Swihart JAV LB Krašto
valdybos b a n k e t e Balzeko
muziejaus salėje gegužės 4 d.,
šeštadienį. P a b e n d r a v i m a s
prasideda 6:30 v.v., o vakarienė
7:30 v.v. Balzeko muziejaus ad
resas 6500 South Pulaski, Čika
goje. Bilietai 100 dol. asmeniui.
„Black-tie" apranga pageidau
tina. Bilietus galima įsigyti,
skambinant šiuo numeriu: (847)
639-3630 ir pasikalbant su
Brenda.
Banketas sutampa su svarbia
konferencija, kuri vyks Čika
goje gegužės 2-4 d. Šią konfe
renciją rengia JAV Valstybės
departamentas, JAV Centrinės
žvalgybos valdyba ir Čikagos
universiteto Harris School of
Public Policy Studies aptarti
Baltijos kraštų reformas ir
ateitį. Konferencijoje dalyvaus
JAV mokslininkai, valdininkai,
politikai, ir Baltijos kraštų, ir
Rusijos šalininkai. Simpoziume
bus nagrinėjama ne tik Baltijos
kraštų ekonominė padėtis ir
problemos, bet ir saugumo klau
simai. Lietuvos Seimo narė dr.
Laima Andrikienė, Tėvynės
Sąjungos valdybos narė (šiuo
metu atliekant Pew Trust sta
žuotę Georgetown universitete
Vašingtone) pakviesta skaityti
pranešimą apie „Institucijas,
kurias dar reikia sukurti Balti
jos šalyse".
Dr. Andrikienė ir keli kiti
konferencijos simpoziumo prele
gentai atvyksta taip pat į JAV
LB banketą pagerbti JAV
ambasadorių Swihart. Tai dr.
Paul Goble, John Kunstadter,
Baltijos skyriaus vedėjas Vals
tybės departamente, Brewster
Campbell, Balti-American
Enterprise Fund pirmininkas,
Diane Dogan-Hiliard, JAV Fi
nansų ministerijos skyriaus
vedėja, ir vienas iš konferencijos
organizatorių, John Papp.
Maloniai sutikome praėjusios
savaitės pranešimą iš Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijos,
kad į konferenciją atvažiuos
didesnė Lietuvos delegacija. Tos
delegacijos sudėtyje opozicijos
vadas Seime prof. Vytautas
Landsbergis, LDDP frakcijos se
niūnas Seime Gediminas Kirki
las, Užsienio reikalų ministro
pavaduotojas Albinas Januška
ir ministerijos politinio skyriaus
pavaduotojas V. Ušackas. Prie
jų prisideda Lietuvos ambasado
rius JAV-se Alfonsas Eidintas ir
du ambasados patarėjai. Lau
kiame ir šių svečių šeštadienio
JAV LB bankete.
JAV LB Krašto valdyba kvie
čia visus Čikagos lietuvius at
vykti į šį iškilmingą ir nuotai
kingą pagerbimą. Banketo lėšos
bus skirtos išlaikyti JAV LB
įstaigą Vašingtone.

skautams, ateitininkams. Šiuo
metu šoka tautinių šokių gru
pėje „Spindulys" (anksčiau —
„Vyčiuose"). Mėgsta golfą ir
kėglius. Priklauso Benet gim
nazijos ilgų nuotolių bėgikų
(vyresniojo amžiaus) komandai.
Pasirinkęs elektrotechnikos —
kompiuterio inžinieriaus speeia
lybę. ją žada įgyti, studijuo
damas Marąuette universitete.
x Pirmo gegužės šešta
dienio p a m a l d o s su šv. Mišių
auka gegužės 4 d., šeštadienį. 4
vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Kviečia Židinys.
(sk)
x Rotary Club of Forked
River, NJ, jau kelinti metai
globoja našlaitę Lietuvoje. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, atsiuntė $150. Dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi Emilija Pranckevičiūtė ir Julius Lietuvninkas modeliuoja „Žiburėlio"
cago, IL 60629.
Montessori mokyklėles madų parodoje kovo 17 d.
Nuotr. Lydon Budrienės
(sk)

