
M * « « M i V * « « 

NrWS 
I 

ttt'Nl 
SERi 

I ON ui 

PERIODICALS 
March 26. 1998 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUCAS@EARTHLINK.NET 

VoLUDDCVn Kaina 50 c. K E T V I R T A D I E N I S — THURSDAY, K O V A S — M A R C H 2 6 , 1998 Nr. 60 

Pertvarkoma Lietuvos 
vyriausybė 

B u v ę s premjeras sut iko 
tapti sve ikatos apsaugos 

ministru 
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) — 

Seimo LDDP frakcijos narys 
Mindaugas Stankevičius tre
čiadienį pranešė prezidentui 
Valdui Adamkui sutinkąs tap
ti sveikatos apsaugos ministru 
pertvarkomojoje vyriausybėje. 

Po susitikimo su prezidentu 
M. Stankevičius žurnalistams 
sakė atsisakysiąs Seimo nario 
įgaliojimo, jei bus paskirtas 
ministru, bei nutrauksiąs ry
šius su LDDP. Šį sprendimą 
jis paaiškino „noru išlikti pa
doriu" ir teigė, jog „kolegos 
Seime jaustųsi nekaip, jei aš 
ten būčiau, ir jie negalėtų kri
tikuoti ministerijos darbo". 

Paklaustas , ar j am nėra 
sunku eiti į vyriausybę iš 
opozicinės frakcijos gretų, M. 
Stankevičius teigė nematąs 
daug skirtumų tarp dabarti
nio kabineto ir ankstesnės 
LDDP vyriausybės socialinės 
apsaugos ir sveikatos apsau
gos programų. Jis sakė dau
giau nei prieš metus nebalsa
vęs prieš dabartinio premjero 
Gedimino Vagnoriaus progra
mą, o susilaikęs. 

Paklaustas, kaip jaučiasi, 
būdamas „bandomuoju triu
šiu", M. Stankevičius sakė bu
vęs „ne mažesniu triušiu", kai 
1996 metais sutiko vadovauti 
tuometinei LDDP vyriausybei. 

M. Stankevičius atsisakė 
numatyti savo pirmuosius 
veiksmus tapus ministru, pa
aiškinęs, jog jam reikia „sa
vaitės ar dviejų", kad susi
pažintų su ministerija. „Svar
biausias tikslas — pastatyti 
draudiminės medicinos veži
mą į vėžes", sakė jis. M. Stan
kevičius sakė nemokysiąs chi
rurgų operuoti, nes ministeri
jos funkcijos yra vadyba ir ad
ministracija. 

M. Stankevičius Vyriausia
jai rinkimų komisijai (VRK) 
įteikė pareiškimą dėl atsista
tydinimo iš Seimo narių, nors 
įstatymai nedraudžia parla
mentarams būti ministrais. 
VRK penktadienį svarstys jo 
atsistatydinimo iš Seimo na
rių klausimą. VRK pirminin
kas Zenonas Vaigauskas sakė, 
kad tai pirmas kartas , kai 
parlamentaras atsistatydino 
iš savo pareigų be rimtos prie
žasties. 

M. Stankevičius į Seimą 
buvo išrinktas pagal LDDP 
sąrašą. Jam pasitraukus, jo 
vietą turėtų užimti dabartinis 
ambasadorius Kazachstane 
Virgilijus Bulovas, kuris buvo 
pirmasis nepatekusių į Seimą 
LDDP kandidatų sąraSe 1996-
ųjų rinkimuose. 

Laikinasis ministras 
než ino savo l ikimo 

Švietimo ir mokslo mini
stras, krikščionis demokratas 
Zigmas Zinkevičius prieš susi
t ikdamas trečiadienį su prezi
dentu V. Adamkum.teigė pa
siryžęs dirbti naujojoje vy
riausybėje, tačiau dar nežino, 
ar j a m bus suteiktas toks pa
siūlymas. 

Po susitikimo jis žurna
listams teigė su valstybės va
dovu apie tai nekalbėjęs, o 
tik informavo prezidentą 
apie ministerijos darbą ir tvir
tino, kad Lietuvos vadovas 
buvo „labai vienašališkai" in
formuotas. 

Ministras sakė nepritariąs 
galimam Švietimo ir mokslo 
ministerijos sujungimui su 
Kultūros ministerija. Pasak Z. 

Zinkevičiaus, ministerijų su
jungimas sutrukdytų dabar 
vykdomai švietimo reformai. 

Prezidentas V. Adamkus 
trečiadienį taip pat priėmė lai
kinąjį Statybos ir urbanistikos 
ministrą, centristą Algį Čap
liką, kuris naujojoje vyriau
sybėje bus Aplinkos apsaugos 
ministru. 

Aplinkos ministerija po re
formos perims ir dabartines 
Statybos ir urbanistikos mi
nisterijos funkcijas. Dabarti
nis Aplinkos apsaugos mini
stras Imantas Lazdinis grei
čiausiai bus paskirtas Aplin
kos apsaugos ministerijos vi
ceministru. 

Parlamento vadovas 
nepatenkintas 

„eksperimentais" 
Seimo pirmininkas Vytautas 

Landsbergis „politiniu prem
jero eksperimentu" pavadino 
Gedimino Vagnoriaus siūlymą 
sveikatos apsaugos ministru 
paskirti 1996 m. LDDP vy
riausybės vadovą ir Seimo 
LDDP frakcijos narį Min
daugą Stankevičių. 

„Kaip aš dabar buvau infor
muotas, jis atsirado labai grei
tai — per dvi-tris dienas", 
teigė V. Landsbergis, sakyda
mas, kad šis siūlymas j a m ne
buvo žinomas. „Manau, kad 
tai premjero eksperimentas — 
ir politinis, ir dalykinis", pri
dūrė jis. 

Konservatorių vadovas pa
žymėjo, kad jei M. Stanke
vičius ir taps ministru, tai ne
reikš, kad ši vyriausybė ima 
vykdyti LDDP ar nepartinę 
politiką. J is nesiryžo vertinti 
M. Stankevičiaus sugebėjimų 
vadovauti Sveikatos apsaugos 
ministerijai, bet spėjo, kad 
sveikatos reformos politika ne
turėtų keistis. 

Komentuodamas tai, kad 
premjeras neteikia Europos 
reikalų ministrės Laimos An
drikienės kandidatūros, Seimo 
pirmininkas teigė, kad lieka 
neužimta vieta. L. Andri
kienės kandidatūra neįtrauk
ta į ministrų sąrašą, kurį 
trečiadienį premjeras turėtų 
pateikti tvirtinti prezidentui 
Valdui Adamkui. Vyriausybės 
vadovas delsia, kol bus pateik
tos galutinės prokuratūros iš
vados dėl L. Andrikienės vaid
mens Kauno incidente prieš 
dvi savaites, per kurį žuvo 
žmogus. 

LDDP a t s t o v a s 
vyr i ausybė je re ikštų 

s a n t a r v ė s į gyvend in imą 
Lietuvos Centro sąjungos 

pirmininkas ir Seimo vicepir
mininkas Romualdas Ozolas 
pasiūlymą vyriausybės nariu 
paskirti LDDP frakcijos narį 
pavadino „aukštos klasės" 
premjero Gedimino Vagno
riaus sprendimu. R. Ozolo 
nuomone, visiškai natūralu, 
kad premjeras, siekdamas ge
resnio vyriausybės ir prezi
dento bendradarbiavimo ir 
santarvės idėjos įgyvendini
mo, į šį postą pasiūlė opozici
jos atstovą. 

Buvusį LDDP 1996 m. vy
riausybės premjerą Mindau
gą Stankevičių centristų va
dovas vertina, kaip labai au
kštos klasės vadybininką. 

Centro sąjunga be vieno 
savo turimo ministro tikisi 
naujojoje vyriausybėje turėti 
sveikatos apsaugos, ūkio švie
timo ir mokslo bei teisingumo 
viceministrus. 
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Kovo 25 dieną Baltarusijos, Lietuvos ir Latvijos užsienio rūkalų ministrai — uš kairės) Ivan Antonovič. Algir
das Saudargas ir Valdis Birkavs — po susitarimo del val-iybinių sienų sankirtos taškų paženklinimo tvarkos 

(Eltai paspaude vienas kitam rankas. 

Pasirašyta Lietuvos-
Baltarusijos-Latvijos sienų 

sankirtos sutartis 
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 

— Lietuva ir Baltarusija tre
čiadienį sutarė pasirašyti su
tartį dėl nelegaliai atvykusių 
asmenų grąžinimo (readmisi
jos), dėl kurios ilgai prieš
taravo Rusija, sakė Baltarusi
jos UR ministras Ivan Antono
vič, kalbėdamas Vilniuje po 
susitikimo su Lietuvos UR mi
nistru Algirdu Saudargu. 

„Šiandien, svarstydami šią 
problemą su A. Saudargu, mes 
susitarėme paspartinti dvi
šalės sutarties dėl readmisijos 
pasirašymą. Mes tuo užsiim
sime aktyviau ir, manau, su
tartį pasirašysime netolimoje 
ateityje", sakė I. Antonovič. 
„Neatmetame galimybės, kad 
vėliau prie sutarties bus pa
kviesta prisijungti ir Rusija, 
nes be jos readmisija gerai ne
veiks", pridūrė jis. 

Aukštas Lietuvos URM pa
ž e m ė s g rąž in imas — 

s v a r b i a u s i a s m i n i s t r o 
r ū p e s t i s 

Trečiadienį po susitikimo 
su prezidentu Valdu Adam
kum naujasis Lietuvos žemės 
ir miškų ūkio ministras Ed
vardas Makelis pareiškė, jog 
žemės nuosavybės grąžinimas, 
produkcijos supirkimas ir že
mės ūkio reforma yra svar
biausi reikalai 

Lietuvos žemės ūkio konsul
tavimo tarnybos direktorius 
E. Makelis sakė kritiškai ver
tinąs ligšiolinį Žemės ir miškų 
ūkio ministerijos darbą. Kan
didatas į ministrus sako, kad 
žemės ūkio politiką reikia „ci
vilizuoti ir suteikti jai pras
mę". „Kaimo žmonės turi ži
noti, kas jų laukia rytoj", sakė 
jis. 

43 metų agrarinių mokslų 
daktaras E. Makelis neprik
lauso jokiai partijai. Jo pavar
dė iki šiol plačiajai visuomenei 
buvo visiškai nežinoma. Nuo 
1993 m. jis yra Lietuvos že
mės ūkio konsultavimo tarny
bos, kurios centras yra Dotnu
voje, Kėdainių raj., vadovas. 
Tarnybos veikla apima pri
vačių ūkininkų ir bendrovių 
konsultavimą pažangių tech
nologijų ir verslo planų klausi
mais, pasiruošimą Lietuvos 
žemės ūkio integracijai j ES 
rinką. Iš esmės tai vyriausybi
nė organizacija, nes daugiau 
nei 90 proc. finansavimo gau
nama iš Kaimo rėmimo fondo. 

1992-93 m. E. Makelis vado
vavo Lietuvos žemdirbystės 
instituto tarotautinių ryšiu 

reigūnas patvirtino, kad 
siekta pažanga derantis 

Da-
del 

nelegalių emigrar.tų grąžini
mo sutarties. 

„Nebūtina laukti, kol bus 
tam pasirengusios visos trys 
valstybės. Pasirengusios dvi 
— pasirašome. Mes ket-čiame 
savo požiūrį", sakė Baltarusi
jos UR ministras. 

„Tai sutartis, kuri turi 
plėstis, nes mus užplūsta mig
racijos srautai fi valstybių, 
kur neišsenka darbo jėgos ir 
"laisvų rankų' šaltiniai — Pa
kistanas, Indija, Kinija", teigė 
I. Antonovič. 

Iki šiol Lietuvos diplomatai 
laikėsi nuomonės, kad pasi
rašyti senokai parengtos su
tarties Minskui neleido Mas
kva, baimindamasi, kad visi 
nuo Lietuvos pasienio grą
žinami nelegaiai atsidurs Ru
sijoje. 

Baltarusijos ministras tvirti
no nematąs valstybių santy
kiuose „skausmingų" klau
simų, o tik „nesureguliuotus 
darbo aspektus", kurių „nebi
jom svarstyti". 

Trečiadienį Lietuvos ir Bal
tarusijos UR ministrai ir jų 
kolega iš Latvijos Valdis Bir
kavs pasirašė trijų valstybių 
sienos sankritos sutartį. 

grupei. Moka anglų, rusų ir 
prancūzų kalbas. Stažavosi 
arba dalyvavo įvairiuose pro
jektuose JAV, Didžiojoje Bri
tanijoje, Vokietijoje, Belgijoje. 
Danijoje, Norvegijoje, Švedi
joje, Suomijoje. Vengrijoje. 

Konservatoriai n e b e t u r i 
kompetent ingu žmonių 

Seimo Socialdemokratų 
frakcijos narys Vytenis An
driukaitis M. Stankevičiaus 

* L i e t u v o s i r B a l t a r u s i 
j o s p r e z i d e n t a i pirmadienį 
telefonu aptarė dvišalius san
tykius ir ekonominių bei pre
kybinių ryšių plėtojimo gali
mybes. Valdas Adamkus at
kreipė Aleksandr Lukašenko 
dėmesį į nepakankamą Lietu
vos ir Baltarusijos sienos pe
rėjimo punktų pralaidumą ir 
nuolat prie jų nusidriekian
čias krovininių automobilių ei
les. Prezidentai „su ta rė asme
niškai kreipti dėmesį padėčiai 
Lietuvos ir Baltarusijos pasie
nyje ir ieškoti efektyvių prob
lemos sprendimo būdų", sako
ma prezidentūros pranešime. 
Pokalbis telefonu įvyko iš ank
sto dėl jo su tarus ir abiejų val
stybių noru. Iki šiol tai buvo 
aktyviausias ryšys ta rp abiejų 
kaimyninių valstybių vadovų. 

* S e i m a s a n t r a d i e n i p r i 
ė m ė p a t a i s y t ą Žemės nuo
mos įstatymą, kurį preziden
tas Valdas Adamkus buvo grą
žinęs par lamentarams pakar
totinai svarstyti. Seimo nariai 
atsižvelgė į prezidento siūly
mą valstybinės žemės nuomos 
laiką pailginti nuo 25 iki 99 
metų bei pašalino kelis prezi
dento nurodytus techninius įs
tatymo t rūkumus . <BNS> 

pakvietimą tapti Sveikatos ap
saugos ministru pavadino „gu
driu premjero Gedimino Vag
noriaus ėjimu". 

Pakvietimas į vyriausybę 
buvusio LDDP vyriausybės 
premjero yra būdingas G. Vag
noriaus taktikai , nes 1991 m. 
vadovaudamas ministrų kabi
netui, jis kvietė dirbti kitą 
LDDP narį — Gediminą Kir
kilą, sakė jis. 

V. Andriukaitis mano. kad 
savo politika konservatoriai 
atbaidė daug specialistų ir da
bar nebeturi kompetentingų 
žmonių. 

Būsimos ES narės tiki — Rusijos 
užsienio politika nesikeis 

Bukareštas , kovo 24 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano, 
kad pasikeitimus Rusijos vy
riausybėje nulėmė prezidento 
Boris Jelcin pastangos susti
printi ūkio reformas. 

„Mes tikimės, kad j a m pa
vyks įgyvendinti šį pozityvų 
siekį", sakė Lietuvos Seimo 
pirmininkas antradienį spau
dos konferencijoje Bukarešte, 
surengtoje pasibaigus Asoci
juotų Europos Sąjungos val
stybių parlamentų vadovų ir 
Europos parlamento preziden
to susitikimui. 

Dauguma kitų parlamentų 
pirmininkų išreiškė viltį, kad 
pasikeitimai Rusijos vyriau
sybėje neturės įtakos val
stybės vidaus ir užsienio poli
t ikai . 

Tai pabrėžė ir Europarla
mento prezidento Jose Maria 
Gil-Robles, išreiškę viltį, kad 
nauja Rusijos vyriausybė ne
keis užsienio politikos kurso. 

Latvijos parlamento pirmi
ninkas Alfredas Čepanis pa
brėžė tikįs, kad permainos 
Rusijos vyriausybėje nepada
rys įtakos Europos integraci-

Spaudos konferencijoje par
lamentų pirmininkai taip pat 
numatė savo valstybių įstoji
mo į Europos Sąjungą datą. 

Vengrijos parlamento atsto
vai minėjo 2002-uosius, Slovė
nijos — 2003 metus. 

Estijos parlamento pirmi
ninkas Toom Savi pažymėjo, 
kad Estija įstos tuomet, kai 
bus pasiruošusi narystei. Patį 
procesą jis pavadino „inte
gracijos maratono lenktynė
mis". 

Latvijos parlamento vado
vas A. Čepanis žadėjo, kad 
Latvija padarys viską, kad tai 
būtų pasiekta kuo greičiau. 

Rumunijos Senato preziden
tas Petre Roman mano, kad 
Asocijuotos valstybės į Euro
pos Sąjungą gali įstoti grei
čiau nei po 6-10 metų, kaip at
rodytų dabar. Savo nuomonę 
jis pagrindė tuo, kad integra
cijos procesai yra labai dina
miški. 

V. Landsbergis mano, kad 
jei pradės derybas kitąmet, 
Lietuva į Europos Sąjungą 
gali įstoti po 5-6 metų. Tačiau 
jis pažymėjo, kad jei Lietuva 
nebus pakviesta deryboms, 
ateitis nėra labai aiški. j a i . 

Ekspremjero A. Šleževičiaus 
byla perduota teismui 

Vi ln ius , kovo 24 d. (BNS) papildyti. 
— Generalinė prokuratūra 
perdavė Vilniaus apygardos 
teismui 14 tomų ekspremjero 
Adolfo Šleževičiaus ir buvusio 
Lietuvos akcinio inovacinio 
banko (LAIB) vadovo Artūro 
Balkevičiaus baudžiamąją by
lą, antradienį pranešė Gene
ralinės prokuratūros atstovas 
spaudai. 

Buvusiam vyriausybės vado-
A. Šleževičiui, kaltina-vui 

mam piktnaudžiavimu tarny
bine padėtimi, byla iškelta 
1996 m. sausį. 1995 metų pa
baigoje jis atsiėmė savo indėlį 
LAIB, likus kelioms dienoms 
iki banko žlugimo. 

Pernai Vilniaus apygardos, 
o vėliau ir Apeliacinis teismas 
nutarė , kad kaltintojų su
kauptos medžiagos nepakan
ka, ir grąžino bylą tardymui 

1997 m. spalį Generalinė 
prokuratūra A. Šleževičiui pa
teikė naujų kaitinimų: dėl pa
darytos žalos Vilniaus ban
kui (apie 2,000 JAV dolerių), 
LAIB (daugiau nei 20,000 litų) 
ir dėl žalos valstybės intere
sams bei oficialaus dokumento 
suklastojimo bei jo panaudoji
mo, užvaldant LAIB turtą 
(daugiau nei 3,000 litų). 

Dėl piktnaudžiavimo pasi
tikėjimo ūkinėje veikloje taip 
pat kal t inamas ir tuometinis 
LAIB vadovas Artūras Balke
vičius. 

Į tariama, kad pasibaigus ek
spremjero indėlio terminui 
banke, atgaline data buvo pa
sirašyta dar viena sutartis. 
Pagal ją A. Šleževičius gavo 
jam nepriklausančias palūka
nas. 

Atsisveikinimas su ginklais — 
„kaimietiškai" 

Susitikimu su buvi.siu aŪMCni p 
tinės vyriausybes w>\,, |«IM.;. M 
25 dieną prezidentas Vaiii.o. Adaa k u 
ministrus. 

mininku. siOkMBo kandidatą Į dabar-
;<i n..:.. Stankevičiumi (dešinėje', kovo 

prade • iškalbius su kandidatais į 
'Elta. 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 
— Lietuvos laisvės sąjungos 
vadovas Vytautas Šustauskas, 
vadinamajai „geltonajai spau
dai" priskiriamo laikraščio 
„Europa" redaktorius Jarosla
vas Banevičius ir Būsimųjų 
benamių sąjungos vadovė 
Danguolė Mrazauskienė, ne
paisydami nutarimo grąžinti 
savigynai duotus ginklus, ku
rį praėjusią savaitę priėmė po
licijos generalinis komisaras 
Kęstutis Šalkauskas, nesiren
gia to padaryti. 

J . Banevičius sakė komisa
ro sprendimo nevykdysiąs, nes 
j is yra neteisėtas. „Jokių gink
lo laikymo ar naudojimosi tai
syklių nepažeidžiau, todėl jo 
neatiduosiu — tegu kelia bau
džiamąją bylą", teigė jis, pri
durdamas , jog jam „ant spren
dimo nusispjaut". 

* Lietuva i r Baltarusi
ja s i eks kuo g re ič iau pasi
rašyti susitarimą dėl Baltaru
sijos krovinių tranzito per 
Klaipėdos uostą. Abi valstybės 
ketina paleisti traukinį, kuris 
nuolat važiuotų maršrutu 
Mukranas - Klaipėda - Mins
kas - Maskva. <BNS> 

J . Banevičius komisaro 
sprendimą laiko „spaudimu" 
dėl jo laikraščio straipsnių 
apie „blogybes policijoje". Ra
dikaliosios Lietuvos laisvės 
sąjungos vadovas V. Šustaus
kas sakė ginklą atiduosiąs tik 
tuomet, jei j am bus skirta ap
sauga. „Dienos metu mane 
užpuldinėja, daužo langus, 
ginklas man būtinas", teigė 
jis. Būsimųjų benamių sąjun
gos vadovė D. Mrazauskienė 
taip pat yra pareiškusi, kad 
ginklo neatiduos, nes bijo susi
dorojimo. 

Kaip sake Kauno viešosios 
policijos vyresnysis komisaras 
Alfonsas Tarasevičius, jei šie 
asmenys nepaklus įsakymui, 
bus įspėti, o vėliau jiems gali 
būti iškeltos baudžiamosios 
bylos dėl neteisėto ginklo lai
kymo. 

KALENDORIUS 

Kovo 26 d.: Feliksas. Ka-
sijonas, Teklė, Vygantas, Gė
la, Liudgardas. 

Kovo 27 d.: Nikodemas, 
Rupertas, Lidija, Vinotas, Rū
ta. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. kovo 26 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

MIŠIOMIS PRISIMINTI 
MIRUSIEJI 

Praėjusį savaitgalį Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje buvo atnašaujamos mir
ties metinių šv. Mišios už a.a. 
Igną Anužį, mirusį 1997 m. 
kovo 19 d. ir a.a. Eleną Ribins-
kienę-Kavaliauskienę, miru
sią š.m. kovo 21 d. Mišios bu
vo aukojamos Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje už a.a. Emi
liją Kutkienę. 

REKOLEKCIJOS 
ŠV. ANTANO 
BAŽNYČIOJE 

Šv. Antano parapijos bažny
čioje vieši svečias iš Lietuvos 
— Šventosios Šv. Mergelės 
Marijos Žvaigždės parapijos 
klebonas kun. Vidmantas Gri
cius. Rekolekcijos Šv. Antano 
bažnyčioje prasidės ketvirta
dienį, kovo 26 d., 12 vai. vi
durdienį. Penktadienį ir šeš
tadienį 12 vai. vidurdienį ir 
baigsis sekmadienį 10:30 v.r. 
šv. Mišių metu. Mišios bus 
kun. Alfonso Babono 35 metų 
kunigystės sukakties intenci
ja. Mišiose dalyvaus ir kiti ku
nigai: Jonas Staškus, Viktoras 
Kriščiūnevičius ir Kazimieras 
Butkus. Giedos Šv. Antano 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. Reko
lekcijas veda prel. Juozas An
tanavičius. 

PRIĖMIMO I NATO 
KLAUSIMO 

SVARSTYMAS 
SENATE 

LB Detroito, LB Lansingo 
apylinkės ir Detroito Lietuvių 
Organizacijų centras įtakojo 
Michigan senatorius Spence 
Abraham ir Carl Levin įstai
gas remti sen. VVarner ir Moy-
nahan pasiūlytas pataisas, 
svarstant Čekijos, Lenkijos ir 
Vengrijos priėmimą į NATO. 
pagal 1949 m. Protokolą. 
Svarstybos JAV Senate prasi
dėjo kovo 18 d. Kovo 19 dieną 
kalbėjo Michigan vyresnysis 
senatorius Carl Levin. Jis 
savo kalboje pasisakė už pri
ėmimą į NATO šių trijų kraš
tų. 

Kovo 19 dienos sesijoje, Se
nato vadas, sen. Lott nutrau
kė tolimesnes svarstybas NA
TO priėmimo klausimu, iki 
bus susitarta tuo pačiu metu 
svarstomos mokslui skiriamos 
pajamos. Senatorius Lott kovo 
23 d. spaudos konferencijoje 
paaiškino, kad dėl prašymo 
kelių senatorių, norinčių pa
siūlyti pataisas, NATO pra
plėtimo klausimas bus atidė
tas iki balandžio mėnesio galo. 

Lietuviai turės budėti, kad 
nebūtų priimta pataisa, užda
ranti Pabaltijo kraštams kelią 
į NATO. 

lm 

ST. PETERSBURG, FL 
VASARIO 16-J1 

ST. PETERSBURGE 

Vasario šešioliktosios minė
jimui St. Petersburgas pasi
rinko šeštadienį, vasario 14-ją 
dieną. Minėjimas prasidėjo 
antrą valandą po pietų daly
viams pripildžius pilną Lietu
vių klubo salę. Minėjimą pra
dėjo klubo pirmininkas Anta
nas Gudonis. pasveikindamas 
dalyvius ir pakviesdamas klu
bo chorą į sceną. Įnešamos R. 
Kalantos šaulių kuopos, jūrų 
šaulių kuopos ir vyčių vėlia
vos. Šv. Kazimiero misijos va
dovas kun. Steponas Ropolas, 
OFM. sukalba invokaciją. 
Choras sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus. Prasideda svei
kinimai. Pirmasis sveikina 
kongreso nario Bill Young at
stovas George Kritikos. Kiek 
ilgesnį sveikinimo žodį taria 
Estijos organizacijų atstovas 
dr. Lutz. Pirmininkas pakvie
tė pagrindinį šios dienos kal
bėtoją iš Floridos rytinio pak
raščio, gerai pažįstamą kal
bėtoją, visuomenininką — Vi
lių Bražėną. Savo kalboje pri
simindamas didelį išeivių įna
šą Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo raidoje pridėjo, kad 
kova dar nepasibaigė, dar 
daug darbo reikės įdėti, kad 
tauta išsivaduotų iš 50 metų 
trukusios priespaudos. Anks
čiau mūsų siekiai buvo aiškūs, 
aiškūs buvo mūsų priešai ir 
mūsų draugai. Padėtis dabar 
painesnė. Dabar reikia daryti 
atranką, nustatyti kokie už
daviniai turi būti atlikti pirma 
ir kuriuos galima atidėti atei
čiai. Vilius pastebėjo, kad po 
penkiasdešimt metų mes visi 
esame gerokai pasikeitę. Lie
tuva jau ne ta, kokią pali
kome, ir mes patys jau nebe 
tie, kokie buvome išvykdami 
iš Lietuvos. Keičiasi ir mūsų 
veiksniai, ir jų programos, 
keičiasi ir lietuviški telkiniai. 
Ir pati Amerika jau nebe ta. 
Dabar vyrauja globalizmas. 
Pasidalijimas tarp partijų 
JAV nėra toks ryškus — abi 
jos siekia globalizmo. Vieną iš 
uždavinių Bražėnas nurodė 
reikalą šviesti Lietuvos vi
suomenę, kad ji atskirtų melą 
nuo tiesos. Priedo, Lietuvos 
vyriausybė turi daug proble
mų savo uždavinių vykdyme, 
nes daugelyje sričių dar yra 
įsitvirtinę visokie nomenk
latūros atstovai, kuriems dau
giau rūpi savo ir savo draugų 
gerovė, o ne tautos gerovė. Be 
to. Lietuva susilaukia dau
gybės įvairiausių siūlymų ir 
patarimų iš įvairiausių tarp
tautinių organizacijų ir pavie
nių asmenų, kaip ji turėtų 
tvarkyti savo reikalus. Tie pa
tarimai kartais prieštarauja 
vienas kitam, o vyriausybė tu-

Garbes svečiai O a k l a n d County, Mich., respublikonų klubo metiniame pokylyje. Iš k. sėdi: Brooks Petterson -
Oakland apsk r . v i r š i n i n k a s , Michigano valstijos gubernatorius John Engler, senatorius Spencer Abraham ir jo 
žmona J a n e , kong re so a t s tovas Joe Knollenberg ir jo žmona Sandie. Stovi — Jonas Urbonas - klubo pirminin
kas , kun . K e n t C l a r k , Michigano valstijos sekretore Candice Miller, Mich. valst.Vyriausio teismo teisėjas Clif-
ford Taylor, Mich. Respubl ikonų partijos p i rm. Betsy DeVos, Oakland apskr , Respublikonų pirm. Cathy Longo, 
Michigano S e n a t o p i r m . Diek Pos thumus ir Michigano Atstovų rūmų vicepirm. Don Gustafson. 

Nuotr. J o n o V a i č i ū n o 

ri juos išklausyti. Tas labai 
trukdo sėkmingam darbui. 
Iškėlęs Karaliaučiaus demili-
tarizavimo klausimą paste
bėjo, kad tik mes čia išeivijoje, 
galime tą klausimą drąsiai 
kelti viešumon, Lietuvos vy
riausybė turi labai atsargiai 
apie tai kalbėti. Patekti į 
NATO greitu laiku, jo nuo
mone, nėra vilties. Ir jei mes 
esame paliekami už durų, tai 
kam tas NATO mums reika
lingas. Baigdamas priminė, 
kad turėtume susilaikyti nuo 
naujai išrinkto Lietuvos prezi
dento kritikos. JAV papročiu, 
duokime jam 100 dienų me
daus mėnesį — lai apsipranta 
savo pozicijoje. O už Lietuvos 
ribų gyvenančių tautiečių pa
reiga yra visad remti Lietuvą. 

Klubo pirmininkas Antanas 
Gudonis, padėkojęs prelegen
tui už gražią kalbą ir patari
mus, pakvietė šaulius ir vy
čius išnešti vėliavas ir pas
kelbė penkiolikos minučių per
trauką. 

Po pertraukos pirmininkas 
perskaitė St. Petersburgo me
ro paskelbtą proklamaciją, ku
rioje prisimenama Lietuvos 
kančių kelias ir nepriklauso
mybės atstatymas ir vasario 
16-ji skelbiama Lietuvos ne
priklausomybės diena. Prasi
dėjo meninė dalis. Tautinių 
šokių šokėjų grupė „Audra", 
vadovaujama Dalios Adomai
tienės, pašoko tris šokius. Po 

žėnas, kurioje, remiantis laik
raščių ir žurnalų rašiniais, 
buvo parodytos vietovės, ku
riose kalbėjo Bražėnas ir pa
sisakymų ištraukos apie Bra
žėną ir bendrai apie Lietuvą. 

Sekmadienį, Šv. Vardo baž
nyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už Lietuvą, dalyvau
jant šauliams ir vyčiams su 
vėliavomis. Mišių metu giedo
jo klubo choras. Tą sekma
dienį klube pietums buvo susi
rinkę labai daug žmonių — 
klubo kiemas negalėjo sutal
pinti visų automobilių, o vi
duje stalai su svečiais tęsėsi 
nuo scenos iki pat įeinamųjų 
d u n »- Mečys 

LIETUVOS DUKTERŲ 
D-JOS METINIS 

POBŪVIS 

Š. m. sausio 29 dieną, 4 vai. 
p.p. jaukioje Lietuvių klubo 
salėje susirinko gausus būrys 
Lietuvos Dukterų d-jos narių, 
jų šeimos, draugai ir svečiai, 
kurie supranta ir vertina tos 
draugijos sėkmingą šalpos 
darbą. Ilgametė ir labai veikli 
pirmininkė Aldona Česnaitė, 
pasveikinusi susirinkusius ir 
padėkojusi už jų paramą, 
trumpai pranešė apie įspūdin
gą draugijos paskutiniųjų 3 
metų veiklą šalpos srity. Pa
šalpa buvo suteikta Gelgau
diškiu, Jonavos, Panevėžio, 
Panemunės, Raseinių ir Šiau
lių ligoninėms, Vilniaus 4-ta-

to klubo choras, vadovauja- Ja i mokyklai — Internatui, 
mas muziko Broniaus Kazėno, 
akompanuojant muzikei Regi
nai Ditkienei, padainavo še
šias dainas: „Jaunimo gies
mę", „Savanorių maršą", „Už 
jūrių marių", „Kur giria ža
liuoja", „Valio dalgele" ir „Tė
vynės maršą". Muziko Kazėno 
rankose choras labai gerai at
liko programą. Choro gretos 

Kalniūnienės, Utenos ir Vil
niaus vaikų globos namams, 
Seredžiaus senelių globos na
mams, Tremtinių grįžimo fon
dui, Lietuvos Partizanų globos 
fondui, daugiavaikėms šei
moms ir pavieniams asme
nims (invalidams ir ligo
niams). Suteikta parama iš 
Lietuvos sunkioms operaci-

veik padvigubėjo, susidainavi- joms atvykusioms mergai-
mas stebėtinai puikus, darnus tems: Saulutei Misiūnaitei, 
susiklausymas, garsų niuansų 
švelni ištaka. Nesiliaujant plo
jimams, dar buvo išprašyta 
viena daina. 

Po programos klubo sekre
torė perskaitė keturias rezo
liucijas: JAV vyriausybei, 
Tarptautinėms organizacijoms 
dėl NATO, Karaliaučiaus 
krašto demilitarizavimo klau
simu ir Rusijai dėl okupuotų 
ambasadų pastatų grąžinimo. 
Rezoliucijos buvo priimtos plo
jimu. 

Antanas Gudonis padėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
šio minėjimo ruošos, taip pat 
kalbėtojams bei programos at-

Jolantai Liesytei ir Eglei Li-
binskaitei. Gausia auka su
šelptas mūsų telkinyje asmuo, 
reikalingas pagalbos. Iš viso 
finansinė šalpa suteikta 
31,600 dol. sumoje; siuntinių 
pasiųsta 3,260 svarų. Už 
pašalpas gaunamos ataskaitos 
ir nuoširdūs padėkos laiškai. 

Po pranešimo pirmininkė 
supažindino su viešnia iš Lie
tuvos — dr. Aldona Reipiene, 
buv. Šiaulių Tuberkuliozinės 
ligoninės direktore (Zofijos Sa-
lienės sesuo), kuri norėjo pa
dėkoti St. Petersburgo Lietu
vos Dukterų draugijai už 
reikšmingą pagalbą jos vado-

Reikia paminėti, kad Lietuvos 
Dukterys gausiai aukoja savo 
draugijai, tiksliai žinodamos, 
kur tie pinigai sunaudojami, 
kokią didelę pagalbą suteikia. 

Meninė programa suteikė 
malonią staigmeną: turėjom 
retą progą pirmą kartą išgirsti 
aukšto lygio kanklių meninin
kę Daivą Kimtytę, kuri jau 
nuo 10 metų amžiaus skambi
na kanklėmis. Baigusi Lietu
vos Muzikos akademiją, kon
certavusi įvairiose Europos 
šalyse, net Indijoj, šiuo metu 
gyvena Čikagoj ir moko norin
čius groti kanklėmis. Malonu 
buvo išgirsti ir mūsų vietines 
dainininkes. Moterų vienetą, 
vadovaujant muzikei Reginai 
Ditkienei. Gerai parinktos 
dainos, dainininkių pavasariš
ko spalvingumo drabužiai, Zi
tos Dapkienės gražia tarme 
pranešimai, maloniai nuteikė 
klausytojus. Akį džiugino ir 
mūsų menininkės Monikos 
Andrejauskienės puikiai pa
puošta scena. 

Programai pasibaigus, po 
kun. Čyvo invokacijos žodžių, 
buvo pateikta skani, pačių na
rių paruošta ir išnešiota vaka
rienė. 

Turtingus laimikiais laimė
jimus nuotaikingai pravedė 
Loreta Kyrienė, Dalia Ado
maitienė, Liuda Petkienė ir 
Janina Jarašienė. 

Jadvyga K. Giedraitienė 

PUTNAM,CT 
LANKĖSI KONSULAI 

Putname esančiame „Alkos" 
archyve-muziejuje telpa Lietu
vos konsulato New Yorke ar
chyvai; jų dalis jau perkelta į 
Lietuvos valstybės archyvą 
Vilniuje. Dabartiniai konsulai 
pakartotinai atvyksta pasi
rinkti kai. kurios medžiagos 
juose savo darbams. Atvykę 
visuomet pabendrauja su put-
namiečiais. Š.m. sausio 30 d. 
visi penki New Yorke konsula
to ir du Čikagoje konsulato 
konsulai atvyko pabendrauti 
su putnamiečiais, o viena kon
sule ir atsisveikinti. Konsulai 
New Yorke yra: Petras Anu-
sas, generalinis konsulas, Na
talija Bacevičienė, Jūratė Ba-
ravykienė (atsisveikinanti, 
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nes perkeliama kitur), Gedi
minas Levickas ir Darius Sta
niulis. Konsulai Čikagoje: ge
neralinis Giedrius Apuokas ir 
konsule Renata Darulienė. 

Po bendrų konsulų ir putna-
miečių pietų seselių vienuo
lyne, „Raudondvario" salėje 
vyko konferencija, kurioje 
konsulai papasakojo apie savo 
veiklą ir kai ką iš Lietuvos 
valdžios veiklos ir darbų, at
sakydami į putnamiečių klau
simus. Putnamiečiai prašė 
konsulus pranešti Lietuvos 
valdžios žmonėms jų pagei
davimus, kurie bendri dauge
liui Amerikoje gyvenančių lie
tuvių. Beje, Lietuvoje praves
tas valdžios įstaigose dir
bančiųjų apklausa, kaip jie 
nori būti vadinami, dauguma 
pasisakė už pavadinimą „val
dininkai". 

Putnamiečių pageidavimai. 
Lietuvos valdžios įstaigose 
dirbantieji, kaip jie besiva
dintų, raginami liautis buvus 
biurokratais ir padėti žmo
nėms atlikti reikalus; kad su
darytų sąlygas išaiškinti nusi
kaltimus ir baustų nusikaltu
sius; kad skatintų pramonės, 
ypač mažosios, kilimą, padėtų 
žemės ūkio atstatymą, remtų 
patriotinio ir moralinio švie
timo kėlimą ir gerintų ekono
mines sąlygas pagalbos reika
lingiems. Kiek ir kaip Lietu
vos valdžia į tuos prašymus 
atsižvelgs (jei iš viso atsi
žvelgs), parodys ateitis. 

Konsulams parodyta „Min
daugo pilis", „Alkos" kultū
riniai rinkiniai, vienuolyne tu
rimi meno darbai, aplankytos 
vienuolyno kapinės, sustojant 
prie lietuviška veikla pasižy
mėjusių asmenų kapų, ypač 
St. Lozoraičio kapo. Pakeliui į 
New Yorką, konsulai buvo 
sustoję ir „Giraitėje" (20 mylių 
nuo Putnamo), aplankyti dai
lininko Vytauto Igno ir veik
laus Vytauto Alksninio. 

Juozas Kriaučiūnas 

EDMUNDAS VIENAS. M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W.95 SI Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p. 

per.ktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 
DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Hickory Hits, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

Downers Grove. IL 6051S 
Tel. (630)435-0120 

likėjams. Prieš minėjimą buvo vaujamai ligoninei. Susirinku-

Vasario 16-tos minėjime St Petersburg, FL. Lietuviu klube Iš k — pas
kai t ininkas Vilnis Bražėnas ir Lietuvių klubo pirm Antanas Gudoms 

Nuotr Elvyros Vodopalicnė* 

renkamos aukos Lietuvių ben
druomenei ir ALTui. Surinkta 
6,211 dol. iš jų Lietuvių Ben
druomenei buvo surinkta 
3,731 dol. ir ALTui — 2,480 
dol. 

Tą dieną ir taip pat sekma
dienį, klubo mažojoje salėje 
buvo išstatyta paroda, kurią 
paruošė Juozas Taoras. Joje 
buvo rodomi rinktiniai Lietu
vos vaizdai, Lietuvos iškilieji 
sportininkai ir kt. Taip pat 
savo parodėlę atvežė V. Bra-

sieji buvo paveikti jos nuo
širdaus ir jausmingo padėkos 
žodžio. Dr. Reipiene paminėjo 
suteiktą galimybę įsteigti ligo
ninėje vaikų kambarį, skal
byklą ir įsigyti mini-autobusą 
ligonių transportui, o ypač 
reikšminga dovana buvusios 
700 paklodžių, kurių ligoninei 
labai truko. Padėka suteikė 
didelį pasitenkinimą draugijos 
narėms, įdėjusioms nemažai 
pastangų, išgirdusios apie 
konkrečius jų darbo vaisius. 

St Petersburg. Floridoje. Lietuvos Dukterų 199H m valdyba I* k Klvtc Jasaitien.-. Kl<-ufa Cai/au^kiene. Janina 
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BANKRUTAVUSIO 
SOCIALIZMO AIDAS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Atsitiktinai pateko į rankas 
lapkričio 12 d. laikraščio „Li-
teraturnaja gazeta" numeris. 
Boris Jevsejev straipsnyje 
„Russkoje echo Litvy" pateikia 
savo paties patirtų Lietuvoje 
ir, matyt, užsakytų įspūdžių. 
Sunku pasakyti, ar tai Lietu
vos rusų aidas, ar paprasčiau
siai — rusiškas aidas. Tik, ar 
tai iš tikrųjų aidas? O jei taip, 
tai kieno? 

Autorius rašo, kad rusų kal
ba „nustumta į patvorius, pri
spausta prie šiukšliadėžių, su
trypta", apgailestauja, kad tik 
universitete „visu balsu" 
skamba rusų kalba, o „kitos 
aukštosios mokyklos seniai ir 
visiškai perėjo prie lietuvių 
kalbos". Pamėginkime autorių 
suprasti. Jis puikiai mena lai
kus, kad ir „čeką", ir rajkomuo-
se, ir vyriausybėje, ir didžiu
moje valdžios įstaigų buvo kal
bama ir rašoma „vyresniojo 
brolio" kalba. Bet taip buvo 
daroma ne iš karštos meilės 
kolonistams. Tautinės savimo
nės nepraradę žmonės, dantis 
sukandę, stebėjo gimtosios 
kalbos niekinimą, jos ir apsk
ritai lietuviškumo ujimą iš 
mokyklų, įstaigų, iš viešojo gy
venimo ir priešinosi tam įma
nomomis priemonėmis. Taip 
atsirado stipri neginkluota re
zistencija. Neteko girdėti, kad 
etatiniai antrieji sekretoriai 
Vilniuje ar rajonuose būtų 
varginęsi patys, mokydamiesi 
lietuvių kalbos arba raginda
mi rusakalbius tai daryti. Gal 
nebus naivu paklausti, kodėl 
rusų kalba nėra privaloma nei 
ispanų, nei čekų, nei danų, 
nei, pasak V. Majakovskio, 
„visokių kitokių švedų" mo
kyklose, valdžios įstaigose ir 
parduotuvėse? Imperializmo 
tvaikas pats savaime sklaidosi 
lėtai. Laiko vėjai jau ne vieną 
galvą prablaivė, bet nestinga 

manančių, kad Lietuvos ne
pr iklausomybė mažiau t ikra, 
negu kitų demokratinių Euro
pos valstybių. Tokiems itin 
skaudu suvokti, kad iš privile
gijuotos kolonisto padėties 
s ta iga a ts idūrus iš tiesų ne
priklausomoje šalyje, ten gali 
a t s i ras t i valstybinė kalba ir 
da r ne rusų! 

Stra ipsnio autorių st ipriai 
papikt ino Vilniaus arkikated
ros vaizdas: „Nauji tašytos, 
p ras ta i suderinamos su kolo
nomis katal ikų šventųjų sta
tulos an t katedros". 

Būtų šventvagiška aiškinti 
s avam piliečiui, o juo labiau ti
kinčiajam, ką reiškia Lietuvai 
ši šventovė. Bolševikams ne
buvo nei sąvokų, nei įsitikini
mų, nei šventovių, nei vardų, 
iš kur ių j ie nebūtų išsityčioję. 
Ark ika tedra iš tikinčiųjų buvo 
a t imta ir paversta muziejumi. 
Kovingieji ateistai siūlė joje 
įrengti kolchozų traktorių tai
syklą. Šv. Elenos, šv. Kazimie
ro ir šv. Stanislovo statulos 
buvo nuverstos ant grindinio. 
Iš jų paliko tik skeveldrų krū
velės. O a r galima buvo palikti 
neats ta ty tą , išniekintą ir api
plėštą svarbiausiąją Lietuvos 
ka ta l ikų bažnyčią? Atsakymo 
nereikia . J i s j au gyvas, aki
vaizdus, nenuginčijamas, švie
čiantis viltimi ir prisikėlimo 
tikėjimu. Neverta spėlioti, a r 
au tor iaus išpuolis plaukia iš 
nostalgijos sovietmečio paže
min imams (tik taip galima 
ver t in t i arkikatedros išnieki
nimą), a r iš jo nerimo, kad 
Lie tuva palengva, bet ryžtin
gai, šal ina okupacijos pasek
mes? Ir vienu, ir kitu atveju 
ta i vienodai bjauru, įžeidu ir 
todėl a tmest ina. 

Lapkričio 9 dieną, tuo metu, 
kai straipsnio autorius rankio
jo ir rikiavo savo įspūdžius pa
t i r tus Lietuvoje, Kaune įvyko 

Gary lituanistinės mokyklos mokiniai, vadovaujami muz. A. Seniūno, dainuoja Vasario 16-tos minėjime. Apačioje 
— ALTo pirm. V. Gumuliauskis, dr. R. Kairytė ir Birutė Vilutiene. 

Genovaitė Treiniene su savo kūriniais St. Petersburg, FL pirmųjų Lietu
vių dienų parodoje. Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

išskirtinės reikšmės aktas, 
kurį galėjo nepastebėti tik la
bai abejingas savo tautos liki
mui tėvynainis ar Atgimimui 
nedraugiškai nusiteikęs sve
timšalis. 

Arkivyskupas S. Tamkevi-
čius atšventino Kristaus Pri
sikėlimo bažnyčią Kaune. J i 
buvo pradėta statyti 1934 me
tais kaip padėka Aukščiau
siajam už atgautą laisvę, kaip 
mūsų tautos prisikėlimo sim
bolis. Prisiminkime arkivys
kupo žodžius, pasakytus iškil
mių metu: „Sovietinė valdžia 
naikino visa, kas priminė ir 
palaikė Lietuvos nepriklau
somybę, todėl šventovė, turė
jusi byloti apie Lietuvos lais
vę, paties Stalino parašu buvo 
paversta radijo fabriku (...) 
Penkiasdešimt metų mes bu
vome mokomi mylėti ne Lie
tuvą, bet vadinamąją „plačiąją 
tėvynę", priklausėme Bažny
čiai, bet j inai neturėjo pilieti
nių teisių. Ilgus metus mes su 
skaudančia širdimi žvelgėme 
ne tik į dangų besistiebiančią 
šventovę, bet ir į visos Tautos 
nelaimę. Mes buvome geriau
sių tautos sūnų ir dukrų kan
čios ir mirties liudininkai. 
Mes matėme negailestingą ko
vą prieš Bažnyčią ir bet kokią 
lietuviškumo apraišką. Ačiū 
Dievui, Tėvynė ir Bažnyčia 
grįžo iš tremties. Kaip molinis 
puodas subyrėjo sovietinė im
perija, o tautos prisikėlimo 
simbolis šiandien atsiduso". 

Visai nesunku įsivaizduoti, 
kokias krokodilo ašaras lietų 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešininkai dėl „sugriauto" 
radijo fabriko, brandaus socia
lizmo ekonomikos ramsčio. 

„Prisikėlimo šventovė yra to
kia, kokia ir Lietuva po pus
šimčio metų vergijos", — kal
bėjo tąkart arkivyskupas. Iš 
tiesų — Prisikėlimo bažny
čioje vykdomi dideli remonto 
darbai ir jau pradėtos laikyti 
šv. Mišios. Ir ar ne panašūs 
procesai vyksta visoje atsiku
riančioje valstybėje? Atkuria

mas teisingumas, valstybės iž
das tvarkomas geriau ir jis 
pilnesnis, ekonomikoje aki
vaizdus teigiamas posūkis ir 
dar tiek daug nepadarytų ir 
net labai neatidėliotinų darbų! 

Autoriui užteko drąsos pa
skleisti aktualų melą apie Vil
nių laikraščio „Literaturnaja 
gazeta" skaitytojams. Jis rašo 
matęs lapkričio pradžioje „pla
katus, kviečiančius balsuoti 
už Landsbergį ir tiktai už 
Landsbergį" ir ten pat „kryž
mai perbrauktas fotografijas 
buvusio prokuroro, kandidato 
į prezidentus Paulausko, už 
kurį galvoja balsuoti rusų ben
druomenė". Jis negalėjo maty
ti to, ko nebuvo. Kampanija 
prasidėjo vėliau. Kam reika
linga ši tik. tariamai nedidelė 
užsakyta netiesa, — taip pat 
aišku. Tie, kuriems ne prie 
širdies valstybingumo atkūri
mas, dar ilgai priešinsis iškė
limui asmenybių, labiausiai 
nusipelniusių, atkuriant ne
priklausomybę. Užsakyto me
lo poreikis per rinkimų kam
panijas smarkiai ūgteli. 

Užkliuvo autoriui ir savano
riai. Atviriems ir tebesimas-
kuojantiems valstybingumo 
neigėjams savanorio vardas 
prilygsta keiksmažodžiui. Tai 
lengva paaiškinti. Savanoriai 
atkovojo nepriklausomybę 
1918 metais. Savanoriai — 
1941 metų sukilėliai — atkūrė 
Lietuvoje valdžią, deja neil
gam. Naujasis okupantas jos 
nepripažino. Savanoriai — 
Lietuvos laisvės kovos sąjū
džio partizanai visą dešimt
metį ginklu priešinosi sovieti
nei represijų mašinai. Savano
riai pirmieji stojo ginti atsiku
riančios Lietuvos valstybės in
stitucijų ir tapo dabartinės ka
riuomenės užuomazga. Ne
galėjo straipsnio autorius tylo
mis apeiti nuosekliausių Ne
priklausomybės gynėjų, nes 
jie vieni iš aktyviausių soviet
mečio slogaus palikimo šalin
tojų. 

Visiems žinoma, kad pasitai

ko plėšikaujančių policininkų, 
seimūnų kyšininkų, prievar
tautojų teisėjų ar prokurorų, 
bet nei Policijos, nei Seimo, 
nei Teismo kaip institucijų dėl 
to neneigiame. Suklumpa ir 
savanorio uniformą dėvintys 
žmonės. Tačiau Krašto apsau
gos pareiga įrašyta Konstituci
joje ir negali būti ginčijama. 

Ne meile Lietuvai kamuoja
si autorius. Jam iš tikrųjų ap
maudu, kad Lietuva iš imperi
jos pakraščio gubernijos tapo 
nepriklausoma valstybe. To
kia, kokia buvo prieš amžius, 
kokia atsikūrė po Pirmojo pa
saulinio karo, kad ji tapo vals
tybe, lygia kitoms Europoje ir 
pasaulyje, pasirengusia rūpin
tis drauge su kitomis demok
ratinėmis šalimis kolektyviniu 
saugumu. 

Įsidėmėtina dar ir štai kas. 
Autorius nesusigundė lyginti 
Lietuvos negatyvių realijų su 
Rusijos analogais. Būtų įdomu 
sužinoti, pavyzdžiui, ar Rusi
jos mafijozų auklėtiniai Lietu
voje sparčiai vejasi savo moky
tojus, ar Lietuva yra tik „šau
danti, besisprogdinanti", o 
prichvatizacijos išugdyti nusi
kaltėliai Rusijoje įteikinėja 
bankininkams tik gėlių puokš
tes, o verslininkų žmonoms tik 
žiedus su rubino akutėmis? 

Demokratėjimo procesai vi
sose pokomunistinėse šalyse 
panašūs, tik mastai ir tempai 
skirtingi. Bet tai nieko neturi 
bendra su išankstiniu nusitei
kimu neigti ir peikti tai, kas 
mums brangu ir šventa. 

Finansų ministerija nu
statė patikimų įmonių sąrašo 
sudarymo taisykles. Patiki
mos įmonės naudosis privile
gijomis — jų vežami kroviniai 
Lietuvos sieną kirs greitai ir 
netikrinami. Žadama nustaty
ti ir juodąjį" sąrašą, į kurį pa
puolusios bendroves muitinėse 
turės dar daugiau problemų. Į 
juodąjį" sąrašą gali patekti 
bendrovės, turinčios net kelių 
litų skolą muitinei. 

Danutė Bindokienė 

Jelcinas elgiasi pagal 
savo charakterį 

Niekas negali sakyti, kad 
Rusijos prezidentas Boris Jel-
cin ,,permatomas". Kai savie
ji politikai ir užsienis pradeda 
manyti, kad jau galima pasi
tikėti iš Kremliaus atei
nančiais pažadais ir nuoseklia 
Rusijos vyriausybes veikla, 
prezidentas, lyg gabus magi-
kas iš skrybėlės zuikį, iš
traukia kokį netikėtumą, 
stambiais ratilais nubanguo
jantį ne tik Europoje, bet pa
siekiantį Vašingtoną. Atrodo, 
kad tik Boris Jelcino sveika
tos stovis yra „pastoviai svy
ruojantis", o politiniai ėjimai 
nuolat kelia susirūpinimą. 

Tikrosios Rusijos prezidento 
sveikatos būklės niekas ne
žino, nes demokratinė Mask
va šiuo atveju griežtai laikosi 
komunistinės Maskvos taisyk
lių ir savo valdovo negalias 
stropiai slepia nuo „nereika
lingų akių''. Dažniausiai Boris 
Jelcin turi slogą arba gerklės 
uždegimą, nors kelias sa
vaites nepasirodo savo prezi
dentūroje, o prieš dvejus me
tus „skaudama gerkle" parei
kalavo labai sudėtingos šir
dies operacijos, iš kurios 65 
metų amžiaus prezidentas vos 
vos teišsikapstė. 

Nėra abejonės, kad jis „li
gas" sėkmingai panaudoja, no
rėdamas išvengti kai kurių 
pareigų, susitikimų ar nuo
sprendžių. Tad ir vėliausias 
Jelcino negalavimas praėjusią 
savaitę buvo gan parankus — 
galėjo atidėti Nepriklausomų 
valstybių sandraugos konfe
renciją, numatytą kovo 19 
dieną Maskvoje. Kad vienuoli
kos valstybių vadai turėjo ko
ne paskutinę minutę prieš 
konferenciją pakeisti savo 
darbotvarkes ir atidėti kelionę 
į Maskvą, Jelcinas suvertė 
kaltę gydytojams, kurie j am 
..patarė laikinai atsisakyti vi
sų įsipareigojimų". 

Tačiau, atrodo, Boris Jelcin 
„atostogas" praleido, svarsty
damas tolimesnį savo kabine
to likimą. Pirmadienį sprendi
mas buvo paskelbtas: atlei
džiama vyriausybė! Iš tikrųjų 
tuo tarpu tik trys pagrindi
niai jos nariai — ministras 
pirmininkas Viktor Černo-
myrdin, vicepremjeras Ana-
tolij Čiubais ir Vidaus reikalų 
ministras Anatolij Kulikov. 
Šis prezidento pareiškimas 
buvo netikėtas, nustebinęs ne 
tik užsienį, bet ir pačią Ru
siją. Tačiau Jelcino veiksmai 
ir nuosprendžiai, ypač jo vy
riausybės atžvilgiu, visuomet 
buvo nenuoseklūs. J a u ne 
kartą anksuau jis staigiai nu
sisuko nuo labiausiai pati
kimų ir vertinamų savo pa
tarėjų. 

Pernai, nors ir labai sirgda
mas, užteko jėgų pašalinti 
Valstybinio saugumo patarėją 
gen. Aleksandr I. Lebed, nors 
anksčiau išsitardavo, kad tai 
pats tinkamiausias asmuo 
užimti prezidento kėdę. Tiesa, 
gen. Lebed tapo populiarus ir 
įgavo per daug šalininkų, be 
to, neslėpė savo planų siekti 
aukščiausios vietos Kremliu
je. Ne geriau sekėsi ir Anato
lij Čiubais, kurį prezidentas 
buvo atleidęs tris kartus per 
pastaruosius trejus metus. 

Vašingtonas galbūt labiau
siai apgailestauja Černomyr
dino pašalinimą, nes mano
ma, kad tai buvo patikimiau
sias ir pastoviausias Jelcino 
kabineto narys, o taip pat la
bai palankus Amerikai. Pasak 
Jelcino, dabar Černomyrdinas 
galės visą energiją ir patirtį 
nukreipti į pasiruošimą prezi
dento rinkimams 2000 metais. 
Tačiau atvirai spėliojama, kad 
pats Boris Jelcin jau pakeitė 
nuomonę ir rengiasi tuose rin
kimuose kandidatuoti dar vie
nai kadencijai. 

Atleisdamas vyriausybę, Bo
ris Jelcin neprasižengė 1993 
metais priimtai Rusijos kon
stitucijai. J is tvirtina, kad 
užsienio politika nesikeis ir 
toliau, kad valiutos kursas lie
ka pastovus, nors rublio ir 
vertybinių popierių pastovu
mu nėra įsitikinę nei už
sienio, nei savieji politologai. 
Dėl pasikeitimų Maskvoje, 
bent viešai, rūpesčio neparodė 
ir Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius, pasisakyda
mas, kad tai neturės įtakos 
geriems abiejų valstybių tar
pusavio santykiams. 

Šis Rusijos prezidento poel
gis dar bus įtemptai stebimas 
ir nemažai komentuojamas, 
tačiau JAV Senate vyks
tančiose diskusijose dėl trijų 
naujų narių priėmimo į NATO 
ir apskritai šios organizacijos 
tolimesnės plėtros, jau buvo 
pasisakyta, kad dabar toji 
plėtra dar svarbesnė, nes Ru
sijos (arba bent jos preziden
to) nuolatinis nepastovumas 
reikalaute reikalauja NATO 
papildymo ir sutvirtinimo 
naujais nariais. Kadangi Ru
sijos demokratinės ateities 
užtikrinimas nėra patikimas, 
juo daugiau „akių ir ausų" 
NATO turės, tuo greičiau pa
jus galimą pavojų pasaulio 
taikai. Deja, tolimesnes svar-
stybos šiuo klausimu Senate 
atidėtos iki balandžio 14 d„ o 
tai nelabai palanki žinia Bal
tijos valstybėms, tad ir jų 
kilmės žmonėms, Amerikos 
piliečiams, reikia dar nepa
mesti budrumo. 
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BENDRAKELEIVIO 
DOVANA 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 
(Tęsinys) 

Matydamas jus sėdintį bei kaimyno rūkomame sky
riuje, nutariau prašyti tamstos leidimo čia bent laiki
nai prisėsti. Ar galiu? 

— Prašau, galit čia sėsti, nes, kaip matote, kaimy
no neturiu, — mandagiai atsakiau, iš lagaminėlio iš
sitraukęs savo prakalbos tekstą, kad, būdamas užim
tas, išvengčiau nepageidaujamo pokalbio. Prisiminęs, 
kad dar neturėjau progos perskaityti šį rytą gautą 
„Draugo" numerį, jį pasidėjau ant kelių, o mano nauja
sis bendrakeleivis įsitaisė sėdynėje, išsitraukė dėžutę 
cigarečių, vieną užsidegė degtuku ir su pasigar
džiavimu pūtė dūmus, tuo pat metu var tydamas popu
liarų Amerikos žurnalą. Staiga, pakreipęs akis mano 
link, pažvelgęs į ant mano kelių atverstą „Draugą", j is 
pašoko nuo sėdynės ir sušuko: 

— Jūs lietuvis! Leiskit paspaust i ranką, — jis 
ištiesė į mane abi rankas, prabilęs taisyklinga lietuvių 
kalba, su kiek savotišku, bet sunkiai atpažįstamu ak
centu. Gal tai dzūkas? Gal Mažosios Lietuvos sūnus? 

— Toks mažas pasaulis, — jis pakartojo mano 
mintį. — Bet kuriame jo kraš te galima sutikti tau
tiečius. Kaip džiugu! 

Sumurmėjęs kažką, pakratęs jo ranką, kiek nuste
bintas tokio supuolimo, netęsiau pokalbio, bet buvau 
beveik patenkintas, kad ilgą skrydžio laiką nereikės 
nuobodžiauti, užsiimti prisiminimais ar kartoti jau 
puikiai paruoštą prakalbą, turint lietuviškai kalbantį 
bendrakeleivį. Tačiau kelių savaičių intensyvus pasi
ruošimas suvažiavimui man nedavė ramybės, nes 
mane jaudino kai kurių institucijų pastangos diskre
dituoti tuos, kurie viešai ir primygtinai reikalauja 
laisvės Baltijos valstybėms. Buvo skleidžiamos paska
los, net grasinama teismais, pasiremiant nepagrįstais 
kaltinimais vadovaujantiems asmenims, „įrodymus" 
grindžiant sovietiniais dokumentais ir neva tai pri
saikdintų liudininkų parodymais. „Nacių" bei „fašistų" 
epitetais buvo svaidomasi, juos taikant Tėvynės va
duotojų sąjungos vadovybei bei kai kuriems nariams, 
nors manęs iki šiol niekas nelietė ir viešai nešmeižė. 
Galimas dalykas, kad prie to prisidėjo mano geri san
tykiai su FBI. 

Pastebėjęs mano susikoncentravimą į skaitymą, 
mano bendrakeleivis vartė žurnalo puslapius, o aš, ne
paisant „Draugo" įdomių ir aktualių straipsnių, toliau 
mąsčiau apie efektingą sovietų tinklo įtaką Vakaruo
se, tai ir man, jau eilė metų turinčiam Amerikos pilie
tybę, vis dar buvo siunčiami grasinantys laiškai su 
pastangomis šantažuoti, diskredituoti, iškeliant mano 
„praeitį". Man mano praeitis neatrodo gėdinga ir mano 
gyvenimas Lietuvoje bei keleri metai Maskvoje nepa
sižymėjo nieku blogu — tik ėjau savo pareigas kaip 

užsienio prekybos komisariato tarnautojas. Džiugu, 
kad man pavyko išvengti komunistų partijos narystės, 
bet taip pat nedalyvavau ir pogrindžio veikloje, tik 
slapta atlikinėjau Katalikų Bažnyčios pareigas, ką 
galėtų paliudyti Lietuvoje gyvenantys, mane gerai 
pažinoję kunigai, tačiau jų dalyvavimas mano apgy
nime būtų jų automatiškas pasmerkimas tremčiai ar 
net mirčiai. Aš tik svajojau apie tolimus kraštus, ku
riuose galėčiau gyventi kaip laisvas žmogus. Negaliu 
save pavadinti idealistu ar politinės veiklos žinovu, 
nors, pagyvenęs tarp Amerikos lietuvių, susipažinęs 
su jų nuotaikomis, svajonėmis ir veiklos metodais, 
kartais pajusdavau stiprų kritikos jausmą, todėl ne
galėjau likti vien stebėtoju, trokšdamas pats ką nors 
pozityvaus nuveikti. Mūsų spauda ne kartą mane 
iškėlė kaip „lietuvį su pirmųjų savanoriu drąsa''. ,.ide-
alistą-kovotoją", o Tėvynės vaduotojų sąjunga tapo 
mano gyvenimo centru. 

Taip mąstant, mane vėl apėmė snaudulvs. bet nu
tariau neužmigti. Būtų pravartu išgerti dar puoduką 
juodos kavos ir užsidegti cigarete, kurios neturiu. 
Lėktuvo priekyje, šalia piloto kajutės, patarnautoja 
kalbasi su jauna moterim, ant rankų laikančią mažą 
kūdikį. Tiek to, galiu kavos palaukti ir vel vartau lie
tuvišką „Draugą". 

— Kaip džiugu Amerikoje keliauti šalia brangaus 
tėvynainio, — sentimentaliai mane vėl kalbina, iki šiol 
tylėjęs mano bendrakeleivis. 

— Sutinku, kad tai tikrai malonu, bet šitame 

krašte yra tiek daug lietuvių, kad tai pasitaiko gan 
dažnai. 

— Bet kelionės metu yra miela kalbėti lietuviškai. 
Ar ne? 

— Savaime suprantama, kad taip. Taigi pasakyki
te iš kur jūs. — paklausiau, staiga susidomėjęs savo 
kaimynu. 

— Aš esu iš Kalifornijos, — Jurgis Vardauskas. O 
jūs? 

— Aš esu Viktoras Naras iš Cleveland priemiesčio. 
— Jūs skrendate į New Yorką kaip ir aš. Tarnybos 

reikalais9 

— Ne. aš skrendu į New Yorką privačiu, tikriau 
sakant, visuomenišku reikalu. 

— O? — numykė jis. į mane smalsiai pažvelg
damas. 

— Stebitės? Tai mano visuomenines veiklos reika
las. Aš vystu į Tėvynės vaduotoju sąjungos suva
žiavimą. 

— Girdėjau apie tą suvažiavimą, skaičiau mūsų 
spaudoje. Tai puiki organizacija. Bet mano kelionė į 
New Yorką yra grynai asmenišku tikslu. Susitiksiu su 
labai patrauklia mergina, su kuria susipažinau tauti
nių šokių šventės metu. 

— Kaip romantiška. — nusijuokiau. — Ar ji jūsų 
laukia0 Pasitiks? 

— Reikia tikėtis. Aš jai dar šį rytą skambinau, 
pranešdamas skrydžio numerį ir laiką. 

'Bus daugiau) 
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NORS IR JUODAS, BET 
NESAKYKIME 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Paskutiniai keli mėnesiai lės. Jo vaidintų personažų gy
venimui nereikėjo jokios min
ties, jokios atsakomybės, rei
kėjo tik poros pluoštelių rau
menų. 

Ieškant darbininko verž
lėms į vieną pusę sukti, kaip 
Čaplinas pademonstravo, vi
sai nesvarbu, koks jis būtų 
žmogus. Nors ir čia apsižiū
rima, ar tai nėra laukinis, kad 
meteliniu raktu nekaukšteltų 
šalia dirbančiam per galvą. O 
apie prezidentinius kandida
tus reikia daugiau žinoti. Juk 
tai didelei atsakomybei, svar
biems sprendimams, valsty
binės rizikos parinkimui ski
riamas žmogus. Koks kan
didato pareigingumas, kokia 
jo ištvermė, kantrybė, kaip jis 
laikosi duoto žodžio, kiek ne-
malonur : pajėgia pakelti? 
Kodėl nesiteirauti apie asme
niškas savybes, apie gyvų 
žmonų skaičių („Kas nesu
tvarko šeimos, kaip jis su
tvarkys valstybę?"). Ir JAV 
rinkimuose pirmiausia klau
siama — kiek žinome apie as
menį, besiruošiantį mums 
vadovauti? Jei kokį nors varg
dienėlį iš namų išvaro pikta 
žmona, galima jį užjausti. Bet 
kas palieka vaikus, „pasiima 
kuprinę su šautuvu ir išeina 
pas jaunesnę", nėra patikima 
kolona valstybei paremti. Jau 
geriau tasai, kuris, nervingos 
žmonos ujamas, kenčia, kas
dien grįžta į namus ir žiūri 
vaikų. Valstybės prezidentui 
tenka pernešti didesnių sun
kumų už nekantrios žmonos 
burbtelėjimus arba ant jos vei
do pasirodžiusias raukšleles. 
Negalima ignoruoti ir kandi
dato raudonų siūlelių ant ran
kovės, pasitarimų Maskvoje, 
nes tai gal buvo „neoko-
munisto, nomenklatūrininko" 
ženklai, palikti jo tėvo, amžių 
praleidusio KGB tarnyboje. 
Gal dėl jų Lietuvoje Vytautas 
Radžvilas A. Paulauską vadi
no „problematišku ir nepriim
tinu", o balsavimą už jį laikė 
balsavimu „tam tikra prasme 
prieš Nepriklausomybę". Kai 
žmogus ramiai sėdi, niekam 
nerūpi jo suplyšusios kelnės. 
Bet kai jie lipa ant stogo, ne
reikalaujama, kad kaimynai 
užsidengtų akis. Jei, broleli, 
kapstaisi aukštyn, rodyk vis
ką! 

buvo ir dar yra apkrėsti prezi
dentiniais raupais. Laikas, 
žinoma, palengva nuo ligos 
išvalys, gal net ženklų nepa
liks, tačiau iki šiandien pokal
biai ir spauda tik apie prezi
dentus vyniojasi. Pirma lie
tuviškieji laikraščiai sūpavo 
ir sūpavo savo varpus, skam
bino ir skambino pranešimus 
apie rinkimus Lietuvoje. Da
bar amerikietiškos žinios spau
doje, televizijoje bei radijo sto
tyse įsismagino byloti apie 
Clinton, visada užimto valsty
biniais darbais, dvasines at-
gaivėles. Per tai gyventojai 
net pamiršo, kurioje rankoje 
jis, sekmadieniais eidamas po 
šventų maldų, nešasi bibliją. 

Nors Lietuvoje rinkimai jau 
aiškiai tarė, kas ateinančius 
penkerius metus gražiai tar
sis su Seimu, kalbėsis su ke-
liasdešimčia partijų, tačiau 
dar vis prisimename tas 
įdomias dieneles, kai plū
duriavome nežinioje ir ta 
nežinia gražiai pramogavome. 
Štai viename periodiniame 
leidinyje nepritariama, kad 
prieš rinkimus kai kurių as
menų kandidatavimas sukėlė 
stebėjimąsi ar net irzlumą. 
Nesutinkama, kam reikėjo 
liesti kandidatų asmeniškas 
savybes arba jų aplinką, ku
rioje gyveno ir gyvena. Slykš-
timasi (šlykštimasi!) laik
raščių, kalbėjusių už V. 
Landsbergį, staigiu laikyse
nos pakeitimu po pirmojo rin
kimų rato, raginant balsuoti 
už V. Adamkų. Šios pastabos, 
iššauktos paskutinių prezi
dentinių rinkimų, gali būti 
taikomos kiekvieno meto ir 
kiekvieniems rinkimams. 

Ar iš tikrųjų yra nemanda
gu nusistebėti dėl vienos kitos 
kandidatūros? Kai žmogus pa
sisako siekiąs viešos atsako
mybės, niekieno neverčiamas 
atsistoja viešumoje. Nuo jo 
darbštumo, sugebėjimo, iš
minties, jei tą atsakomybę 
gaus, priklausys daugelio 
gerovė. Tad kodėl neišsitarti 
tokį žmogų pagiriant, juo su-
abejojant ar nusistebint drą
sa? Nusistebėjimas nėra jam 
draudimas bandyti laimės. 
Kiekvienas turi teisę kandi
datuoti, jei išpildo būtinas 
sąlygas, tačiau suabejoti pa
jėgumu, savęs pervertinimu 
ar siekiamais tikslais yra be
veik tokia pati pilietiška pa
reiga, kaip ir balsavimas. 
Daug kas sudrebėtų, jei ne
priklausomos Lietuvos rinki
muose į prezidentus kandida
tuotų į Burokevičių panašus 
bolševikas. Ar ir tada būtų ba
rami tie, kurie kraipė galvas? 

Leistina nusistebėti, kai 
tarp dešimties kandidatų di
desnė jų dalis žino. jog net ir 
stebuklas negalėtų jiems pa
dėti. Trūkčiotume pečiais, jei 
silpnas vaikiniokas bandytų 
imtis su subrendusiu vyru. 
Kai varžybose ryžosi dalyvau
ti beviltiški, užnugario neturį 
kandidatai, šis elgesys žadino 
smalsumą. Kodėl šitaip? Sie
kiama garbės? Kokia garbė, 
gavus vos vieną ar du nuošim
čius balsų? Norima paskleisti 
savas mintis? Kiek gyventojų 
jas prisimins po rinkimų, jei 
kandidatavęs jų nuolat ne
brandins spaudoje, susirin
kimuose? 

Buvo toks garsus aktorius, 
filmuose turėjęs graudžius 
vaidmenis. Tai Čarlis Čap
linas. Skausmingu juoku jis 
mokėjo pasmerkti nužmonė-
jimą nešusią industriją. Pa
vyzdžiui, valandų valandomis 
fabrike sukinėjęs veržles, jis 
net gatvėje trūkčiodavo ranko
mis ir vis į tą pusę, į kurią ją 
darbe buvo įpratinusios verž-

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Vilniuje vasario 26 d., prez. V. Adamkaus inauguracijos iškilmėse susitikę Čikagos ir apylinkių lietuviai. Iš 
kairės: Aras ir Rūta Staniuliai, Stasys ir Elena Barai, Dalia :r Vytautas Januškiai. 
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Dėl laikraščių laikysenos 
pasikeitimo ir „pasišlykštė
jimo" šiuo reiškiniu. Manau, 
kad visi žinome JAV demo
kratų ir respublikonų partijų 
pirminius rinkimus (prima-
ries). Jų metu ne' gan nekuk
liai išsitariama prieš vieną ar 
kitą savos partijos kandidatą, 
kad pasirinktąjį iškeltų. Bet 
kai vienas peiktųjų varžosi 
pagrindiniuose rinkimuose su 
priešingos partijos kandidatu, 
peiktasis tampa geriausiu iš 
visų šventųjų. O kas čia tokiu 
politikų elgesiu šlykštisi? 

Lietuvos prezidentinių rin
kimų metu kartojosi ši ameri
kietiška istorija. Pirmas ratas 
— lyg „primaries". Jei ne
praėjo mano mėgtas kandi
datas, galutiniuose rinkimuo
se remiu, giriu ir balsuoju už 
man geriau patinkantį iš 
dviejų likusiųjų. O kaip ki
taip? Visai nebalsuoti? Bal
suoti „prieš nepriklausomybę"? 
Prasmegti skradžiai žemėn? 

Kitų elgesį stebintys skru-
pulatai šlykščiais turėtų lai
kyti pačią demokratiją ir vi
sus rinkimus. Juk jais yra 
vertinami žmonės, vienus vie
šai laikant netinkamais, kitus 
išKeliant. Koks baisus elgesys! 
Bet kaip tada žiūrėti į žodžio 
laisvę? Kada ja naudotis? 

NEPATIKO AR APSIRIKO? 
Jeigu mano tetulė dar būtų 

gyva, tai ji pamačiusi tai, ką 
aš mačiau, tikriausiai pasa
kytų, „tai ir vėl žmogeliai su 
burokais į malūną nuvažia
vo". Nūdienėje Lietuvoje dar 
vis pasireiškia žmonės, kurie, 
anot mano tetulės, „girdi 
kad skamba varpai, tik ne
žino, kurioje bažnyčioje". 

Anądien žiūriu, skaitau ir 
savo akimis nenoriu tikėti. 
Žiūriu į Lietuvoje išleistą 
1998 m. kalendoriaus viršelį. 
Norėtųsi pasakyti, jog tai yra 
prasmingas ir vertingas lei
dinys. Tik, deja, atrodo, kad 
leidinio autoriai „su burokais 
į malūną nuvažiavo". Šis ka
lendorius, išleistas lietuvių ir 
anglų kalba, yra skirtas buvu
sio Lietuvos karo aviacijos 
viršininko, brigados generolo 
inž. Antano Gustaičio šimto 
metų gimimo sukakties pažy
mėjimui. Jo leidėjas yra ne 
koks privatus asmuo, ne kokia 
bendrovėlė, bet Lietuvos Res
publikos Krašto apsaugos mi
nisterija. Mus, gyvenančius 
užjūryje, žvilgterėjus į šį ka
lendoriaus viršelį, stačiai 
šiurpas nukrato. Liaudiškai 
pasakius, nebežinau ar čia 
bėgti, ar čia rėkti. Kalendo
riaus viršelyje užrašyta: „100 
metų generolui Antanui Gus
taičiui, General Antanas Gus
taitis Centenary". Taipgi vir
šelyje yra Lietuvos kariuo
menės uniformą dėvinčio as
mens atvaizdas ir skrendantis 
lėktuvas. Tačiau tai yra ne 
Antano Gustaičio atvaizdas ir 
ne jo konstrukcijos lėktuvas. 
Tai (varge, varge!) buvusio 
Lietuvos generalinio štabo 
pulk. Leono Gustaičio atvaiz
das ir sovietų gamybos An-2 
lėktuvas. Anais laikais tokio 
tipo lėktuvais būdavo trąšomis 
barstomi kolchozų laukai. 

Lietuvos Karo aviacijos 
viršininkas brigados genero
las inž. Antanas Gustaitis 
gimė 1898 m. kovo 26 d. Taigi, 
šiomis dienomis sukanka 100 
metų nuo jo gimimo. Bene 
daugiausia buvo žinomas dėl 
jo konstrukcijos ANBO lėk
tuvų. Jie buvo gaminami Lie
tuvos karo aviacijos dirb
tuvėse. Bostoniškėje Lietuvių 
enciklopedijoje rašoma, kad 
ANBO pavadinimą konstruk
torius sudarė iš savo (Antano 
ir žmonos Bronės, be r) vardų 
pirmųjų skiemenų. Beje, ra
šančiajam vaikystės laikais 
teko girdėti, kad ANBO tai 

B. gen. inž. Antanas Gustaitis 

žodžių „Antanas nori būti ore", 
pirmųjų raidžių derinys. 

Gen. Antanas Gustaitis 
1941 m. buvo sovietų suimtas 
ir išvežtas į Maskvą. Kalėjo 
garsiajame Butirkų kalėjime, 
ilgokai nebuvo žinomas jo liki
mas. Vėliau atėjusiomis žinio
mis, tais pačiais 1941 m. jis 
buvo nužudytas. 1944 m., ar
tėjant sovietų kariaunai, ve
lionio Antano Gustaičio žmo
na ir trys dukterys pasitraukė 
iš Lietuvos. Atvykusios į JAV, 
gyveno Čikagoje. Bronė Gus-
taitienė, sulaukusi 100 metų 
amžiaus, dabar gyvena San 
Francisco mieste. Šiame mies
te gyvena ir duktė Rasa. Ji 
yra anglų kalba parašiusi ne 
vieną knygą ir redagavusi pe
riodinius leidinius. Mokslo ir 
kūrybos simpoziume, kuris 
buvo surengtas praėjusiais 
metais Čikagoje. Gustaitytės 
pasidalino savo prisimini
mais. Taipgi Vytauto Pesecko 
pastangomis buvo surengta 
paroda, kurioje buvo išstatyta 
vertingų, gen. Antano Gus
taičio gyvenimą žyminčių, ro-
dinių. 

Ne kompiuteriais ar kitomis 
moderniomis priemonėmis, 
bet paprastais laiškais atei
nančiomis žiniomis, Lietuvoje 
buvo dedamos pastangos su
rengti platesnio masto gen. 
Antano Gustaičio gimimo 100 
metų sukakties paminėjimą. 
Tuo reikalu buvo kreiptasi į 
valdžios įstaigas. Deja, buvo 
gautas, sakytume, neraliuotas 
atsakymas. Ir būtent: „Nesi-

laikais), geriau žino ką ir kaip 
reikia daryti. Tos valdžios nu
tarimu, buvo išleistas kalen
dorius. Tik nežinoma, kas jį 
tikrino, kas jį peržiūrėjo. 
Užjūryje yra manančių, kad 
prie kalendoriaus paruošimo 
galėjo pirštus prikišti tie, ku
rie dar vis gėrisi sovietine 
praeitimi, kuriems yra svarbu 
„maišyti kortas", teplioti bu
vusią ir dabartinę Lietuvos 
nepriklausomybę. Žinia, gali
ma ir apsirikti. Sakykime, kas 
nedirba, tik tas neklysta. Vie
nok, vargu ar gali būti patei
sinti tokie juoką keliantys ir 
kartu ašarą spaudžiantys 
reiškiniai. Juk gen. Antanas 
Gustaitis nebuvo koks pašle
mėkas, o garbingas, labai 
daug nusipelnęs ir tragiškai 
žuvęs lietuvių tautos sūnus. 
Noromis ar nenoromis, buvo 
padaryta didelė skriauda ne 
tik gen. Antanui Gustaičiui, 
bet iš jo šeimos nariams bei 
artimiesiems. Jokiu būdu ne
buvo pasitarnauta ir pulk. Le
onui Gustaičiui ar jo palikuo
niams. 

Petras Petrutis 

MARDOSŲ SUKILĖLIŲ 
KUOPA 

Kpt. Jono Noreikos-generolo 
„Vėtros" sukilėlių kuopa, ko
vojusi prieš raudonarmiečius 
1941 m. birželio 22-25-tą Mar-
dosų-Nausodžių kaimų sandū
roje ir prie Santakos tilto (ant 
Minijos upės) kautynėse ir 
Stonaičių hidroelektrinės sto
ties apsaugos dalyviai puikiai 
pagerbti gražiu leidiniu. 

Pirmieji du puslapiai paskir
ti kpt. J. Noreikai — generolui 
„Vėtrai". Išvardinti 14 jo ti
tulų, tarp kitų: karys, partiza
nas, rašytojas, Štuthofo ka
linys, Vyčio Kryžiaus 1-mo 
laipsnio kavalierius, bolševikų 
sušaudytas. 

Puslapis po puslapio: jauni 
vyrai šauniose Lietuvos ka
riuomenės uniformose. Toliau 
jauni vyrai, dar per jauni tar
nauti kariuomenėje, bet daly
vavę sukilime kaip kovotojai. 

Jų likimai įvairūs: vieni žu
vo kaip partizanai, kiti perėjo 
ar liko amžiams gulėti žiau
rioje Sibiro žemėje. Dalis išli
ko gyvi, pabėgę į Vakarus. 

Riaukų šeima davė tris par
tizanus. Tėvas Liudvikas, iš-

vauti, kurių atstovavimo ne
nori? Minėtame laikraštyje 
negražiais vadinti reiškiniai 
buvo normalaus demokratinio 
gyvenimo bruožai. Negražu 
yra tik tai, kas melaginga, ne
dora, kas skriaudžia kitus as
menis, ypač tau nekenkian-

Kada gintis? Kada žodžiu sau- čius ir prievarta nesiperšan-
gotis pasišovusių tau atsto- čius tau padėti. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wasttngtan, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų at l ik t i 
l auko p r iež iū ros d a r b u s . 
Gal ime padėti gauti da rbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
b u t a s - $130 m ė n e s i u i . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

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

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

AUTOMOBUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapobs ir Ofi. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Nerūkantis pensininkas ieško 
kambario (su valgiu) prie 

šeimos Marquette Parko apyl. 
Skambinti 

8 v.v., tel. 773-472-1249. 

Reikalinga moteris 
namų valymui. Anglų 

kalbos nereikia. 
Kreiptis: Jolanta, 

tel. 708-652-2537. 

KMIECIK REALTORS 

2 1 . 436S S.Archer Ave 
7922 S.Putaski Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYF 

TEL. 773-585-6624 

HELP WANTED 
Malė for lawn maintenance 

Proud of America, Inc. 

Tel. 708-785-4536. 

» * * * % * * 

Š.m. kovo 8 d. dvidešimt penki Vilniaus šeimose globojami našlaičiai 
išvažiavo į turistine kelione po Europą. Jie lankysis Berlyne, Paryžiuje, 
Prahoje. Tai Vilniaus mero Rolando Pakso ir kitų rėmėjų dovana. 

Nuotr. Eltos 

ANBO II 

tremtas į Buriat-Mongoliją, 
sugrįžo ir mirė Lietuvoje 1961 
m. Sūnus Liudvikas, „Že
maičių legiono" ir „Vanagų" 
partizanas, 1949 m. ištremtas 
mirė Buriat-Mongolijoje. Lei
dinio autorius Damijonas 
Riauka, Lietuvos Ateitininkų fe
deracijos veikėjas, „Žemaičių 
legiono" ir „Vanagų" partiza
nas, perėjo NKVD gulagus. 

Leidinys spalvotas. Pusla
piuose 30 nuotraukų su tiks
liais aprašymais ir 1941 m. 
birželio 22-25 kautynių sche
ma. 

„Damijonas Riauka, Albinas 
Kijauskas 1941 m. birželio su
kilėliai". Atmintis, Kaunas, 
1998. 

Henrikas Kudreikis 

PRANEŠIMAS 

Poetės Marijos Aukštaitės 
Tyrimo fundacija dėkoja vi
siems atsiliepusiems už at
siųstus prašymus laimėti 1998 
m. Marija Aukštaitė Bursary 
stipendiją, įkurtą Center for 
Russian and East European 
Studies, Toronto universitete. 

Šiais metais Toronto univer
sitetas įsteigė dvi Marija 
Aukštaitė Bursary stipendijas 
ir Vilniaus universitete. Tyri
mo koordinatorė bei įvertintoja 
yra prof. Viktorija Daujotytė-
Pakerienė. Prof. Horst Witt-
mann, Selection Committee 
direktorius, praneša, kad dvi 
kandidatės, Aida Ažubalytė ir 
Brigita Speičytė, Vilniaus uni

versiteto lietuvių literatūros 
magistrantės, yra laimėjusios 
pirmą 1998 m. stipendiją ir 
paruošė 18 puslapių darbą 
spaudai: „Marija Aukštaitė: 
gyvenimo ir kūrybos tekstas". 
Antrą stipendiją laimėjo Agnė 
Žekonytė, filologijos IV k. ba
kalaure, kuri ruošia spaudai 
darbą „Išeivio problema Mari
jos Aukštaitės knygoje "Nu
bangavę kūdikystės dienos'". 

Nenustatant laikotarpio, 
kandidatai iŠ viso pasaulio, 
mokantys lietuvių kalbą, gali 
pasinaudoti Marijos Aukš
taitės Bursary stipendija iki 
trejų metų kreipiantis raštu 
pas: Dr. Robert Johnson, Di-
rector of the Centre for Rus
sian and East European Stu
dies, University of Toronto, 
130 St. George Street, Suite 

14335, Toronto, Ontario, M5S 
1A5, Canada. 

Tyrinėjimai apie poetę Ma
riją Aukštaitę ir jos laikotarpį, 
Lietuvoje ir užsienyje, tęsiami 
toliau. Jos knygos randamos: 
Robarts knygyne, Toronto 
universitete; Prienų Krašto 
muziejuje; Vilniaus universi
tete; National Library of Ca
nada, Ottawa; KLB muziejuje-
archyve, Mississauga, Cana
da, ir Onos Šimkuvienės kny
gyne, Čikagoje. 

J-A. Navikevičius 

Dovanočiau skryneles, kad 
tik atvaduočiau jaunas die
neles. 



KUNIGAS, GIMĘS 
VISUOMENININKU 

JADVYGA SKEIVYTĖ-SAVICKIENĖ 

Ką tik pasibaigė BALFui skirtas 
mėnuo. Buvo vėl surinkta nemaža 
aukų ir rūbų vis dar įvairiuose pa
saulio kraštuose vargstantiems lie
tuviams. Verta tačiau bent ret
karčiais prisiminti ir garbingus 
BALPo vadovus, kurie savo laiku 
visa širdimi rūpinosi labdaros dar
bais. Vienas iš tokių vadovų buvo 
kun. Vaclovas Martinkus, BALFo 
pirmininkas nuo 1964 iki 1973 m., 
miręs Providence, RI, 1980JCI. 18 
Apie jį ir jo nuostabią veiklą dar 
Lietuvoje čia savo prisiminimais 
dalinasi vilnietė Jadvyga Skeivytė-
Savickienė, Mažeikių gimnazijos 
1944 m. abiturientė. 

Tai šviesaus atminimo kun. 
Vaclovas Martinkus, ypač rū
pinęsis jaunimu, jį būręs į ka
talikiškas organizacijas ir ro
dęs jam kelią į aukštuosius 
idealus. 

Tik baigęs Telšių Kunigų 
seminariją ir pareiškęs savo 
artimiesiems, kad ne dėl gimi
nių ėjęs į kunigus, buvo pas
kirtas vikaru į Mažeikių para
piją. Balsingas, su pakum
pusia bajoriška nosimi ir ne
klusniu papurusių banguotų 
plaukų kuškiu virš aukštos 
kaktos, jaunasis kunigėlis 
įžengė į seną medinę Ma
žeikių bažnytėlę. Vos spėjęs 
apšilti kojas, ėmėsi organizuo
ti pavasarininkus. Galėjimas 
bendrauti su žmonėmis, links
mumas, muzikalumas ir dai
nos meilė traukė jaunimą it 
magnetas. Kur tik jis pasisuk
davo, visur skambėdavo dai
nos, juokai, pokštai. Turėjo 
aštrų liežuvį, žodis jam visada 
buvo kaip an t lentynos 
padėtas, jei reikėdavo atsikir
sti, pavyzdžiui, kad ir davat
koms, kurių jo žodžiais ta
riant, rožančiai esą iki kelių, o 

diafcuvis — iki žemės. Ypač 
nemėgo skundikų ir palai
žūnų. Juokdamasis yra pasa
kojęs, kaip kartą per tikybos 
pamoką viena mokinukė ke
lianti rankutę ir skundžianti 
šalia sėdinčią draugę: 
„Kunigėli, ana valg"!" — „Ar 
tau nedoudT — paklausęs 
skundikę, ir šitos pamokos 
užtekę. Na, o seseriai, kartą 
sumaniusiai įvaryti į kampą ir 
paklaususiai, kodėl Apvaizda 
tik su viena akimi, atsakęs: 
„Kad ana ir su viena akim ge
rai 01310". 

Reikia pasakyti, kad kun. 
Martinkus nesitenkino vien 
visuomenine veikla su jauni
mu. Jam labai rūpėjo ir ne
laimės ištikti varguoliai, ser
gantys parapijiečiai, pas ku
riuos jis vėliau birbdavo ap
žergęs naują motociklą. Daž
nai ant jo užsisodindavo ir la
bai žmonių mėgiamą Mažei
kių gydytoją Tautvaišą. Ru-
deniais ar pavasariais kartais 
abiem tekdavo gerokai pa-
klampoti po purvynus, bet į 
namus grįždavo laimingi — 
pagelbėję žmonėms. Neteko 
girdėti, kad kuris kitas kuni
gas būtų taip rūpinęsis savo 
parapijiečiais, jeigu neminėti 
kun. Broniaus Jurgučio, kurį 
karo metu pakirto kulka, gelb
stint sužeistą rusų karininką. 
Manau, kad šitiems dviem 
Mažeikių kunigams turėtų 
būti pastatytas paminklas. 
Reikia džiaugtis, kad būta 
tokių veiklių kunigų, kurie 
nesėdėjo sudėję rankas ir ne
laukė, kad kas kitas už juos 
auklėtų jaunimą. Jie stengėsi 
įkvėpti jaunimui Dievo ir 
Tėvynės meilę, jie negailėjo 
nei savo laiko, nei sveikatos, o 
kaip amžino atminimo kun. 
Jurgutis — net savo gyvybės, 
aukodamasis netgi mūsų 
krašto užpuolikui. 

Vadovaudamas pavasarinin
kams, kun. Martinkus patylo
mis organizavo ir ateitinin
kus. J is pirmasis Žemaitijoje 
pradėjo rengti ir ateitininkų 
stovyklas, buvo jų širdis ir sie

la, visų mėgiamas, dažnai su 
gitara rankose ir skardžiu ga
lingu balsu, drebinančiu ir 
bažnyčių skliautus, ir pa-
venčių gojus su jaunimo pul
kais. 

Deja, šį kun. Martinkaus 
gražiai pradėtą su jaunimu 
darbą nutraukė pirmoji so
vietų okupacija. 1940 metais 
Telšių vyskupas Staugaitis 
pasakęs: „Kun. Martinkus — 
energingas, veiklus, moka 
tvarkytis, tad duosiu jam gerą 
parapiją". Toji parapija buvo 
Židikuose, akliname užkam
pyje — didelė, bet ganėtinai 
apleista, nebent gera tik vienu 
požiūriu, kad čia buvo paliku
si savo pėdas bajoraitė Marija 
Pečkauskaitė — Šatrijos Ra
gana. Nors ir būdama dvaro 
panytė, ji buvo artimai ben
dravusi su apylinkių kaimie
čiais, gydydama juos, šelpda
ma ir mokydama rašto jų 
vaikus. Tas jos gerumas ir 
širdies taurumas tikriausiai 
tebesklandė virš lygių, der
lingų palatvijo laukų, dirbamų 
darbščių, bet dar gerokai tam
sių žemaitėlių. Daug kas ir 
dabar tebeprisiminė gerąją 
dvaro panelę Mariją, palai
dotą Židikų kapinėse vos prieš 
dešimtmetį —1930 metais. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. kovo 26 d. 

Modernioji Elektrėnų bažnyčia. 

pasimelsdavome už Tėvynę tęs vėl laisvę, nardė kaip žuvis 
per jo aukojamas šv. Mišias, vandenyje. Jo Židikuose maty-
Nors tebebuvome dar vaikai, 
bet patriotizmas buvo taip gi
liai įdiegtas į mūsų širdis jau 
nuo pradžios mokyklos, jog 
vardan Lietuvos nebūtume bi
joję nė mirti. Ak, kad bent 
menką dalelę mūsų patriotiz
mo turėtų dabartiniai Lietu
vos vaikai ir jaunuoliai! 

Tikriausiai neliko nepas
tebėti šie kun. Martinkaus ar
timi ryšiai su Mažeikių moks
leivija: saugumas pradėjo 
vis įžiūliau jį persekioti. Paga
liau, ruošiant ištremtinųjų są
rašus, ir jis buvo įrašytas. 
Laimė, spėjo pasprukti. Ne
trukus pasirodė vokiečiai, o 

ta vizija stovėjo jam prieš akis 
dieną ir naktį. Sakydavo: „Aš 
ir miegoti nebegaliu per tą 
dvaro panytę". Nuo ko pra
dėti, jis jau žinojo, tik ne
žinojo, kaip vokiečiai pažiūrės 
į jo sumanymą statyti pa
minklinę koplyčią Marijai 
Pečkauskaitei, apie kurią jie, 
aišku, nieko nebuvo girdėję. 
Nemažų diplomatinių suge
bėjimų klebonas, ėmė dosniai 
vaišinti vokiečių karininkus, 
karts nuo karto užsukančius 
pas jį į kleboniją. Karas kol 
kas jiems gerai sekėsi, tad jų 
nuotaikos buvo geros. 

Esu buvusi liudininke, kaip 
sovietams reikėjo nešti kuda- jie buvo vaišinami žemaitiška 

Kun. V. Martinkus. 

Kun. Vaclovas Martinkus, 
matyt, bus gerai supratęs, ką 
reiškė Lietuvai šita didžioji 
humanistė, pedagogė ir ra
šytoja, atėjusi į mūsų lite
ratūrą su romantizmo vėliava. 
Tad vos įkėlęs koją į Židikus, 
kun. Martinkus iš bažnyčios 
tuojau patraukęs į senas ap
leistas kapines. Ilgokai vaikš
čiojęs, kol susiradęs Marijos 
Pečkauskaitės kapą. susme
gusį į žemę ir apėjusį pikt
žolėmis. Pastovėjęs prie jo, 
pasimeldęs, ir tuoj prieš akis 
jam iškilusi didžiulė ir aukštu 
bokštu paminklinė koplyčia. 
Netrukus miražas dingęs, ir 
jis pasakęs: „Ak, jūs, 
žemaitėliai, dėl ko esat tokie 
nedėkingi? Nepyk ant jų, gar
bioji Žemaitijos dukra Marija. 
— aš atlyginsiu skriaudą". Vi
zija nedavusi ramybės jaunam 
klebonui. O tuo tarpu Lietu
voje tebeviešpatavo armija „iš
vaduotoja" su stropiais mūsų 
pačių parankiniais. 

Kaip jie begriežė dantį ant 
jaunojo Židikų klebono, jis vis-
tiek stengėsi tą „religinį 
raugą" platinti tarp savo pa
rapijiečių. Dažnai atlėkdavo 
savo motociklu į Mažeikius ir 
vis sakydavo savo suorgani
zuotiems pavasarininkams ir 
ateitininkams: „Tik jūs nepa
siduokit tiems burliokams, 
švęskit, kad ir paslapčiomis, 
visas mūsų šventes, neat-
sižadėkit senų tradicijų, ir 
Lietuva vėl atgaus laisvę". 
Prisimenu, ne kartą pas save 
yra pasikvietęs ankstyves
niąsias savo ateitininkes ir 
ateitininkus. Visi iš širdies 
pasikalbėdavome, apgailestau
dami prarastą laisvę, karštai 

šių iš Lietuvos. Vėliau kun. 
Martinkus juokdavosi, pasa
kodamas, kaip jo židikiškiai 
išviję sovietus tik pagaliais 
teapsiginklavę. Beje, po ketve
rių metų, kai vėl grįš raudo
nieji „draugai", jų patikėtinis 
žurnalistas Miniotas rašys 
spaudoje, kad, esą, kun. Mar
tinkus vaikščiojęs su šautuvu 
ir žudęs tarybinius piliečius, o 
klebonijos rūsius buvo prisik
rovęs sušaudytų žydų turto. 
Viešpatie, kaip tam Miniotui 
nenudžiūvo liežuvis šitaip 
šmeižiant dorą kunigą! 

Vokiečiai, žinoma, buvo tik 
laikini mūsų gelbėtojai. Tuo 
tarpu visi galėjome lengviau 
atsikvėpti, nors žinojome, kad 
kryžiuotis yra kryžiuotis. Greit 
patyrėme, kad vokietis pasi
duoda kur kas lengviau ap
gaunamas negu maskolis. 
Gimnazijoje ruošdavome va
karus su dažnai prieš vo
kiečius nukreipta programa, o 
šie, nesuprasdami, ten mums 
paplodavo. Ateitininkų susi
rinkimus rengdavome visiškai 
laisvai. Kun. Martinkus, paju-

pusmarškone koše. Ant stalo 
— moliniai dubenėliai su 
garuojančia koše, mediniai 
šaukštai, padažo dubuo, sal
daus pieno ąsotis, rūgusio ir 
grietinėle paskaninto pieno 
puodynė. Stalą apsėdę, link
smai kaip žąsys klega vo
kiečiai. Jiems čia tikra egzoti
ka! Klebonas sėdi stalo gale ir 
skambiu baritonu traukia sa
vo mėgstamą dainą: 

Rūgsta pėjna pouds unt sta
lą. 

Srebam. kad net akys bąla... 
Na ir štai po kurio laiko 

išgirstame, kad kun. Martin
kus jau yra gavęs statybinių 
medžiagų (tokio pasaulinio 
karo meta) ir jau turi archi
tekto Muloko projektą. Jo 
džiaugsmui nebuvo nė galo, nė 
krašto. Aišku, ir mes visi 
jo globotiniai nebetvėrėme 
džiaugsmu. Girdėjome, kad 
pats klebonas, pasidėjęs ju-
pas, eidavo prie statybos dar
bų, nors parapijiečiai mielai 
talkininkavę. Ko prireikus, 
tuoj sėsdavęs ant motociklo ir 
lėkdavęs į Mažeikius pas ap-

N'uotr Viktoro Kapočiaus 

skrities valdžią, aišku, vo
kiečius. Tuo metu atmosfera 
buvo be galo slogi. Žydai buvo 
varinėjami kaip avinėliai iš 
miestelio j miestelį, masiškai 
buvo šaudomi pavenčiuose. 
Nors kun. Martinkus mums. 
geltonsnapiams, ir neprasitar
davo apie savo veiklą gelbstint 
žydus, tačiau netrukus, jau 
prieš rusams grįžtant, visi 
apie tai žinojo. Sklido kalbos 
apie rizikingus jo žygius. Gai
la, kad dabar vargu ar belikęs 
gyvas koks liudininkas. 

Štai pagaliau atėjo 1943-jų 
vasara ir šv. Onos atlaidai 
Židikuose. Paminklinė koply
čia su aukštu bokštu kapinėse 
rėmėsi į žydrą ir skaidrų 
dangų. (JAV išleistoje Lietu
vių enciklopedijoje klaidingai 
rašoma, kad paminklinė ko
plyčia Marijai Pečkauskaitei 
Židikuose buvusi pastatyta 
1940 metais. Ten klaidingai 
minima ir naujos Židikų baž
nyčios statyba;. Į atlaidus ir į 
koplyčios pašventinimą buvo 
sukviesta daug svečių, jų 
tarpe ir nemažas būrys kun. 
Martinkaus globotinių — atei
tininkų ir pavasarininkų. Po 
visų apeigų ir pamaldų jaunie
ji svečiai vaišinosi didžiuliame 
klebonijos sode, o garbinges-
nieji — klebonijoje. Klebonas 
skraidė nuo vienų pas kitus 
sparnus išsiauginęs, nes savo 
viziją buvo įgyvendinęs su 
kaupu. Išnaudodamas vo
kiečių palankumą, jis vėliau 
patvarkė ir apleistą parapijos 
bažnytėlę. 

Atėjo 1944-tieji. patranku 
dundesys rytuose aidėjo vis 
garsiau. Frontui j au visai pri
artėjus, teko dar susitikti kun. 
Martinkų ir išgirsti jo žodžius, 
kai paklausiau, ką manąs to
liau daryti: — „Ką čia gali ma
nyti, — bėgti, nes antraip 

komunistai man gyvam nu
luptų kailį." Jo balse galėjai 
girdėti didelį nerimą. „Bet rei
kia laikytis" — dar pridūrė — 
„Argi nesu j u m s , jaunime, sa
kęs, kad išsigelbėti galima net 
tada kai belikęs laisvas tik 
mažasis pirštelis". Tad paga
liau pačiu paskutiniu momen
tu — 1944 nelaimingąją spalio 
7 d. — jis pasi t raukė į Vaka
rus. Mes, jo į krūvą suburtos 
abi tur ientės , likome besto
vinčios ant bedugnes krašto. 
Paralel inės mūsų klases ber
niukai, generolo Plechavičiaus 
paleisti iš Apsaugos būrių, 
išsilakstė į visas puses. Mūsų 
kartos l ikimas buvo tragiškas, 
o taip visi buvome troškę dirb
ti laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai. 

Atsidūręs Vokietijoje, kun. 
Mart inkus be pastoracinio 
darbo buvo veiklus ir kitose 
srityse, stengėsi kiek galė
damas visiems padėti sveti
mame ir da r karo nusiaub
tame kraš te . Su juo susidūrę 
to meto lietuviai tikriausiai 
galėtų apie jį daug ką papasa
koti. Pa t s būdamas „Dievo 
paukštel is" (Displaced per-
son), dažnai siuntinėjo vaistus 
tėvynėje pasilikusiems žmo
nėms. Teatlygina jam Visaga
lis ir už man atsiųstus vaistus 
nuo tuberkuliozės, padėjusius 
man išsikrapštyti iš tos bai
sios ligos. 

1950 m. j i s išvyko į JAV. 
Ten irgi šalia pastoracinio 
darbo ėmėsi visuomeninės 
veiklos su jaunimu. Net ir 
metams šuoliuojant į priekį jo 
dvasia buvo kupina neišblės-
tančios energijos. Štai vienin
teliame 1957 m. man rašy
tame t r u m p a m e laiške (beje, 
su juo susirašinėt i buvo tolygu 
pasirašyti sau nuosprendį 
bent dešimčiai metų kalėji
mo!) jis rašė: „... ypač įdomu 
būtų išgirsti apie tenykštį jau
nimą, nes mūsiškis čia mums 
yra dėmesio centre. J a m vasa
roti net nor ime įrengti stovy
klavietę". Berods, ta stovykla
vietė ir buvo įrengta, nes toje 
pačioje Lietuvių enciklopedi
joje rašoma, kad 1953-56 m. 
j is j au ruošęs moksleivių atei
t ininkų stovyklas. Žinau, kad 
jis labai aktyviai buvo įsi
t raukęs į labdarą karo nu
siaubtai, pavergtai Lietuvai. 
Tame pačiame laiške jis rašė: 
„...aš j au su šiuo 'pelningu' biz-
neliu art inuosi prie 100 siunti
nių ir sustoti nesu linkęs". Ir 
tame laiškelyje, ir per kitus 
pažįstamus j is vis prašinėjo 
skurstančių ir vargstančių 
žmonių adresų. Žinoma, nors 
žmonės ir labai skurdo, bet 
gauti siuntinį iš užsienio buvo 
labai pavojinga. Kun. Mar
t inkus visokiais būdais steng
davosi mėtyti pėdsakus, kad 
saugumui būtų kuo sunkiau 
susekti, kas čia siunčia. Ta
čiau saugumą apgauti nelen
gva. Netrukus valdžia susira
do gerą „šunelį" — žurnalistą 
Miniotą, kuris per nesibai
giančius „Tiesos" numerius 
ėmė tampyti kun. Martinkų 
paklodėmis šmeižtų. Tą savo 
rašliavą Miniotas buvo užvar
dinęs: „Atsargiai, BALF'as!" 
Tai buvo sutrumpintas vardas 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo, kuriam tuo metu pir
mininkavo kun. Martinkus. 
Žmonės buvo gąsdinami ir 
tampomi saugumo: buvo gir
dėti atvejų, kaip saugumas 
net priversdavo žmones atsi

sakyti tų siuntinių, lyg jie 
būtų galėję nuversti tarybų 
(kun. Martinkaus žodžiais ta-

- riant „terbų") valdžią. 
Apie kun. Martinkų, nuo 

1950 m. gyvenusį Amerikoje, 
nedaug tegalėčiau pasakyti. 
Užtat kai griuvo Berlyno sie
na, kai pagaliau ir pas mus 
ėme švisti Atgimimo aušra, at
vykstančius bičiulius iš laisvo
jo pasaulio vis klausinėdavau 
apie kun. Martinkų. Aišku, 
neišgirdau nieko blogo. Pirmo
ji pasirodė mano klasės 
draugė Ada Jonušaite-Abra-
mikienė iš Toronto. Papasako
jau jai , kaip kun. Martinkus 
buvo „išgarbintas" komunistų, 
kaip daugelio protus buvo su
maišęs žurn. Miniotas ir kaip 
dar nemaža žmonių nesusi
gaudo, kur tiesa ir teisybė. 
Gaila, nesusigaudančių ir da
bar dar daug yra, todėl komu
nistų peretiniams ir šiandien 
taip lengva šmeižti net tokius 
du doriausius mūsų žmones 
kaip Landsbergį su Vagnoriu
mi. Prisimenu, tada Ada 
Jonušaitė taip pat tvirtino, 
kad kun. Martinkus buvo la
bai geras ir veiklus žmogus. Ji 
pasakojo, kaip jos sesutė, da
bar sesele Loreta, tik kun. 
Martinkaus dėka dar karo 
metu galėjo pabėgti nuo rau
donųjų iš Lenkijos. 

Prieš keletą metų Lietuvoje 
apsilankiusi kita mano klasės 
draugė — Eugenija Baužin-
skaitė-Rastonienė iš JAV taip 
pasakojo: „Kun. Martinkus 
mūsų šeimai buvo kaip tėvas. 
J is krikštijo visus penkis mū
sų vaikus. Dažnai užšokdavo 
pasižiūrėti, kaip mes begyve
name. Pavargęs, nusiplūkęs, 
žiūrėk, sėdi, ilsindamas kojas 
o batai visai nedrengti. Kai 
pasakydavau, kad galėtų nusi
pirkti naujus batus, jis 
žemaitiškai atsakydavo — Vo 
kam, mon ėr tokėj da r geri. 
Mano sesuo Aldona, dirbusi 
senelių namuose galėtų pa
pasakoti, kaip kun. Martinkus 
ten užeidamas pakeldavo se
nelių dvasią, kaip jie jo lauk
davo". 

Ir taip nesu girdėjusi nė vie
no blogo žodžio apie kun. Mar
tinkų. Jis buvo tikrai geras ir 
doras žmogus. Pernai tai pat
virtino ir į Lietuvą atvykęs 
savo kunigystės 60-čio at
švęsti kun. dr. Vytautas Bag-
danavičius, pokalbyje su ma
nimi taip pat apie kun. Mar
tinkų atsiliepęs kaip apie dorą 
ir veiklų žmogų, dažnai ra
šiusi į „Draugą", „Darbininką" 
ir „Ateitį", gražiai vadovavusį 
BALF'o veiklai. 

Tad ilsėkis ramybėje, Gar
busis kun. Vaclovai, svetimoje 
žemėje gyvenęs su viltimi 
grįžti į atsikursiančią laisvą 
Lietuvą, kurią taip mylėjai ir 
dėl kurios žmonių savo gyve
nimą aukojai! 

Sausio m ė n e s i 12,5 mln. 
dolerių (1,2 proc.) sumažėjo 
Lietuvos banko oficialiosios 
tarptautinės atsargos. Sausio 
pabaigoje jos buvo 1,05 mili
jardo dolerių. Valiutos atsar
gos mažėjo jau antrą mėnesį iš 
eilės. Gruodį dėl perkainotų 
aukso atsargų bei sumenku
sios konvertuojamosios valiu
tos rezervo jos sumažėjo 25 
mln. dolerių (2,3 proc.) Aukso 
atsargų verte sausį nepasi
keitė ir buvo 52,7 mln. dole
rių. Viena uncija dabar įkai
nota 283 JAV doleriais. 

Dalis Pedagoginio lit. instituto lektorių, studentų ir svečių sausio 24 d. susirinkę pagerbti instituto direktore 
Stasę Petersoniene (sėdi I dešinėje', apdovanota ..Žmogaus gelbėjimo kryž'um>~ u ž žvdu gelbėjimą nacių okupa
cijos laikais, ir lėkt. Joną Dainauska įsu gėlėmis viduryje), švenčiantį 94 metų gimtadienj. 

Nuotr Marijos Plačienės 

Mūsų sesei g i e d n n i n k e i 

A.tA. 
VIKTORIJAI KLEIVIENEI I 

m i r u s , r e i š k i a m e gi l ią užuojautą jos d u k r o m s 
g i ednn inke i ANGELEI DIRKIENEI ir LORETAI 
KYNIENEI, jų šeimoms ir artimiesiems 

Čikagos Korp! Giedra 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. kovo 26 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
LIETUVOS BAROKO PERLAS 

Lietuvių sodyba, papuošta žiemos pabaigos sniego. Nuotr. A. Plėnio 

Šį šeš tad ien į , kovo 28 d., 
7 vai. ryte. per Lietuvių tele
vizijos 23 TV kanalą bus rodo
mas filmas „Čiurlionis ir 
žiemos grožis Lietuvių sody
boje". Tai dr. Jono Adoma
vičiaus įsteigtos lietuvių glo
bos ir nuolatines užuovėjos 
namų bei aplinkos filmo prem
jera. Filmą pagamino žinomas 
filmuotojas Aleksandras Plė
nys. Visi kviečiami pažiūrėti. 

„Sau lu t ė s " , L i e tuvos vai
k u g lobos bū re l i o sus i r in
k i m a s bus antradienį, kovo 
31 d., 7 vai. vak., Pasaulio lie
tuvių centro. Lemonte. konfe
rencijų kambaryje. Narės ir 
visi, norintys padėti varga
niems vaikams Lietuvoje, 
prašomi dalyvauti. 

L ie tuvos Vyčių 112 kuo
p a šį sekmadienį, kovo 29 d., 
11:30 vai. r., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje ruo
šia priešvelykinius pietus su 
laimėjimais ir kitomis įdomy
bėmis. Rezervacijos priima
mos telefonais: 708-425-5015: 
708-499-5866. Kadangi pietūs 
taip anksti, suspėsite po jų ir į 
..Draugo" koncertą Jaunimo 
centre 3 vai. p.p. 

I „ D r a u g o " r e n g i a m ą 
k o n c e r t ą šį sekmadienį, kovo 
29 d.. 3 vai. p.p.. Jaunimo cen
tre, nuoširdžiai kviečiame vi
sus Marąuette Parko, Brigh-
ton Parko, Oak Lawn. Bur-
bank, Hickory Hills, Palos 
Park, Orland Park ir kitų 
Čikagos miesto bei prie
miesčių lietuvius. Lauksime! 

B e s k u b a n t kasd ienybė je , 
ne l engva s u r a s t i l a iko susi
k a u p i m u i , o jis visiems ir vi
sada reikalingas, ypač Gavė
nios metu. kad tinkamai pasi-
ruoštume šv. Velykoms. Ge
riausias būdas susikaupti, 
dalyvaujant religiniame kon
certe, kuris ruošiamas Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Marąuette Parke. Verbų sek
madieni, balandžio 5 d., 2 vai. 
p.p. 

Panevėž ieč iu k lubo pus
m e t i n i s s u s i r i n k i m a s šau
kiamas kovo 29 d.. 12 vai.. 
Jaunimo centre. Po susirinki
mo, pasivaišinę kavute, visi 
turime dalyvauti ..Draugo" 
koncerte ten pat. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Valdy
ba prašo visus narius dalyvau
ti susirinkime ir koncerte. 

Į sva rb ius rengin ius — o 
toks yra Toronto vyrų choro 
..Aras" koncertas, kurį ruošia 
„Draugas" — paprastai pato
giau bilietus įsigyti iš anksto, 
kad nereikėtų stovėti ilgose 
eilėse, o ir geresnę vietą gau
tume, tačiau ir koncerto die
ną, sekmadienį, kovo 29, prie 
įėjimo, nuo 1 vai. p.p., bus ga
lima įsigyti bilietus, jeigu kas 
nespėjo užsukti į „Draugo" ad
ministraciją ar „Seklyčią". 

Reikėjo t ik ra i sal iamo
n i ško sprendimo, nes visi 
mūsų dienraščio bendradar
biai tikrai pareigingi, talentin
gi ir uolūs! Bet pagaliau buvo 
išrinkti šeši, kuriems bus 
įteiktos padėkos ir kuklios do
vanėlės šį sekmadienį, kovo 
29 d.. „Aro" koncerto metu. 
Kas jie? Ateikite ir sužinosite! 

Kviečiama ta lka — šešta
dienį, balandžio 4 d., 10 vai. 
ryte, į sunkvežimį bus krauna
mi „Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio, siuntiniai. Ga
lintys padėti, prašomi rinktis 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte apatinėje mašinų pas
tatymo aikštelėje jau 9:30 vai. 
r. „Saulutė" dėkinga už pa
galbą. 

Lietuvių „Klumpės" ka
pela iš Suvalkų trikampio — 
Punsko — atvyksta koncertuo
ti į JAV ir Kanadą. Nors jiems 
nereikia mokėti honorarų, bet 
vis tiek susidaro didelės ke
lionės išlaidos, ypač transpor-
tacija iš vieno lietuvių telkinio 
į kitą. Tad LB Kultūros taryba 
kreipiasi i geradarius, kurie 
norėtų pasveikinti punskie
čius, atsiųsti savo sveikinimą 
su auka pirmininkei Marijai 
Remienei. 2841 Denton Ct., 
Westchester. IL 60154, tel. 
708-562-1448. Bus išleistas 
leidinukas, programa, kuri 
liks jiems gražus atminimas iš 
viešnagės užjūriuose. 

Toronto vyrų choras 
„Aras" giedos Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje per 
lietuviškas 10 vai. Mišias sek
madienį, kovo 29 d. Visi brigh-
tonparkiečiai ir apylinkių lie
tuviai kviečiami kartu pa
simelsti ir pasiklausyti sielą 
keliančių giesmių. 

Marija ir Pau l ius Stoni-
kai, Darien, IL, su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė 100 
dol. auką. Esame labai dė
kingi. 

Besilankant Kaune, ne tik 
nesunku, bet net labai verta 
užsukti į Pažaislį, kur is yra 
ant Nemuno kranto, apie 7 
km nuo Kauno. 

Čia XVII šimtmetyje Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės kancleris Kristupas Žygi
mantas Pacas, grįžęs iš stu
dijų Krokuvoje ir Florencijoje, 
įkūrė kamandulių vienuoliją, 
pastatydamas vienuolyną ir 
bažnyčią. Su kamanduliais jis 
susipažino, studijuodamas 
Italijoje. Pacas vienuolyną pa
vadino „Mons Paeis" I „Taikos 
kalnas"). Jo sumanymą įgy
vendino menininkai, iškviesti 
iš Italijos. Tai yra vienas žy
miausių baroko archi tektūros 
stiliaus paminklas visose Bal
tijos valstybėse. 

Bažnyčioje tikinčiųjų buvo 
ypatingai vert inamas, garsė
jęs kaip stebuklingas. Marijos 
su Kūdikiu paveikslas, pava
dintas „Gražiosios Meilės Mo
tina", kurį 1661 metais po
piežius Aleksandras VTI pado
vanojo Kristupui Pacui. Vie
nuolyne buvo sukaupta nepa
prastai daug vertingų meno 
kūrinių, knygų. 

Užbaigus dekoravimo dar
bus, bažnyčia buvo dedikuota 
1712 m., bet netrukus pradėjo 
užklupti žiaurios nelaimės. 
Jau 1775 m. rytinė bažnyčios 
dalis nukentėjo nuo žaibo. 
1812 m., iš Rusijos besitrau
kiantys Napoleono kariai , api
plėšė vienuolyną ir padare ne
mažai žalos. Rusams valdant 
Lietuvą, vienuoliai buvo ap
kaltinti dalyvavimu 1831 m. 
sukilime. Vieni mirė kalėji
me, kiti buvo išsiųsti į kitus 
vienuolynus, o 1832 m. caras 
vienuolyną atidavė stačiati
kiams. 

Rusai niokojo bažnyčią ir 
vienuolyną — brangesnius 
daiktus pasisavindami, ki tus 
perdirbdami, pvz. iš žvakidžių 
liedinosi šaukštus ir šakutes . 
Pažaislio viršininkas buvo ir 
Kauno stačiatikių vyskupas. 
Kai 1914 metais rusai bėgo 
nuo vokiečių, su savimi išsi
vežė didelę dalį meno vertybių 
ir visą archyvą. Tada Pažaislis 
tapo vokiečių karo ligonine ir 
baroko meno šedevro, istorinio 
paminklo naikinimas tęsėsi. 

Šv. Kazimiero seserų kong
regacijos steigėja, Motina Ma
rija Kaupaitė iš Amerikos 
1920 metais nuvyko į Pažaislį 
ir čia įkūrė Šv. Kazimiero se
serų vienuolyną. Vienuoles 
Pažaisliu rūpinosi iki sovietų 
okupacijos, kai 1940 metais 
sovietai vienuolyną ir bažny-

P a k e i s t a i š v y k o s d a t a . 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus Moterų gildijos ruošta 
išvyka „Tasty Trea ts Tour", 
nukelta j balandžio 14 dieną. 
Vietas reikia rezervuoti iki ba
landžio 5 d„ skambinant Irene 
Norbut, 708-974-2946. 

čią pavėne psichiatrine ligo
nine. 

Nuo 1967 - 1991 m. Pažais
lio vienuolynas perėjo į M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
rankas ir prasidėjo atstatymo 
darbai, apie kūnuos įdomiai 
prisimena, juose dalyvavęs, 
Lemonte gyvenantis Tautvy
das Patamsis. Šv. Kazimiero 
seserys į Pažaislį grįžo 1992 
metais ir tebesirūpina tęsti re
montus Lietuvos praeitį liudi
jant iems, svetimųjų apiplėš
tiems vienuolyno pastatams. 

Pažaislyje lankiausi 1979 
metais. Su širdgėla buvo pasa
kojama apie vienuolyną nioko
jusius, drėgmės daromą žalą, 
nuostabias freskas, turt ingus 
reljefo ornamentus, nuo stogų 
nuluptas skardas, tyrimus at
skleisti gilią Pažaislio istoriją. 

Šiandien Pažaislyje įsikūru
sios kazimierietės rūpinasi ne 
tik šių pastatų remontu, bet 
čia telkia Lietuvos jaunimą 
dvasiniam atsinaujinimui, gy
venimo tikslo suvokimui. Ne 
vienas čia randa užuovėją, at
gaivą. Juk komunizmas paliko 
kraštą, ne vien materialiai nu
siaubtą... 

Vasarą Pažaislyje vyksta 
nuostabūs koncertai, pačiame 
vienuolyne ir po stogu — sode. 
Koncertuoti atvyksta ir Lietu
vos, ir pasaulinės garsenybės. 
Panašius koncertus, filmuotus 
Italijoje, esame pratę matyti 
savo televizijų ekranuose, o to
kie nepaprasti koncertai vyks
ta ir mūsų Pažaislyje! 

Čia didingos architektūros 
bei žavingos gamtos supami, 
groja ir dainuoja žymieji muzi
kai: Irena Milkevičiūtė, Ge-
ham Gregorian. Sabina Marti
naitytė, Virgilijus Noreika. 
Gintarė Skėrytė, Kauno kvar
tetas , Juozo Domarko diriguo
jamas , Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, Vladimi
ras Prudnikovas. Judita Lei-
taitė, Gražina Landsbergienė, 
Vilniaus styginis kvintetas, 
Kauno valstybinis choras, dr. 
Niek Striple diriguojamas Pie
tų Kalifornijos choras ir kiti. 
Pažaislyje taip pat vyko Ber
nardo Brazdžionio kūrybos va
karas — koncertas, jo 90-tojo 
gimtadienio proga. Dalyvavo 
mūsų žymusis poetas. 

Kaip feniksas iš pelenų, Lie
tuva kyla iš po komunistinio 
aptemdymo. o Šv. Kazimiero 
seselės, besidarbuodamos Pa
žaislyje, atstato jo turtingą 
praeitį ir Lietuvos žmonių 
dvasinį gyvastingumą. Šv. Ve
lykoms artėjant. Gavėnios me
tu. Lietuvos vaikų globos bū
relis „Saulutė" kviečia visuo
menę į Pažaislio muzikos kon
certu vaizdajuostės peržiūrą 
penktadienį, balandžio 3 d., 7 
vai. vak.. Bočių menėje. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Penktadienio vakarą pra-
leiskime Pažaislyje! 

I n d r ė T i jūnė l i enė 
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Lietuvos Respublikos garbės gen. 
Darnušiais po Dainavos stovyklos 40 

SUSIRINKIMAS BE 
DEMOKRATIŠKOS 

DVASIOS 

LB Lemonto apylinkės meti
nis narių susirinkimas buvo 
kovo 15 d., sekmadienį, PLC 
didžiojoje salėje, dalyvaujant 
apie 100 asmenų, įskaitant ir 
svečius. Spaudoje buvo skel
biama, kad ši apylinkė yra 
viena gausiausių apylinkių Vi
durio vakarų apygardoje; susi
rinkimo metu valdybos nariai 
pateiks savo veiklos ir finansi
nę apyskaitą; kontrolės komi
sija padarys apyskaitų įverti
nimą. Kiekvienas apsišvietęs 
narys žino, kad JAV LB apy
linkės vyriausias organas yra 
JAV LB apylinkės susirinki
mas, kuriam apylinkės valdy
ba pateikia savo veiklos ats
kaitomybę, taria ir sprendžia 
JAV LB apylinkės reikalus. 
Pagalvojau: gyvename demok
ratinėje santvarkoje... 

Susirinkimą atidarė valdy
bos pirm. K. Laukaitis be il
gesnio įžanginio žodžio, pak
viesdamas visus atsistojimu 
pagerbti mirusius narius. 
Maldą sukalbėjo kun. A. Palio
kas, SJ, Pal. J . Matulaičio 
misijos kapelionas. Darbotvar
kės priėmimo ar dėl pasiūly
mo pirmininkauti neutraliam 
asmeniui, niekas jokio intere
so nerodė ir nekėlė jokio klau
simo. 1997 m. metinio susirin
kimo protokolą perskaitė St. 
Džiugas. Mandatų ir balsų 
skaičiavimo komisiją sudarė 
Vyt. Jasinevičius ir Algis Moc-
kaitis. Pirm. Laukaitis per
skaitė savo apžvalginį prane
šimą. Buvo išspausdintas ir 
galėjo gauti kiekvienas. Ižd. 
A. Urbutis perskaitė finansinę 
iždo apyskaitą, bet ji buvo 
neišspausdinta, neišdalinta, 
todėl susirinkusieji neturėjo 
galimybės arčiau susipažinti. 
Apie Socialinių reikalų sky
riaus raštinės vietą, pradėtą 
veiklą, ateities darbus ir pla
nus buvo pateikta gera infor
macija, išdalinta ant stalų, ir 
dar buvo perskaityta vicepir
mininko G. Kazėno, kuris tuo 
skyriumi rūpinasi. Kontrolės 
komisijos pirm. K. Sušinskas 
perskaitė valdybos kasos pa
tikrinimo aktą, duodamas su
prasti, kad kasos knygos veda
mos gerai ir tvarkingai. 

Prieš pradedant diskusijas 
ir pranešimų priėmimą, S. 
Džiugas iškėlė pirmininkui 
pastabą, jog jo pranešime nėra 
paminėta, kad 1997 m. gegu
žinės reikalams buvo duoti du 
čekiai avanso-paskola, iš viso 
1.300 dol. iš valdybos banko 
kasos. Pridūrė, kad tai yra pa
tikslinimas. Dalyviai, neturė
dami jokios apčiuopiamos fi
nansinės apyskaitos, neturėjo 
galimybių matyti renginių ats
kirus veiklos duomenis, visai 
nekreipė dėmesio ir pamažu 
pradėjo apleisti salę. S. Džiu
gas prašė Revizijos komisijos 
pirm. paaiškinimo dėl geguži
nės apyskaitos tikrumo, nes 
del jos valdyboje kilo ginčai, 
nesutarimai. 

Negavęs tinkamo atsakymo. 
prašė , kad leistų j a m pasakyt i 

konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza(kairėje) su dr. Adolfu ir Jadvyga 
metų sukakčiai paminėti koncerto Jaunimo centre kovo 21 d. 

Nuotr. Indrės Tgūnėlienės 

savo nuomonę apie gegužinės 
apyskaitą. Sutiko. S. Džiugas, 
kaip pavyzdį, paėmė geguži
nės visų pajamų iždininko 
padėtą į valdybos banko są
skaitą — 4,100.88 dol. Iš jos 
atėmė duotą paskolą — avan
są 1,300 dol. Liko 2,800.88 
dol. Atėmus 2,245.01 dol. 
gegužinės išlaidas, liko 555.87 
dol. pelno. Lapkričio mėn. dar 
buvo išmokėta 137.74 dol. 
užsilikusi ginčo ir nesusitari-
mo sąskaita. Gegužinės pelno 
likutis — 418.13 dol. Tik toji 
pelno suma turi būti rodoma 
apyskaitoje ir užprotokoluota 
knygose. 

Po to, staiga pašoko nuo 
kėdės vienas dalyvis, pagriebė 
mikrofoną, surikdamas, kad 
čia ne vieta viešai „plauti savo 
(valdybos) nešvarius balti
nius!" Žinoma, kai kurie daly
viai su dideliu entuziazmu jam 
plojo, gyrė jo pademonstruotą 
„demokratiškumo" pavyzdį, o 
po to patenkinti , vieni paliko 
salę, o kiti priėję prie šio 
įvykio kaltininko, barė jį už jo 
padarytą didelę „nuodėmę" 

sakant taisyklę viešoje vietoje. 
Organizacinėj veikloj esąs 
„atsilikęs". „Nepritampa"! 

Į naują apylinkės valdybą 
buvo perrinkti: L. Šlenys, L. 
Juraitis ir A. Urbutis. Nauji 
išrinkti — A. Mikučiauskienė 
ir Nijolė Nausėdienė. Neatsi
radus daugiau kandidatų, val
dyba turi teisę reikiamą narių 
skaičių kooptuoti. Išrinkti 2 
metų kadencijai. Į kontrolės 
komisiją dvejų metų kadenci
ja i perrinktas K. Sušinskas ir 
du nauji: St. Džiugas ir Vyt. 
Jasinevičius. 

Į Vidurio vakarų apygardos 
atstovų suvažiavimą gegužės 
2 d. neatsirado norinčių kan
didatuoti, ir šis klausimas pa
liko atviras. 

Klausimų ir diskusijų nebu
vo, nes žmonės išsivaikščiojo 
ir jokio noro tam nerodė pali
kę salėje. Susirinkimas baig
tas Lietuvos himnu. 

Skylėtas Lemonto bendruo
menės gegužinės baras buvo 
sutelkęs daug jo lopytojų. Tik 
gerai pagalvokime: kokiais 
budais pradėjome veikti?- ^ 

St. Džiugas 
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• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Yra d a u g gerų l ietuviu 

Amerikoje, kurie nuolat remia 
- aukoja L i e tuvos va ikams 
(našlaičiams) tai: Sofija Liu
bartas, Cave Creek, AZ aukojo 
$50, Aldona ir Walter Klem
kai, Peoria, AZ - $25, Jurgis 
Dereška , Lyndhur s t , OH -
$10. Dėkojame už aukas Lie
tuvos našlaičiams! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 W. 71 St-, Chicago DL, 
60629. 

(sk.) 
• JAV L B V a k a r u apy

gardos v a l d y b a nuoširdžiai 
dėkoja p a r ė m u s i e m s mūsų 
veiklą aukomis. Aukotojai: Šv. 
K a z i m i e r o s e s e r y s - v i e 
nuolės, Chicago, EL, $50; Ada 
J u š k i e n ė , Lemont , IL $50; 
Agutė T i škuv ienė , Lemont, 
IL, $40; Kurtas Vėlius, Lom-
bard, IL $100; JAV LB „Kran
to" apyl inkė $100; JAV LB 
B r i g h t o n P a r k o a p y l i n k ė 
$100 ir Gediminas Kazėnas, 
Lemont, IL $45. 

(sk.) 
• K a r a l i a u č i a u s sr i t i es 

l i e t u v i š k u m o k y k l ų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių d raug i j ą Čikagoje 
aukojo: $50 - Eugenija Pakulis; 
$40 - Bronius Krištopaitis; $30 
- Antanas Valiuškis. Po $25 -
Zigmas Didžpinigaitis, Algirdas 
ir Ramutė Česnavičiai, Ignas 
Štokas, Jonas ir Aldona Raugą-
liai. Po $10 - Liucija Jankaus
kaitė, Aldona ir George Grav-
rogkas. Dėkodami visiems 
rėmėjams, kviečiame visuome
nę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siunčiant: 
„Karaliaučiaus krašto lietu

vybei", 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL. 60540-7011. 

(sk.) 
• Meno darbu varžyt inės 

vyks kovo 29 d., sekmadienį, 
Čiurlionio galerijoje, Jau
n imo centre. Įėjimas nemo
kamas. Tyliosios varžyt inės 
veiks visą dieną. 6 v.v. bus 
karš tų patiekalų vakar ienė , 
$20 asm.; rezervuoti v ie tas 
telefonu 708-749-0888; 7 v.v. 
prasidės garsiosios varžytinės. 
Pelnas skiriamas Viktoro Pet
ravičiaus monografijos antrojo 
tomo išleidimui. Varžyt ines 
rengia Algimanto Kezio Ga
lerija. Visi kviečiami. 

(sk.) 
• Prof. dr. Juliaus Šmulkš

čio paskaita „Lietuva ir už
sienio lietuviai" bus kovo 27 
d. 7:00 v.v., penktadieni Bočių 
menėje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Lietuvoje naujas 
prezidentas, Amerikoje naujas 
ambasadorius, Čikagoje naujas 
konsulas! Kokios dabar Lietuvos 
perspektyvos ir kaip pokyčiai 
Lietuvoje paveiks gyvenančius 
už Lietuvos ribų? „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis, 
kviečia visuomenę pasiklausyti 
politologo Jul iaus Šmulkščio 
analizės, padėties įvertinimo. 

(sk.) 
• „ M u z i k o s k o n c e r t a i 

Pažaislyje". Vaizdajuostėje 
ištraukos iš vykusių festivalių 
- didingi baroko bažnyčios 
vaizdai, žymūs muzikai, gar
sieji solistai, nepaprasta prog
rama. „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, visus kviečia 
b a l a n d ž i o 3 d., 7:00 v .v . , 
penktad ien į į Bočių menę, 
P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemont, IL. Jūsų laukia ža
vinga muzika, užkandžiai ir 
šilta, bičiuliška nuotaika. Penk
tadienio vakarą praleiskime 
Pažaislyje! 

(sk.) 


