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Europos reikalų ministerija bus 
panaikinta 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio ir parla
mento frakcijų vadovų susiti
kime iš esmės susitarta panai
kinti Europos reikalų mi
nisteriją ir įkurti instituciją 
prie vyriausybės, kuriai bus 
perduota dauguma šios mini
sterijos funkcijų. 

Naujajai žinybai galėtų va
dovauti pats premjeras. 

Parlamento pirmininkas ir 
frakcijų vadovai Europos rei
kalų ministerijos likimą svars
tė pirmadienį, galutinio balsa
vimo Seime išvakarėse. 

Iki šiol vienintelė val
dančioji konservatorių frakcija 
siekė išsaugoti Europos rei
kalų ministeriją, dėl to nesu
tardama su kitais valdan
čiosios koalicijos bendrais 
krikščionimis demokratais. 

Kitų frakcijų seniūnai teigė, 
kad konservatorių nuostatose 
„įvyko persilaužimas'', ir pa
lankiai vertino, kad konser
vatoriai atsisakė galimybės 
kelių balsų persvara priimti 
sau palankų sprendimą. 

Konservatorių frakcijos se
niūnas, Seimo vicepirminin
kas Arvydas Vidžiūnas sakė, 
kad konservatoriai ieško kom
promisų, suprasdami Europos 
integracijos reikšmę. „Mes su
prantame, kad integracija yra 
vienas svarbiausių vidaus ir 
užsienio reikalų, todėl neža
dame pyktis ir tariamės", sakė 
A. Vidžiūnas. dento veto. 

„Naujoji sąjunga" — dar viena 
politinė organizacija Lietuvoje 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sakė, kad mi
nisterija neturėtų palankių 
sąlygų dirbti, jei ji būtų 
„pjaunama" ir turėtų dirbti 
„surištomis rankomis ir kojo
mis". 

Jis teigė susitikimo daly
viams turėjęs aiškinti, kad ER 
ministerija neturi būti sieja
ma su buvusia ministre Laima 
Andrikiene. Parlamento pir
mininkas užtikrino, kad net 
nutarus nenaikinti ministeri
jos, buvusios ministrės kandi
datūra nebūtų siūloma. 

Tačiau socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Aloyzas Sa
kalas neigė, kad ministerijos 
likimą jo frakcija sietų su mi
nistrės asmenybe. „Mes ma
nome, kad tokios ministerijos 
apskritai neturėtų būti", sakė 
A. Sakalas. 

LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas konservatorių nuo
statą pavadino „persigalvoji-
mu". 

Nepriklausomos frakcijos se
niūnė Kazimiera Prunskienė 
mano, jog konservatoriai, atsi-
s a k y d a m i ke t in imų kel ių bal- Balandžio 25 dieną Lietuvai pagražinti draugija kartu su kitomis organi-
s ų persvara palikti ER mini- žarijomis surengė „Santarvės medžio" švente. Sostinėje, parkelyje tarp 
steriją, Žengė „nemažą žings- Vilniaus arkikatedros ir Lietuvos nacionalinio muziejaus, buvo pasodin-
nį , Stiprinant demokratiją". t 8 8 Santarvės ąžuolas. J šį neįprastą renginį buvo pakviestas prezidentas 

„ ' , '* iv Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, ministras 
V. Landsbergis sus i t ik ime pirmininkas Gediminas Vagnorius, visuomeninių organizacijų atstovai, 

s a k ė , kad konservatoriai ga- jaunimas. Šventėje grojo ir dainavo jaunieji Lietuvos atlikėjai, po to Kal-
l ė tų rast i papildomai balsų, nų parko papėdėje koncertavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 
kur ie ne tik pal iktų ministe- diriguojamas Gintaro Rinkevičiaus, pučiamųjų orkestras „Trimitas", kiti 
riją, bet ir ga lė tų įveikti prezi- muzikiniai kolektyvai. 

Nuotrv. (Ii kairės) Premjeras Gediminas Vagnorius, Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir prezidentas Valdas Adamkus, pasodinę San
tarvės ąžuolą. (Eltai 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS) — Vilniuje vykusiame 
politinės organizacijos „Nau
joji Sąjunga" steigiamajame 
suvažiavime delegatai pritarė 
šios organizacijos įkūrimui. 

Jos įkvėpėjas ir sumanytojas 
advokatas Artūras Paulaus
kas, kreipdamasis į suvažia
vimo dalyvius, teigė kad 
„Naujosios Sąjungos" atsiradi
mas turi įnešti gaivaus vėjo į 
valstybės politinį gyvenimą 
bei pateisinti daugelio žmonių 
lūkesčius. „Naujoji Sąjunga" 
turi išjudinti, išsklaidyti sto
vintį ir pradedantį užakti poli
tikos užutekį", kalbėjo jis. 

Advokato teigimu, į Lietu
vos gyvenimą grįžta „dvigubi 
standartai", kai viena sakoma, 
o kita daroma, žmonės bijo 

* Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio nuomo
ne, dabar, kai Baltijos valsty
bėms daromas spaudimas, ne
sunku numatyti, kad tam gali 
būti panaudota ir Valerijaus 
Ivanovo byla. Pirmadienį 
spaudos konferencijoje jis sa
kė, kad neabejotinai sulauksi
me komentarų, politinio spau
dimo ir tam tikro patikrinimo: 
ar čia įmanomas toks spaudi
mams, ar ne, ar tokį kišimąsi 
Lietuva pripažins, ar nepripa
žins? „Dabar, kada norima, 
kad šitoks priešiškai nusitei
kęs žmogus ir kitos valstybės 
pilietis būtų išsiųstas iš Lietu
vos, pasigirdo balsų, jog jis yra 
skriaudžiamas. Labai savotiš
kai atrodo skriauda išsiųsti ką 
nors iš jo nekenčiamos šalies į 
Tėvynę", pastebėjo V. Lands
bergis. Rusijos piliečio V. Iva
novo išsiuntimo sumanymas 
priklauso vidaus reikalų mi
nistrui Vidmantui Žiemeliui, 
kuris teikimą dėl išsiuntimo 
adresavo Vilniaus I apylinkės 
teismui. '£";»> 

pasakyti tiesą. 
A. Paulausko nuomone, šis New Yorkas, balandžio 24 

procesas vyksta turbūt todėl, d. (Dow Jones-BNS) — Dau-
kad „kažkas su mūsų valstybe guma Vakarų specialistų pa-

Lietuvai reikia atsisakyti 
valiutų valdybos 

netvarkoje, kad politikų veiks
mai ir darbai ženkliai skiriasi 
nuo žodžių". Jis pažymėjo, kad 
valdininkai gyvena nuostata 

los ir lito patikimumo 
įstatymo pataisas. Šios patai
sos leis centriniam bankui 
išplėsti aktyvų, naudojamų 
remti rezervo fondus, sąvoką. 

Lietuvos bankui taip pat bus 
suteikti įgaliojimai, esant bū
tinybei, daryti intervencijas 

lankiai vertina Lietuvos keti 
nimus atsisakyti Valiutų val
dybos. 

Rengdamasi narystei Euro-
paimti iš žmogaus viską ką pos sąjungoje, Lietuva ruo-
galima, „o po to nors ir tva- šiasi pakeisti dabar veikiančią rinkoje. Dabartinis lito ir dole 
nas". Jo teigimu, „tokia trum- valiutų valdybą įvedant tvirtą rio santykis šiuo laikotarpiu 
paregiška politika gali turėti lito kursą. nepakis. 
labai pavojingų padarinių". „Manau, ankstesnė sistema Paskutiniame etape, kuris 

Savo pasisakyme jis kritika- veikė gana gerai", sakė Pašau- 'bus baigtas ne anksčiau nei 
vo mokesčių sistemą, privati- lio banko atstovybės Varšu- 1999 metais, lito kursas bus 
zacijos eigą, biurokratinio ap- voje makroekonomikos žino-
arato išlaidų didėjimą, žemės vas Ardo Hansson, pridur-
bei Švietimo sistemos reformą, damas, kad pradžioje Valiutų 

A. Paulauskas pabrėžė, kad valdyba padidino Lietuvos pa-
„Naujoji Sąjunga" orientuota į tikimumą 

susietas su „euru" (bendra Eu
ropos valiuta), arba su kurių 
nors ES valstybių valiutų 
„krepšeliu". Pasak TVF, prieš 
žengiant šį žingsnį, būtina, 

socialliberalias idėjas ir nebus 
skirstoma į „įvairių partijų de
klaruojamus ar dirbtinai 
apibrėžiamus rėmus — kairė, 
dešinė ar centras". Jo teigimu, 

„Tačiau dabar teks parodyti kad mėnesio infliacija 6 mė-
rinkai, kad naujasis modelis, nesius iš eilės nebūtų didesnė 
išlyginant trumplaikius kurso nei 0.8 proc., be to, reikalingas 
svyravimus, bet nespausdi
nant papildomų pinigų, bus 

„žymus" indėlių augimas ban
kuose. 

naujos organizacijos steigėjai naudojamas atsakingai", sakė 
jaučia atsakomybę prieš isto- jis. 

Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai globos 

tarptautinę 
konferenciją 

Vilnius, balandžio 26 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai Valdas Adamkus 
ir Aleksander Kwasniewski 
sutiko globoti tarptautinę kon
ferenciją Europos integracijos 
ir tarptautinio saugumo klau
simais. 

Konferenciją rugsėjo 3-4 d. 
rengia Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija kartu su Vo
kietijos krikščionių demokratų 
Konrad Adenauer ir socialde
mokratų Ebbert fondais. 

Tikimasi, kad joje dalyvaus 
apie 60 iškilių Europos Są
jungos politikų. 

Konferencijos darbotvarkėje 
— trys pagrindiniai klausi
mai: integracija į ES, integra
cija į NATO ir pastovumo už
tikrinimas Baltijos regione. 

Į konferenciją pakviesti ir 
jau sutiko dalyvauti Europos 
Komisijos generalinis direk
torius Gunter Burghardt, JAV 
ambasadorius NATO Alexan-
der Vorshbow, buvęs Vokieti
jos užsienio reikalų ministras 
Hans Dietrich Gensher, gar
sūs Rusijos politologai. 

Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentai jau globojo vieną tarp
tautinę konferenciją Vilniuje, į 
kurią pernai rugsėjį buvo suk
viesti Vidurio Europos valsty
bių vadovai. 

* Ambasadorius Izraely
je Romas Misiūnas Lietuvos 
siekiams atstovaus ir Kipre 
bei Pietų Afrikos Respublikoje 
(PAR). Tokį dekretą, atsižvel
gdamas į balandžio 15 d. vy
riausybės pareikštą pritarimą 
išplėsti ambasadoriaus Izrae
lyje įgaliojimus, akredituojant 
jį dar dviejose valstybėse, pa
sirašė prezidentas Valdas 
Adamkus. Iki šiol Lietuva ne
turėjo savo diplomatinių ats
tovų Kiprui ir PAR.Tuo tarpu 
jos abi yra paskyrusios savo 
diplomatus, reziduojančius 
Šiaurės Europos valstybėse. 

(Elta) 
* Tarptautinės gynybos 

patarėjų grupės pirminin
kas Gari Johnson teigė, jog 
Lietuvos kariuomenės pažan
ga yra „stulbinanti", tačiau 
pabrėžė, kad gynybos sistemos 
sukūrimas reikalauja daug 
laiko. Pirmadienį susitikęs su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi, patarėjas kalbėjo 
apie galimybes paspartinti 
Lietuvos kariuomenės brandą. 

(BNS) 

riją, todėl skelbia tai, ką 
pajėgūs įgyvendinti. 

„Mūsų judėjimas Lietuvai 
suteikė viltį ir mes pasiruošę 
tas viltis įgyvendinti", pažy
mėjo A. Paulauskas. 

Politinė sąjungos programa, 
kurios pagrindą sudaro A 

Suomijos JHandeslbanken" 
tarpininkas Bengt Wahlstrom 
teigia, kad dabartinė lito rin
ka yra ypač sekli ir mažai lik-
vidi. 

Pagal 1994 m. sudarytą Va
liutų valdybos susitarimą, li
tas buvo susietas su JAV dole-

LDDP vadovas: Seimui 
vadovauja premjeras 

„Wall Street Journal" 
užkliuvo" Lietuvos prezidentas 99 
Vilnius, balandžio 27 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, prieš ir po 
rinkimų dažniausiai vien pa
lankiai vaizduotas Vakarų 
spaudoje dėl savo patirties 
JAV administracijoje, susi
laukė įtakingo dienraščio 
„Wall Street Journal" kritikos. 

„Pradėjęs eiti pareigas, 71 
metų V. Adamkus dar nesu
gebėjo įspausti ryškesnio 
pėdsako valstybėje, iš kurios 
išvyko 1944-aisiais", pirma
dienį rašo New Yorke leidžia
mas verslo ir politikos dien
raštis. 

Pasak laikraščio, „daugelis 
politikų jau atvirai abejoja, 
ar šis buvęs aplinkos apsau
gos agentūros administrato
rius pajėgs išspręsti valstybės 
ekonomines problemas ir vesti 
tautą į 21 amžių". 

„Mes tebelaukiame veiksmų. 
Susidaro įspūdis, kad svar
biausias jo privalumas yra bu
vęs Amerikos pasas", cituoja 
laikraštis Roger Manson, in
vesticinio banko „Daiwa Se-
curities" Londono atstovybės 
rinkos žinovą. 

Pasak „Wall Street Jour
nal", prezidentas atmeta kri
tiką kaip priekabes ir sako, 
kad sprendžia Lietuvos pro
blemas. 

„Duokite man truputį laiko", 
interviu dienraščiui sakė V. 
Adamkus. „Kiekvieną dieną 
susiduriu su įvairiausiomis 
kasdienėmis problemomis. Ti
kiuosi, gal iki šių metų pabai
gos įgyvendinsiu kelis suma
nymus". 

Pasak laikraščio, V. Adam
kus daug šneka apie moralinį 
atgimimą, tačiau jam dar rei-

Paulausko rinkimų į preziden- riu santykiu 4:1. Praėjusią 
tus programa, apima švietimo savaitę „Citi" bankas nustatė, 
ir mokslo, kultūros, jaunimo, 
sveikatos apsaugos, teisė
saugos ekonomikos ir kitas 
sritis. 

„Naujosios Sąjungos" pirmi
ninku tapo Artūras Paulaus
kas, kuris po balsavimo jis pri
sipažino, kad šis sprendimas 
jam nebuvo netikėtas, tačiau 
„vistiek savotiškai jaudina". 
„Savo darbu, elgesiu būsiu su 
jumis ir darysiu viską, kad ši 
organizacija pasiektų ir įgy
vendintų savo uždavinius", 
„Naujosios Sąjungos" (Social
liberalų) steigėjams žadėjo jis. 

kad JAV doleris vertas 3.998 
lito. 

Pirmasis pereinamojo laiko
tarpio uždavinys — atviros 
rinkos operacijų įvedimas, 
Lietuvos bankui suteikta gali
mybė teikti trumpalaikes lom
bardo paskolas — buvo baig
tas 1997 m. antrąjį pusmetį, 
tvirtina Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) atstovas Lietu
voje Adelbertas Knoblis. 

Antrasis uždavinys, kuris 
turėtų būti išspręstas šių me
tų pabaigoje, Lietuvos bankas 
turėtų pateikti bankinės veik-

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Opozicinės LDDP 
vadas Česlovas Juršėnas ma
no, kad Seimui vadovauja vy
riausybė, o ne Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir jo 
pavaduotojai. Tai, pasak Č. 
Juršėno, ypač išryškėjo pa
starosiomis savaitėmis. 

„Seimo dauguma balsuoja 
taip, kaip nurodo vyriausybė, 
o tiksliau — premjeras Gedi
minas Vagnorius", sakė LDDP 
vadovas pirmadienį spaudos 
konferencijoje 

Jis piktinosi. *ad parlamen
to dauguma pastaruoju metu 
atmetė kelis LDDP pasiū
lymus, įskaitant ir siūlymą 
siidarvti parlan1'?ntinę vyriau
sybes priežiūros komisija. 

Pasak Č. Juršėno, atsisaky
mas buvo motyvuotas tuo, kad 
kitose valstybėse tokių komi

sijų nėra. Tačiau jis klausė, ar 
kitose valstybėse „yra vyriau
sybių, nevykdančių parlamen
to įstatymų ir nutarimų?". Jo 
įsitikinimu, G. Vagnoriaus 
vadovaujama vyriausybė „tai 
daro reguliariai". 

Č. Juršėno nuomone, Seimo 
pirmininko V. Landsbergio 
rengiami susitikimai su frak
cijų pirmininkais neturi jokios 
reikšmės. 

Praėjusiame susitikime 
frakcijų vadovai sutarė, kad 
ministerijų sąrašas bus tvir
tinamas atskiru nutarimu. 
Tačiau, susirinkę į posėdį, 
parlamentarai sužinojo, kad 
ministerijų sąrašą apsręs Vy
riausybės įstatymas. ..Kas iš 
tokio susitarimo: js i ( . 
Juršėnas ir pabrėžė, kad Kon
stitucija nustato valdžių suba
lansavimą ir tai, kad vyriau-

duoja. 
„Tai nėra vienintelis daly

kas, kuris atrodo nė kiek 
nepažengęs toliau kalbų", tei
gia laikraštis. 

„Jis žadėjo įtikinti kitas val
stybes ir užsienio investuoto
jus kreipti daugiau dėmesio į 
Lietuvą. Tačiau jo ryšiai su 
tarptautinės diplomatijos ir 
verslo veikėjais iki šiol buvo 
geriausiu atveju paviršuti
niški. Jis nusiuntė sveikinimo 
telegramą Airijos prezidentei 
Mary McAleese Šv. Patriko 
dienos proga ir nuvyko dviem 
dienoms į Lenkiją susitikti su 
prezidentu Aleksander Kwas-
niewski. Be šio susitikimo, jis 
nesiėmė jokių didesnių di
plomatinių veiksmų". „Jis 
taip pat žadėjo pritraukti in
vesticijų, bet pripažįsta, kad 
dar nebuvo susitikęs nei su 
vienu svarbiu būsimuoju už
sienio investuotoju", teigia 
„Wall Street Journal". 

Laikraštis vardija proble
mas, kurių sprendimas laukia 
Lietuvos ir jos prezidento — 
nedarbo ir infliacijos grėsmė, 
užsienio prekybos deficitas, 
bendrojo vidaus produkto di
dinimas ir korupcija. 

Prezidentas žada vėliau 
šiais metais siūlyti pluoštą 
įstatymų, skirtų kovai su nu
sikalstamumu. Jis taip pat 
sako nedvejodamas nušalins 
su korupcija susijusius teisė
jus ir valdininkus, nors iki šiol 
to nedarė, rašo laikraštis. 

„Galbūt jam tiesiog reikia 
laiko apsiprasti su padėtimi 
valstybėje. Juk Lietuva pasi
keitė nuo 1926-ųjų, kai jis ten 
gimė", pastebi „Wall Street 
Journal". kia paaiškinti, kaip jį įsivaiz 

Buvusios ministrės šmeižikai 
nepaklūsta prokuratūrai 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Generalinei prokura
tūrai vis nepavyksta apklausti 
parlamentarų Kazio Bobelio ir 
Stanislovo Buškevičiaus bei 
Lietuvos laisvės lygos (LLL) 
vado Antano Terlecko buvu
sios Europos reikalų ministrės 
Laimos Andrikienės apšmei
žimo byloje. 

Praėjusią savaitę radikalio
sios partijos „Jaunoji Lietuva" 
vadovas S. Buškevičius atsisa
kė priimti prokuratūros kvie
timą, o K. Bobelis iki šeštadie
nio viešėjo Madride. 

Pirmadienį rytą į Genera
linę prokuratūrą neatvyko ir 
A: Terleckas, tačiau Seime 
žurnalistams jis išplatino vie
šą laišką generaliniam proku
rorui Kaziui Pėdnyčiai. Jame 
A. Terleckas pažymi, kad pa-

* Nacionaldemokratinis 
judėjimas „Už nepriklauso
mą Lietuvą"*, šiuo metu turin
tis visuomeninės organizacijos 
statusą, ateityje taps politine 
partija. Balandžio 25 d. judė
jimo išplėstiniame tarybos po
sėdyje buvo suformuota inicia
tyvinė grupe partijos stegia-
majam suvažiavimui rengti. 
Judėjimo vadovas. Seimo na
rys Rimantas Smetona įparei
gotas vadovauti pasirengimui 
bei atstovauti iniciatyvinei 
grupei. Posėdžio dalyvių įsiti
kinimu, nauja partija būtina 
valstybiniams nepriklauso
mos valstybes siekiams ginti. 
Judėjimo veikloje dalyvauja 
keli šimi • 
pariij.t gali būti įregistruota, 
jeigu ją įsteigia ne mažiau 
kaip 400 žmonių. A i 

rodymus byloje duos tik tuo
met, kai bus ištirti K. Bobelio 
pateiktieji dokumentai, apk
lausti buvę KGB karininkai 
bei atlikta jų parašų grafologi
nė ekspertizė. 

„Esu praradęs bet kokią 
pagarbą Generalinės prokura
tūros vadovybei. Todėl nejau
čiu jokios pareigos reaguoti j 
jos iškvietimus duoti bet ko
kius parodymus", rašoma LLL 
vado laiške. 

Jo nuomone, prokuratūra 
neatlieka tiesioginių savo fun
kcijų, kurių viena svarbiausių 
— ginti Lietuvą nuo valstybi
nių ir kriminalinių nusikaltę-
lių. 

Kovo viduryje L. Andrikienė 
kreipėsi į Generalinę proku
ratūrą ir šmeižtu apkaltino K. 
Bobelį, S. Buškevičių bei A. 
Terlecką. Jie ne kartą viešai 
teigė turį įrodymų, kad taria
masis KGB agentas, slapyvar
džiu „Marija", yra L. Andri
kienė. 

Seimo specialioji komisija ir 
teisėsaugos institucijos padare 
išvadą, kad platinami „Mari
jos" dokumentai apskritai ne
leidžia teigti tokį agentą bu
vus. 

KALENDORIUS " 
Balandžio 28 d.: Šv. Petras 

Chanel. kunigas, kankinvs 
(1803-1841 Okeanijoje*: Vale
rija, Vitalis, Rimgaile. 

Balandžio 29 d.: Šv. Kotry
na Sienietė. Bažnyčios moky-

1347-1380); Petras. Vai-
tenis, Indre. 1933 m. mirė ra
šytojas Juozas Tumas-Vaiž
gantas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
GAISRO NAMUOSE, O BLOGIO 

VAIKUOSE IŠVENGIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M-D. 

Dabar amerikiečiai ragina
mi stropiau saugotis gaisrų 
namuose bent šešeriopai susi
tvarkant. 

2. Gulint lovoje, ar sėdint 
minkštoje kėdėje nerūkoma. O 
lietuviai iš viso nerūko. 

2. Elektros srovė neperkrau
nama daugeliu įjungimų. 

3. Nepaliekama namų, puo
dus užkaitus. 

4. Elektrinėms krosnelėms 
nenaudojama priedinės vielos 
ir nelaikoma laidų po kilimu. 

5. Vienų vaikų nepaliekama 
namuose ir neleidžiama jiems 
žaisti su degtukasi. 

6. Nenaudojama sugedusių 
elektros laidų. 

Taip elgiamasi, saugojantis 
nuo gaisro namuose, bet lygiai 
pavojingas, gal dar baisesnis, 
yra neišauklėtų vaikų blogis 
— tikras gaisras, kuris graso 
pražudyti šį kraštą ir mūsų 
tėvynę. Už tai reikia visomis 
jėgomis gesinti tą vaikų ir jau
nuolių gyvenimą griaunantį 
gaisrą — jų nenormalumą — 
nežmoniškumą bent šitaip 
penkeriopai elgiantis. 

1. Pavojingu keliu einan
čiam vaikui — jaunuoliui yra 
būtinas sąžiningas, jį mylintis 
suaugusysis. 

2. Būtinas yra vaiko-jaunuo-
lio parengimas užsiėmimui, 
idant jis pajėgtų gauti darbą 
ir jame išsilaikytų. 

3. Tokiems reikalinga saugi 
ir švari vieta žaidimui. 

4. Vargingoms, sunkumuose 
esančioms motinoms reikalin
ga gera jų priežiūra prieš 
gimdant, jaunuoliams suteik-
tinas reikalingas paskiepiji-
mas, o visai šeimai yra būti
nas lengvai pasiekiamas gydy
tojas ir ligoninė. 

5. Išnaudotinos visos gali
mybės, idant jaunuolis talkin
tų visuomenei, o ne kenktų 
jai. 

Šitaip padedant vaikui ir 
jaunuoliui, ypač pūvančiame 
vidurmiestyje besirandan-
tiems, mes apsaugosime juos 
nuo kalėjimo. Reikia vaike ug
dyti jo asmenybę, jo charakte
rio normalumą, o ne kalėjimų 
statyba vien rūpintis, kaip da
bar kad daroma ir netikima, 
kad iš blogai besielgiančiųjų 
nieko gero neišeis —jiems vie
ta tik kalėjimas. 

Neišleidžia savo vaikų iš sa
vo akių, tėvai užaugina nor
malius, sau, kitam ir aplinkui 
nekenkiančius, vaikus. Tokie 
vaikai yra tėvų didžiausias 
turtas, nes jie nerūko, nesis-
vaigina, sveikai maitinasi, ge
rai mokosi ir ne tik tėvams pa
sigėrėjimą jais teikia, bet ir 
visuomenei naudingiausiai 
talkina. Tokie tėvai, kaip Ra-
sučiai, Polikaičiai, Griniai, 
Kirvaičiai užaugina brangak
meniais savo vaikus. Jų vai
kai skiria gėrį nuo blogio, tiki 
į Dievą ir pasitiki savimi, sun
kiai dirba ir gerai išsilavina. 
Dangau, suteik daugiau 
mums tokių tėvų, nes čia 
Amerikoje net 15 milijonų 
vaikų neturi tokių tėvų ir to
dėl yra kandidatai į kalėjimą, 
nes ryja narkotikus, meta mo
kyklas, šliejasi prie nenau
dėlių ir didina bedarbių gre
tas. 

Sava kišene padėkime ir 
mūsų tėvynėje tėvams reikia
mai rūpintis savo vaikais, 
ypač dabar, kai ateina lemia
ma Lietuvai valanda: žūti ar 
išlikti. Sėkmės. 

TUBERKULIOZĖ GRĮŽTA 
DR. E. RINGUS 

Rašinio autorius gerai susi
pažinęs su šios ligos pabaisa. 
Nemažas jo draugų skaičius 
buvo tuberkuliozės aukos ir 
krito net jauname amžiuje. 
Naujų vaistų atradimas tuo
jau po penicilino, davė daug 
vilčių nelaimingoms aukoms. 
Bet vėl, kaip ir su penicilinu, 
bakterijos išmoko gintis ir 
reikėjo ieškoti vis naujų anti
biotikų, kol neprieita iki liepto 
galo. Net vėliausi antibiotikai 
dažnai nepajėgia nugalėti 
naujų rūšių bakterijų, todėl 
TV ir spauda skatina gydyto
jus bei publiką nenaudoti an
tibiotikų, kai jie nėra būtinai 
reikalingi. 

Prieita prie to, kad Pasau
linė sveikatos organizacija nu
tarė sušaukti tarptautinį su
važiavimą aptarti tuberkulio
zės grėsmę žmonijai. O ta įky
ri bacila gresia visiems: tur
tingiems ir vargšams lygiai. 
Gresia tuberkuliozės epidemi
ja. Medikai įspėja 15 kraštų, 
kad jie gali nukentėti dau
giau, negu kiti. Lietuva yra tų 
valstybių sąraše. Rytų Euro
poje 1920-1930 metais nuo tu
berkuliozės mirdavo milijonai. 
Praėjus 70 metų, skaičius pa
kilo iki 3 mln. Medikai vėl sa
ko, kad kas trečias iš dešim
ties yra apkrėstas šia bacila. 
Laimei, organizmas pats pa
jėgia apsiginti, jeigu jis gyve
na normaliose sąlygose. Prie 
TB ligos plitimo prisidėjo nau
ja liga, naikinanti imunitetą 
— AIDS. Šiems metams, kaip 
niekados, numatomas aukštas 
aukų skaičius — 3 mln. (tame 
skaičiuje apie 100,000 vaikų). 
Jeigu padėtis nepasikeis, tai 
2020 metais užkrėstų bus per 

1 milijardą, 200 milijonų iš jų 

N a u j a Bezdonių miestel io bažnyčia Vilniaus rajone. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MALDA UŽ MIRUSIUOSIUS IR GYVUOSIUS 

susirgs, 70 mln. mirs nuo šios 
ligos. 

Kokia šios būsimos epidemi
jos priežastis? Visų pirma: ne
turtingų kraštų gyventojų 
prieauglis, kur AIDS liga irgi 
populiari. Šitų ligų kombinaci
ja darosi sunkiai įveikiama, 
ypač tuose kraštuose, nes juo
se trūksta vaistų ir vienai, ir 
kitai infekcijai. Palengvinti 
tarptautinių kelionių ryšiai 
prisideda prie bacilų perkė
limo iš vieno pasaulio galo į 
kitą. 

Apginti užkrėstus gyvento
jus ir sustabdyti bacilų plati
nimą Pasaulio sveikatos cen
tras įsteigė grupę medikų, 
pavadintų „Medicina be sie
nų". Visi medikai yra savano
riai, tačiau aprūpinti naujau
siomis priemonėmis ir vais
tais, siunčiami į atsilikusias 
šalis. 

TB užsikrėtusių skaičius bu
vusioje sovietų imperijoje ir 
jos valdose yra dešimt kartų 
didesnis negu Vakarų vals
tybėse. 1997 m. šioje teritori
joje TB bacila nusiuntė į kitą 
pasaulį 270,000 žmonių. Sta
tistika parodė, kad daugiausia 
užsikrėtimų įvyksta pataisos 
namuose suaugusiems ir vai
kams. Raudonojo Kryžiaus 
medikai pastebėjo, kad baci
los, užkrėtusios kalinius, yra 
ypač atsparios vaistams. Va
karų Europos gyventojai kalti
na rytinius imigrantus ligos 
platinimu. Kažkodėl daugiau
sia kaltinimų sulaukė latvių 
imigrantai. 

Liūdną vaizdą sukelia duo
menys apie TB susirgimus 
vaikų eilėse, kas anksčiau bu
vo retenybė. Nukenčia vaikai 
iširusių šeimų, alkoholikų tė-

Malda ir giesmė už Amžiny
bėn išėjusius, budėjimas prie 
jų dieną ir naktį — tai Lietu
voje labai sena ir gyvai iš
laikyta tradicija. Vadinamo
siose budynėse (nuo žodžio 
budėti) labai svarbus vaidmuo 
tenka giedoriams. Giedama 
šermenų giesmes, Jėzaus ar 
Mergelės litanijas, rožančius, 
graudūs verksmai, kartais 3-5 
valandas trunkantys Žemai
čių Kalvarijos kalnai. Bet visa 
tai gyva tik kaimuose, kur dar 
gyvi ir gieda senučiukai, iš
mokę iš savo tėvų bei senelių 
•ir iš praėjusiame šimtmetyje 
Motiejaus Valančiaus reda
guoto giesmyno „Kantyčkos*. 
Bet, atėjus laikui, Dievas ir 
mieste pašaukė naujų darbi
ninkų į savo vynuogyną. 

Prieš 12 metų, Šv. Dvasios 
įkvėpti, keli bičiuliai, liaudies 
dainos mylėtojai, susirinko 
pasimokyti giesmių, kad jomis 
galėtų palydėti artimuosius į 
paskutinę kelionę. Susitikimo 
vietas dažnai reikėjo keisti, 
kad to meto pareigūnai nesu
sektų šių nelegalių suėjimų! 
Liaudies giesmės atvėrė šimt
mečiais išsaugotus poezijos, 
melodijų ir maldos būdų tur
tus. Ir šoko bičiuliai tų liau
dies kūrybos turtų ieškoti ato
kiausiuose Lietuvos kampe
liuose, mokytis giesmių ir jo
mis gyventi. Taip gimė mal
dos ir liaudiško giedojimo 
grupė „Karunka". Karunka 
tai malda „vainikėlis", taip ji 
vadinama šimtamečiuose gies
mynuose. 

„Viešpats mus pašaukė būti 
ten, kur atsiveria riba tarp 
šiapus ir anapus, pašaukė pa
dėti mirusiam ir paguosti gy
vuosius, — sako 'Karunkos' 
vadovė Zita Karklelytė. — Už 
giedojimą šermenyse, miru
siųjų minėjimuose, laidotu
vėse atlygio neimame, nes ar
timo meilės darbai turi būti 

vų, gatvės vaikų ir vaikų in
ternatuose. Liga pas užsikrė
tusius vaikus diagnozuojama 
kai jau yra toli pažengusi, 
todėl kartais per vėlai. 

Tuberkuliozės programa tu
ri būti suvalstybinta ir vaistai 
kontroliuojami valstybinių or
ganų. Ligoniai turi būti smul
kiai registruoti ir jų visas gy
dymas griežtai kontroliuoja
mas, kitaip „apgydytų" ligonių 
bacila darosi atsparesnė. Rei
kia tikėtis, kad naujai peror
ganizuojama Sveikatos apsau
gos tarnyba ypatingą dėmesį 
atkreips į komplikuotą tuber
kuliozės problemą. Pagalbą 
gali suteikti specialus centras 
kovai su TB. Tas centras New 
Yorke. 

be naudos sau. Aukojame 
daug savo laiko, jėgų ir ener
gijos, tai ir turi būti auka. 
Norėtume, kad ji būtų maloni 
Viešpačiui". 

Vis dažniau „Karunka" kvie
čia giedoti šv. Mišiose, su
rengti Advento, Gavėnios, Vė
linių vakarą, dvasinio susi
kaupimo valandėlę mokykloje, 
sanatorijoje, Tremtinių na
muose ir pan. Šermeninių 
giesmių kasetė ir giesmynėlis 
„Mano siela šlovina Viešpatį" 
yra vieninteliai, iš išorės ma
tomi, mūsų darbai, kuriais 
pasidžiaugę, grąžiname garbę 
tikrajam Kūrėjui, — sako 
Zita. 

Prieš 3 metus aš įsijungiau į 
šią grupę. Man esant toli nuo 
gimtųjų namų Čikagoje, ši 
grupė tapo man artima, kaip 
šeima, pašaukta gaivinti liau
dišką giesmę, artimo meilės 
darbą, o per jį ir Viešpaties 
liudijimui. Šį pavasarį „Ka
runka" svajoja apie piligrimi
nę kelionę „Nuo Aušros Vartų 
iki Romos". Kelionė šv. Mer
gelės Marijos apsireiškimo bei 
šventųjų gyvenimo ir palaido
jimo vietomis, meldžiant tau
tai dvasinio atgimimo, atsi
gręžimo į amžinąsias verty
bes. Kol kas tai yra tik svajo
nė, nes finansiškai nesam pa
jėgūs. Jei kas norėtų paremti 
karunkiečius, prašau kreiptis 
į Nijolę Dumbrytę, 4542 S. 
Mozart Ave., Chicago, IL 
60632, tel. (773) 247-8699, ar
ba Ramintą Marchertienę, 
38W357 Foxwood Ln., St. 
Charles, IL, 60175, tel. (630) 
377-9957. 

Asta Tijūnėlytė 
Vilnius 

SALEZIEČIU 
DRAUGIJAI PERDUOTA 
PALEMONO PARAPIJA 

Kovo 17 d. Kauno arkivys
kupijos ordinaras arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius pasi
rašė sutartį su Saleziečių 
draugijos Rytų srities inspek
toriaus kun. Z. Weder įgalio
tuoju Lietuvos saleziečių drau
gijos direktoriumi kun. K. 
Juknevičiumi. Šia sutartimi 
Saleziečių draugijai perduoda
ma Palemono Švč. Mergelės 
Marijos, Rožinio Karalienės, 
parapija. 

Remdamasis Kanonų teisės 
kodeksu, ordinaras perduoda 
Saleziečių draugijai Palemono 
parapiją penkiasdešimčiai me
tų. Sutartyje pažymima, kad 
nuo šiol saleziečių inspekto
rius parapijos pastoraciniam 
darbui skirs salezietį kunigą 
kleboną bei kitus kunigus sa
leziečius, o diecezijos ordina
ras juos tvirtins. Saleziečių 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

kunigai savo tarnybą derins 
su visa arkivyskupijos kunigi
ja, darbuosis Saleziečių drau
gijai būdinga dvasia ir stiliu
mi, broliškai bendradarbiau
dami su konfratrais, kitomis 
vienuolijomis, pasauliečiais, 
dalyvaujančiais pastoracinėje 
arkivyskupijos veikloje. Sale
ziečių draugijos vyriausiasis 
rektorius kun. E. Vigano Pale
mono parapijoje yra įsteigęs 
Saleziečių namus. Kauno arki
vyskupijos ordinaro manymu, 
saleziečiai, vadovaudamiesi jų 
steigėjo šventojo kun. Don 
Bosko charizmą, pagal kurią 
daugiausia dėmesio skiriama 
jaunimo pastoracijai, pratur
tins parapijos gyvenimą. 

KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPIJOS CARITAS 

KONFERENCIJA 

Kovo 8 d. Birštone vyko Kai
šiadorių vyskupijos Caritas 
konferencija. Ją pradėjęs Kai
šiadorių vyskupijos kancleris 
kun. R. Rumšas susipažino su 
atskirų parapijų Caritas pir
mininkais, domėjosi jų veikla, 
iškylančiomis problemomis. 
Konferencijos dalyviai klausė
si kun. J. Kaminsko paskaitos 
apie Dievo ir artimo meilę. Po 
pietų atvykęs Kaišiadorių vys
kupas J. Matulaitis padėkojo 
karitietėms už jų kilnų pa
siaukojimą, palinkėjo sėkmės 
nelengvoje tarnystėje, kiekvie
nam dalyviui padovanojo po 
rožinį. Konferencija baigėsi šv. 
Mišiomis. 

PAŽYMĖS GYVYBĖS 
DIENĄ 

Kovo 19 d. Kaišiadorių vys
kupijos kurijos rūmų salėje, 
atsiliepiant į Lietuvos gany
tojų 1998 m. vasario 23 d. laiš
ką, buvo surengtas vakaras 
Gyvybės dienos minėjimui ba
landžio 26-ąją pasirengti. Su
sitikime dalyvavo Kauno ap
skrities ir Kaišiadorių rajono 
vadovai, Švietimo skyriaus, 
medicinos ir socialinės globos 
įstaigų atstovai, Lietuvos švie
timo ir mokslo ministras Zig
mas Zinkevičius ir viceminist
ras Romualdas Pusvaškis, 
vyskupijos kunigai. 

Vyskupas Juozapas Matu
laitis susirinkusiuosius supa
žindino su Lietuvos ganytojų 
laiško apie gyvybę svarbiau
siomis mintimis ir pakvietė 
pasidalyti nuomonėmis. Švie
timo ir mokslo ministras Z. 
Zinkevičius akcentavo, kad 
kiekvienas mokytojas privalo 
ugdyti jaunosios kartos supra
timą, jog gyvybė yra viena 
didžiausių ir švenčiausių bū
ties paslapčių — „Dievo duota 
dovana, kurią privalu saugoti 
ir ginti nuo prasidėjimo iki 
natūralios mirties". Anot mi
nistro, didelį pavojų kelia in
stitucijos, kurios tiktai iš pir
mo žvilgsnio gina gyvybę. Jos 
stengiasi prasibrauti į mokyk
las su įvairiomis „saugaus 
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sekso" programomis, platinan
čiomis kontraceptinį mentali
tetą. Remiantis sociologinės 
apklausos duomenimis, net 40 
procentų apklaustųjų Vilniaus 
vidurinių mokyklų moksleivių 
nemano, jog negimusiųjų kū
dikių žudymas yra nusikalti
mas. „Mokykla turi būti insti
tucija, kur gerbiamas žmo
gaus orumas", — sakė minist
ras. 

Akademikas Antanas Bura-
čas, pratęsdamas šią mintį, 
paakino visus savo aplinkoje 
skleisti gyvybės vertybių kul
tūrą, nes šiandienos sąlygomis 
šeima ir mokykla nepajėgia 
sustabdyti Jaunimo vertybių 
erozijos". Lietuvos šeimos cen
tro vadovė gyd. Nijolė Liobi-
kienė akcentavo šiuo metu 
paaštrėjusią moterų nedarbo 
problemą. Elektrėnų elektri
nės direktorius Pranas Norei
ka papasakojo apie paramą 
socialiai remtiniems vaikams, 
kurių dvasiniu ugdymu rūpi
nasi parapijos klebonas. Anot 
jo, socialinė nelygybė, nuo ryto 
iki vakaro per TV skleidžia
mas smurtas šiandien stumia 
žmones į neviltį. Daug svarbių 
minčių pasakė Kauno apskri
ties viršininkas Kazimieras 
Starkevičius, Švietimo ir so
cialinių reikalų departamento 
viršininkė Vincė Vaidevutė 
Margevičienė, Santariškių li
goninės vyriausiasis gydytojas 
Antanas Vinkus ir kiti. 

Vakaro metu kankliavo Kai
šiadorių muzikos mokyklos 
duetas, griežė styginių ansam
blis. Susirinkusieji pasveikino 
ganytoją vardinių proga ir su
giedojo „Ilgiausių metų". 
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KATECHETIKOS 
CENTRUI — VTENERI 

METAI 

Sausio 25 d. Klaipėdos Šv., 
Juozapo Darbininko parapi
joje pažymėta Katechetikos 
centro, kuriam vadovauja se
suo Kristina Vaičiūnaitė, vie
nerių metų sukaktis. Per vie
nerius metus centras tapo 
dvasiniu ir metodiniu Klai
pėdos miesto bei viso Klai
pėdos krašto katechetikos 
židiniu. Čia reguliariai vyksta 
susitikimai, dalijamasi darbo 
patirtimi. Katechetai sulaukia 
savo dvasios tėvų — jėzuitų 
pagalbos ir padrąsinimo. Tiky
bos mokytojams nuolat orga
nizuojami įvairūs seminarai, 
konferencijos, kuriose dalija
masi dvasinio ugdymo prakti
ka, žiniomis bei katekizavimo 
patirtimi. Per iškilmes kal
bėjęs centro įkūrimo iniciato
rius Šv. Juozapo Darbininko 
parapijos klebonas kun. Algis 
Baniulis, SJ pažymėjo, kad 
nemažai žmonių pirmuosius 
sakramentus dar priima for
maliai — be tikėjimo. Kate-

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Htfte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79B1 Ava., Hickory HO*. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60552. 

Kab. tel. 773-47^3300 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. l-3v.p.p. 
penfctad. ir Sestad. 9v.r.-12v.p.p. 

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

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

Tai. 773^85-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ mjDAmS,O.D. 

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

NaperviMe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hkjhland Ava.. 
Tower 1, Surte 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

chetikos centras pasiryžęs pa
dėti tiek jaunesniajai, tiek ir 
vyresniajai kartai išmokti pa
žinti ir pamilti Dievą. „Tik 
tada augs nauja mūsų tautos 
karta", — sakė kunigas. Šven
tės dalyvių nuotaiką skaidrino 
kanklių aidai, smuiko skai
drūs virpesiai, vaikų dainos ir 
šokiai. 

JBažnyčios žinios", 1998 m., 
Nr. 2 

* Kaunas. Sausio 18 d. 
Kauno Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje po šv. Mišių Bacho, 
Haidno, Hendelio kūrinius at
liko D. Aleksandravičiūtė, V. 
Paliokaitė, D. Krapikas, S. 
Dirvanauskas ir Kauno stygi
nis trio. Koncertas, surengtas 
Kauno Šančių parapijos klebo
no V. Veprausko iniciatyva, 
buvo skirtas sausio 13-osios 
aukoms bei maldų už krikš
čionių vienybe aštuondieniui. 

aaMMMtfaa m m m m Ė m m m 



LATVIJOJE „PENKTA 
KOLONA" 

E. RINGUS 

Reikia stebėtis, kaip latviai 
dar pajėgia tvarkytis, turėda
mi tiek daug neprašytų at
vykėlių savo krašte (spaudoje 
vis kartojamas 700,000 rusa 
kalbių skaičius). Didelis skai
čius jų — pensininkai, daug jų 
buvę Raudonosios armijos ka
riai, apie kuriuos Maskva pa
miršo. Naujai Latvijos vyriau
sybei užkrauta tokia našta 
tikrai sunkiai pakeliama. 

Įsivaizduokime tokią padėtį: 
vokiečiai okupuoja dalį Rusi
jos ir valdo ją 50 metų. At
vykėliai vokiečiai galvoja, kad 
jie čia įsišakniję amžiams, 
kaip jiems buvo išaiškinta, gi
liai įsitvirtinę. Tačiau įvyksta 
neįtikėtinas istorijos posūkis: 
rusai atsigauna, išvaro oku
pantų vokiečių karines pajė
gas. Tūkstančiai ramių pilie
čių tačiau lieka. Kaip pasielg
tų rusai su tais užsilikusiais 
vokiečiais? 

Atsakymas į šį klausimą nė
ra sunkus. Netolima istorija 
duoda aiškų atsakymą. Visi 
tie atvykėliai ir jų prieauglis 
būtų iškraustyti per porą mė
nesių. Tokį elgesį rusai parodė 
jau 1940 metais. Nugalėję" 
Suomiją, iš Karelijos ištrėmė 
visus suomius. 1945 metais iš 
Prūsijos iškraustė visus vo
kiečius. Vėliau perkraustė iš
tisas tautas: čečėnus, ingusus, 
totorius iš jų kraštų. 

Dabar tie patys rusai kalti
na latvius „nežmonišku" elge
siu. Maža to, Vakarų spaudoje 
randa pritarėjų, nors iki šiol 
Latvija neišvijo iš savo krašto 
nei vieno atėjūno. Ne tik neiš
varė, bet aprūpina juos pagal 
išgales, visose socialinėse sri
tyse: gydo, moka pensijas, pa
rūpina mokyklas. Rusiakal-
biar-turi teisę persikelti, kur 
nori Latvijoje, ar keltis į kai
mynines valstybes. 

Latviai parodė aukščiausią 
demokratizmo laipsnį, išleis
dami iš Rygos kalėjimo buvusį 
aršų komur stą Rubiks, ne
varžydami j< kelionių į Mask
vą su teise grįžti Latvijon. Tą 
laisvę jis išnaudoja ir toliau 
tarnauja Maskvai. 

Kažin ar ne jo darbai: spro
gimai prie sinagogos, prie Ru
sijos konsulato. Rusų naciona
listai, su Jelcinu priešakyje, 
kaltina latvius Šovinizmu ir 
gąsdina, kaip darė 1991 me
tais. Jau pradėtas ekonominis 
spaudimas. Ar kitas žingsnis 
— tankai prie Latvijos sienos? 
Kas organizuoja tuos sprogi
mus? Tikrai ne latviai, kaip 
juos kaltina Maskva. 

Daugumas rusų vis dar nau
dojasi senais pasais, kuriuos 
latviai norėjo pakeisti (raudo

nus į violetinius). Rusai nesu
tiko ir procesas atidėtas. Ma
žam rusų skaičiui siūloma 
Latvijos pilietybė. Tačiau dau
gelis jų atsisako, nepaisant, 
kad, gavus pilietybę, atsirastų 
daugiau galimybių. J ie ir to
liau nori likti laikinoje padė
tyje ir turbūt laukia „išvada
vimo" iš rytų. Toji rusų grupė 
vis dar nesupranta, kad padė
tis pasikeitė. J ie laiko raudo
nus pasus, partinius bilietus 
paslėpę seifuose ir laukia par
tijos grįžimo, ne tik Latvijoje. 

O vis dėlto, nepaisant daro
mų „skriaudų", grįžti į Rusiją 
jie neskuba. Gyvenimo sąlygos 
Latvijoje geresnės negu pla
čioje tėvynėje. Netgi laisvės 
Latvijoje daugiau, negu jų tė
vynėje, kaip parodė pensinin
kų demonstracijos Rygoje, pa
siuntimas delegacijos į Mask
vą su prašymu paramos. Ir su
laukia. Maskva reikalauja, 
kad į Latviją būtų pasiųsta 
delegacija patikrinti žmogaus 
teises. 
. Rusų „mažuma" Latvijai su
kelia gyvybinį pavojų. Palygi
nus su latviais, ta mažuma 
nelabai mažėja, kai tuo tarpu 
latvių prieauglis — nulis. Ru
sai, negalėdami dalyvauti val
stybiniame aparate ir kai ku
riose profesijose, veržiasi į 
įvairias legalias ir nelegalias 
prekybas, stipriai konkuruoja 
su šeimininkais. 

Šiandien drąsiai galima sa
kyti, kad rusai yra „penktoji 
kolona" Latvijoje. 

Danutė Bindokienė 

Kad Žemė visuomet 
žaliuotų 

K T U J A U N I M U I — 
J A V L I E T U V I Ų S T I P E N D I J O S 

Mate r i a l inės p a r a m o s sulaukė kūryb išk iaus i 
K a u n o t echno log i jos un ivers i te to s tuden ta i . 

Iš 27 k o n k u r s e dalyvavusiu p r e t enden tu , 
d e š i m t p e l n ė vard ines s t ipendi jas , 

k u r i a s į s te igė JAV lietuviai . 

JAV Kolumbijos universite
to profesorius, Kauno techno
logijos universiteto garbės 
daktaras K mas Vaičaitis jau 
nebe pirmus metus remia šio 
Lietuvos universiteto mecha
nikos mokslo krypties jaunuo
sius mokslininkus. Šįkart 
1,200 litų stipendija paskirta 

Balandžio 25 d Vilniaus senamiestyje — tarp arkikatedros ir Lietuvos 
Nacionalinio muziejaus — pasodintas ..Santarvės" ąžuoliukas. Jį laistė 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus ir Seimo pirm. Vytautas Landsbergis. 

Nuotr. Eltos 

Balandžio 25 d. aukšteleje tarp Vilniaus arkikatedros ir Lietuvos valstybinio muziejaus pre2. Valdas Adamkus 
'iš kairės', Seimo pirm. Vytautas Landsbergis ir ministras pirm. Gediminas Vagnorius (dešinėje) pasodino 
„Santarvės" ąžuoliuką. Nuotr. El tos 

siteto JAV lietuvių stipendijų 
skyrimo komitetas kviečia ir 
kitus mecenatus paremti savo 
santaupomis Lietuvos akade
minį jaunimą bei savo vardą 
įrašyti tarp garbingiausių 
Kauno technologijos universi
teto rėmėjų. 

Doc. d r . V i l ius M i s e v i č i u s 
Kauno technologijos 

universiteto 
Visuomenės informavimo 

skyriaus vedėjas 

P R E Z I D E N T A S 
LANKĖSI KAUNE 

Kovo 8 d. savo gimtajame 
mieste Kaune lankėsi Lietu
vos prezidentas V. Adamkus 
su žmona Alma. Prezidentas 
susitiko su kardinolu V. Slad
kevičiumi, kur is linkėjo ma
žais žingsneliais ar tė t i prie 
taip reikalingos Lietuvai san
tarvės vizijos. Kauno savival
dybės Didžiojoje salėje šalies 
vadovas dalyvavo pokalbyje 
„Kaunas — Lietuvos širdis", 
kuriame miesto meras H. 
Tamulis, pramonės, verslo, 
kultūros ir meno atstovai pa
sidalijo mintimis apie svar
biausias nūdienos aktualijas. 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje prezidentas pa
gerbė tautos kovotojų už lais
vę atminimą padėdamas gėlių 
prie Laisvės paminklo ir 
Nežinomojo kareivio kapo ir 
pasakė kalbą. Po to V. Adam
kus su žmona Švč. M. Marijos 
Ėmimo į dangų Vytauto Di
džiojo bažnyčioje klausėsi šios 
bažnyčios choro atliekamų 
giesmių, Rotušėje pasirašė 
Kauno garbės svečių knygoje 
ir dalyvavo oficialiame pri
ėmime. BŽ, 1998 m., Nr. 5 

KTU Mechanikos fakulteto 
doktorantui Aurimui Domi-
nauskui. KTU Studentų rei
kalų direktorius Linas Puo-
džiukynas informavo, kad 
1,000 Lt dydžio Vakarų Pen-
nsylvanijos Lietuvių Bendruo
menės (pirm. Vito A. Yucius) 
stipendijos paskirtos pen
kiems studentams. Toks ap
dovanojimas teko Administra
vimo fakulteto atstovui Ma
riui Mikulėnui, Cheminės 
technologijos fakulteto studen
tui Evaldui Burbuliui, Funda
mentaliųjų mokslų fakulteto 
magistrantei Juditai Puišo, 
Informatikos fakulteto trečia
kursei Laurai Šimavičiūtei bei 
Mechanikos fakulteto dokto
rantui Artūrui Keršiui. Taip 
pat stipendijos po tūkstantį 
litų — Aleksandro ir Stasės 
Vasiliauskų (Wesey) fondacija 
— paskirtos būsimiesiems va
dybininkams. Tai Administra
vimo fakulteto studentei In
gridai Tautkutei ir Vadybos 
fakulteto magistrantui Nerijui 
Druseikai. 

Iš Anapilin išėjusio čika-
giečio mokslo ir sporto mece
nato Konstantino Savickio pa
likimo 1,000 litų stipendijas 
šįkart gavo Cheminės techno
logijos fakulteto doktorantė 
Vilma Kudirkaitė ir Funda
mentaliųjų mokslų fakulteto 
studentas Robertas Vilkas. 

Kauno technologijos univer-

Senoves lietuviai savo žemę 
taip vertino ir mylėjo, kad ji 
buvo vadinama brangiausio 
asmens vardu — Motina, su
teikiant tai žemei net die
vybes statusą. Juk nuo jos 
dosnumo bei palankumo pri
klausė visokeriopa žmogaus 
gerovė. Motina žemė maitino, 
nešiojo ir priglaudė, užgesus 
gyvybės kibirkštėlei... 

Žmogus visuomet tikėjo, jei
gu apie tai apskritai pagalvo
davo, kad visa, kas yra jo 
natūralioje aplinkoje — žemė. 
oras. vanduo, augalai ir 
gyvūnija — amžina. Taip buvo 
prieš jį nuo neatmenamų 
laikų, taip bus ir po to. kai jis 
nebeegzistuos... Tik jau gero
kai po Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos, įsiviešpatavus (bent 
kai kuriose planetos vietose) 
ilgesniam taikos laikotarpiui, 
pradėta daugiau dėmesio skir
ti savo gyvenamai aplinkai. 

Tai, ką žmogus pastebėjo, jį 
gerokai sukrėtė: žemei reikėjo 
pagalbos! J i pati jau nebe
įstengė susidoroti su gausia 
oro, vandens, dirvožemio tar
ša, nuolat verčiama iš nesu
skaitomų industrijos ir pri
vačių šaltinių. Svarbiausia — 
ši tarša buvo tarytum dvi
ašmenis kardas, atsisukęs 
prieš patį ..žemės viešpatį" — 
žmogų. 

Tačiau reikėjo nemažai 
pastangų ir darbo, kol aplin
kos apsauga pradėjo įgauti 
visuotinio pirmumo aspektus, 
net valstybiniu, net planetiniu 
mastu. 1970 m. balandžio 22 
d. Amerikoje buvo pradėta 
minėti „Žemės diena", kad su 
atgimstančia pavasario gamta 
eiliniai piliečiai įprastų skirti 
bent vieną dieną metuose ne 
kam ki tam, o Motinai žemei. 
Šiandien jau nemaža gyven
tojų dalis yra įsitikinusi šio 
projekto reikšmingumu ir rei
kalingumu. Nepaisant, kad 
JAV turi bent 50 milijonų 
daugiau žmonių, kaip 1970 
m., daug pasiekta aplinkos 
svarinimo reikalais: automobi
liai išmeta bent 60 nuošimčių 
mažiau kenksmingų taršalų, 
didžiosios pramonės įmonės 
savo fabrikuose ir gamyklose 
įtaisė specialius filtrus, kad 
sulaikytų oro taršą, kone vi
same krašte žmonės rūšiuoja 
atliekas, kad būtų galima kai 
kurias medžiagas (metalą, 
stiklą, plastiką ir kt.) vėl pa
naudoti naujiems gaminiams, 
užuot viską metus į sąvar
tynus, kuriems jau daug kur 
pradeda trūkti vietos. Taip 
pat „įėjo į madą'' sodinti me
delius, valyti parkus, pakeles, 
upes ir ežerus, kad aplinka, 

kurioje mums tenka gyventi, 
būtų švaresne, sveikesnė, r~a-
lonesnė. Niekas jau nedrū ta 
šaipytis iš šių pastangų, kaip 
dažnai buvo daroma „Žemes 
dienos" ir aplinkosaugos pra
džioje. 

Į aplinkos apsaugą dėmesys 
j au kreipiamas ir pasauliniu 
mastu, ruošiant tarptautines 
konferencijas ir dedant pa
stangas apsaugoti planetą nuo 
taršos. Mokslininkai ir įvairūs 
specialistai sudarinėja sąra
šus, ką reikia atlikti, kur 
mūsų Žemei tūno didžiausi 
pavojai, kuriuos visų pirma 
svarbu pašalinti. Tarp tų pir
mumų yra ir gyvių, kuriems 
gresia išnykimo pavojus, ap
sauga. 

Verta paminėti, kad iki šiol 
daugiausia girdėjome apie pa
vojų įvairiems gyvūnams (pvz. 
prieš dvejus metus tokiuose 
sąrašuose atsidūrė beveik ket
virtis visų žinomų planetos 
žinduolių ir 11 nuošimčių visų 
paukščių), o tik š.m. balandžio 
8 d. pagaliau paskelbtas ap
saugos reikalingų augalų są
rašas. Botanikos ir gamtos ap
saugos specialistams truko be
veik 20 metų tokį sąrašą suda
ryti, bet dabar jau žinoma, 
kad šiuo metu vienas iš 8 au
galų rūšių (Amerikoje vienas 
iš trijų) yra ant išnykimo 
slenksčio. Mūsų planetoje su
registruota 270,000 augalų 
rūšių, tad išnykimas gresia jų 
12.5 proc. Daugelis galbūt nu
motų ranka į perspėjimus: jei
gu iš pievelių išnyktų varputis 
ar pienės, o iš miškų įvairūs 
dygliuoti ar nuodingi augalai, 
vargiai kas pradėtų lieti 
ašaras.. . Tačiau mokslininkai 
tvirtina, kad visi Žemės gy
ventojai — flora, ji1 fauna 
(įskaitant, žinoma, ir žmones) 
esame tampriai tarpusavyje 
susieti. Kaskart, kai iš tos 
glaudžios grandinės išnyksta 
vienas narelis, visi likusieji 
tampa silpnesni. Antra vertus, 
daug nykstančiųjų sąrašuose 
atsidūrusios augmenijos dar 
neištirta, tad galbūt su ja 
išnyks galimybės atrast i nau
jus vaistus ar kaip kitaip 
žmonijai padėti. 

Kodėl tokia didelė dalis pla
netos gyvūnijos ir augmenijos 
atsidūrė pavojuje? Daugiausia 
tai žmogaus „nuopelnas", ple
čiant savo gyvenvietes, varto
jant įvairius kenksmingus 
chemikalus, naikinant natū
ralią aplinką, kurioje klesti 
kita gyvoji gamta. Vienos „Že
mės dienos" toli gražu ne
pakanka padėti Motinai žemei 
žaliuoti ir gyvuoti, bet tai gera 
pradžia. 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTO JAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪN AS 

4 (Tęsinys) 

Jos skiriasi savo kalba ir net papročiais. Pirmasis, 
kuris netiesiogiai pripažino Lietuvą, buvo popiežius 
Benediktas XV. Kai pas jį kreipėsi Lietuvos atstovai 
Lietuvos Dienos paskelbimo reikalu, jis mielai sutiko 
ir 1917 m. gegužės 20 d. ją paskelbė visam pasauliui. 
ragindamas visus katalikus pasimelsti tą dieną už 
Lietuvą, ją paremti pinigine auka, nes per karą. kuris 
dar tebevyksta, lietuviai labai nukentėjo. Buvo surink
ta, iki 1921 m., apie 3 milijonus frankų. Ta parama ne 
tik materialinė, bet ir moralinė kylančiai iš griuvėsių 
ir 120 m. iškentėjusiai po carų okupacija lietuvių tau
tai buvo didelė. Nors lenkai dėjo pastangas, kad tos 
dienos popiežius nepaskelbtų, bet jiems nepavyko, 
nors jie tvirtino, kad Lietuva, kaip Lenkijos' dalis, 
gaus dalį pinigų iš tos sumos, kuri buvo surinkta per 
Lenkų dieną, vykusią prieš Lietuvių dieną. 

Kandidatai į V i ln iaus vyskupi ją 

Nors I pasaulinis karas dar buvo nepasibaigęs, Šv. 
Sostas pradėjo rūpintis atgaivinti ar visai naujai 
įsteigti vyskupįjas tuose kraštuose, kurie išsivadavo iš 

Rusijos carų ilgos ir žiaurios okupacijos. 1917 m. buvo 
atgaivinta Minsko vyskupija. Šiame laikotarpy iškilo. 
ir Vilniaus vyskupijos klausimas, kurią valdė prel. Mi
chalkevičius. Tai buvo Šv. Sostui sunkiausias klausi
mas, nes tuo metu tarp tautybių ėjo politinės ir tau
tinės kovos. Surasti Vilniaus vyskupijai tinkamą kan
didatą į vyskupus, buvo labai sunku. Šv. Sostui buvo 
aišku, kad atgimstančios Lietuvos valstybės sostinėje 
vyskupu turėjo būti ne lenkas, o tik lietuvis. Tas klau
simas Vatikane buvo svarstor as arti dviejų metų. šį 
reikalą Šv. Sostas pavedė atlikti nuncijui arkiv. E. 
Pacelli, kuris gyveno Muenchene, Bavarijoje, o nuo 
1918 m. gegužės mėn. apaštališkajam vizitatoriui prel. 
Achille Ratti, gyvenančiam Varšuvoje. (I pastarojo ju
risdikciją įėjo be Lenkijos dar Pabaltijo valstybės ir 
Rusija). 

Kandidato parinkimu i Vilniaus vyskupiją rūpi
nosi Šv. Sostas ir Lietuvos Taryba, kuri buvo išrinkta 
1917 m. rugsėjo mėn. per Vilniaus lietuvių konferen
ciją. Tuo metu Vilniaus vyskupijos vyskupo vieta buvo 
vakuojanti, nes buvęs Vilniaus vysk. E. Roppas buvo 
paskirtas Mogiliavo arkivyskupu. Lietuvos Tarybos at
stovai: A. Smetona, J. Šaulys ir S. Kairys, kurie daly
vavo lietuvių konferencijoje. įvykusioje Berne, Šveica
rijoje, 1917 m. rugsėjo 2-10 d., pasinaudodami ta pro
ga, aplankė ir apaštališkąjį nuncijų Marchetti. Jų tik
slas buvo perduoti lietuvių prašymą popiežiui Bene
diktui XV. Tame prašyme buvo rašoma, kad Vilniaus 
vyskupu būtų paskirtas lietuvis. Nuncijus prašymą 
priėmė ir jį pažadėjo perduoti popiežiui. 

1917 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Taryba vėl pa

siuntė popiežiui Benediktui XV per nuncijų arkiv. E. 
Pacelli ilgą raštą, kuriame buvo plačiai paaiškinta, 
kaip atsirado Lietuvos Taryba, kaip Lietuva siekia sa
vo kraštui visiškos nepriklausomybės, prel. Michalke
vičiaus varoma priešlietuviška politika, užsiminė Vil
niaus lenkų dvasininkų memorandumą, kurį pasiuntė 
Vokietijos vyriausybei, prašydami, kad Lietuva būtų 
prijungta prie Lenkijos ir lietuvių kunigų nubaudimą, 
kurie pasirašė po kontramemorandumu. 

Vilniaus vyskupo klausimu susirūpino ne tik Lie
tuvių Taryba, bet ir vokiečiai, kai Lenkija pasiskelbė 
nepriklausomybę, kurią rėmė Europos valstybės. Vo
kiečiai norėjo išlaikyti savo rankose Lietuvą ir ją su
jungti su Vokietija tam tikrais politiniais saitais. Pa
gal jų planą, Vilniaus vyskupijos soste turi būti ne len
kas, bet lietuvis. 

Šv. Sostui buvo pasiūlyti net keli kandidatai. Lie
tuvos Taryba, kaip pageidavo vokiečiai, buvo išsta-
čiusi kandidatu kun. K. Olšauską, o kiti prel. A Dam-
brauską-Jakštą, kun. Prapuolenį ir prel. Mačiulį-Mai
ronį. Lietuvių aukšti dvasininkai ir politikai padare 
išvadą, kad tie visi kandidatai į Vilniaus vyskupiją, 
kurią sudaro įvairios tautybes, nėra tinkami ir reikia 
skirti tokį asmenį, kuris būtų priimtinas ne tik lietu
viams, bet taip pat lenkams, gudams ir Šv. Sostui. 

Šv. Sostas, turėdamas pakankamai žinių apie Vil
niaus vyskupijos padėtį, nusprendė, kad Vilniaus vys
kupu turi būti tik lietuvis, o ne lenkas. Bet Šv. Sostui 
kun. Olšausko kandidatūra buvo nepriimtina, nors jis. 
mirus G. Cirtautui, buvo siūlomas į Žemaičių vysku

pus. Šv. Sostas gerai žinojo kun. K Olšausko veiklą, 
kai jis gyveno Vilniuje. Jis buvo didelis kovotojas dėl 
lietuvių teisių Vilniaus bažnyčiose. Su Vilniaus kapi
tula jis kartais sueidavo į aštrius konfliktus, pvz., 
1915 m. norėjo lietuviams surengti priešvelykines re
kolekcijas, bet Vilniaus bažnyčiose, kurių ten buvo per 
30. kapitula lietuvių rekolekcijų neįsileido. Tuomet jis 
paskelbė laikraščiuose, kad ieško išnuomoti didelę 
salę, kurioje tilptų 1,500 žmonių, nes joje norima su
rengti lietuviams rekolekcijas. Vilniaus vyskupijos 
valdytojas prel. Michalkevičius, kuris vedė lietuvių 
atžvilgiu nepalankią politiką, už tok) veiksmą jį sus
pendavo (suspensą nuėmė tik prieš pat Sekmines). 

Nors kun. K. Olšausko kandidatūra rėme Lietuvos 
Taryba ir Vokietijos vyriausybė, bet jo kandidatūra, 
kaip jau buvo matyti, nepraeis. Lietuvos Tarybos įga
liotinis Berlyne, net kelis kartus nuvykęs į Miuncheną 
pas nuncijų arkiv. E. Pacelli dėl kun. Olšausko kandi
datūros, patyrė, kad jo kandidatūra Šv. Sostui ne
priimtina, nes jau turi kun. Jurgį Matulaitį, marijonų 
vienuolijos generolą. 

Lietuvos Taryba buvo susirūpinusi, nes Vilniaus 
vyskupo vakuojanti vieta stovėjo neaiškioje padėty. 
Tarybos pirm. A. Smetona 1918 m. birželio 18 d. pa
siuntė nuncijui arkivysk. E. Pacelli telegramą, kurioje 
prašė, kad Vilniaus vyskupijai būtų greičiau paskirtas 
lietuvis vyskupas. 

Nuncijus arkiv. E. Pacelli. atsakydamas į Tarybos 
pirm. A. Smetonos telegramą, pranešė, kad vyskupo 
parinkimas nėra paprastas dalykas. 

'Bus daugiau) 
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TIESUS ŽVILGSNIS I 
PRAEITIES KREIVES 

TVsinys 

Žinoma „Lithuania in Euro-
pean Politics" kaip literatū
rinis kūrinys yra niekam ti
kęs. Skaitydami romanus, 
žmonės susitapatina su kny
gos herojumi. O jis retai kada 
yra nelaimėlis, visų ujamas ir 
visur pralaimintis. Lietuvos 
rolė tarpukario sarėdoj tačiau 
buvo kaip tik tokios engiamos, 
žeminamos, varguolės vaid
muo. Kuriai Europos tautai 
yra tekę pakelti tris ultimatu
mus ir neprarasti noro gyven
ti? O tačiau mūsų tauta ne
palūžo, nepaisant ką paistytų 
mūsų išeivijos intelektualai, 
priekaištaudami jai, kad ji 
serganti „kankinystės sindro
mu". 

Faktiškai didžiausiu Eidin-
to-Žalio veikalo privalumu yra 
tai, kad jis išravi daug mitų, 
įleidusių šaknis mūsų visuo
menėj, pavyzdžiui, kad Smeto
na yra buvęs nuožmiu dikta
torium, kad egzistavusi disk
riminacija universitetuose 
(numerus clausus), ar kad 
buvę engiami kitataučiai žem
valdžiai. Ir visa tai knygos au
toriai pasiekia, toli gražu ne-
prasikalsdami priešų demo-
nizavimu ir savųjų liaup
sinimu. Veikiau priešingai: 
kas kartą, kai jiems tenka ap
tarti kokią sankirtą, jie pa
prastai pažymi, kad ir Lietuva 
nebuvusi be kaltės. Tuo at
žvilgiu jų knyga yra nepalygi
namai niuansuotesnė ir objek
tyvesnė, negu, sakysime, mi
nėtasis Stephen Sisa JSpirit of 
Hungary", kuriame itin daž
nai išvardinamos visos priešų 
nedorybės. (Ginčas dėl Tran-
silvanijos su Rumunija iki šiol 
tvyro, kaip atvira žaizda). Tuo 
tarpu Eidinto-Žalio knygoj 
visiškai nutylimas faktas, kad 
tarpukario Lenkija yra buvusi 
mažumų — žydų, gudų, ukrai
niečių, lietuvių — kalėjimu, 
ar kad jinai atsiplėšė Tešino 
sritį iš pasruvusios krauju Če
koslovakijos. Autoriai tiek ko
rektiški megalomaninės „mo-
carstvos" atžvilgiu, jog nepra
leidžia nepaminėję, kad vienu 
atveju lenkai netgi laikėsi 
savo pažadų. Būtent, kai Lie
tuva kilo į žygį išvalyti kraštą 
nuo plėšikaujančių bermonti
ninkų gaujų ir jai reikėjo 
užsitikrint, kad Varšuva ne
suvarys jai peilio į nugarą. 
Knygoj neretai pabrėžiamas 
lietuvių užsispyrimas ir ne
lankstumas, jei ne nesiorien-
tavimas, padėtyje: „Lietuvos 
aspiracijų paneigimas pastū
mėjo lietuvius į kitą kraš-
tutinybę — nepalenkiamą 
priešybę bet kokiam susitari
mui su lenkais, net ir tada, 
kai toks sandėris atrodė įma
nomas ir netgi naudingas". 

Kas nuostabu knygoj, tai, 
kad nepaisant tos išviršinės 
lenkomanijos. ilgainiui Lenki
ja kas puslapis vis įtikina
miau tupdoma į kaltinamųjų 
suolą. Ir ne ji viena, bet ir tuo
metinių didžiųjų galybių gal
vos ir pusgalviai. 

„Lenkijos pasigrobimas Vil
niaus teritorijos ne vien paga
dino lietuvių-lenkų santykius, 
bet buvo didžiausiu kliuviniu 
valstybių bendradarbiavimui 
Baltijos jūros rytuose. Jis 
buvo nuolatines įtampos vers
me ir įgalino Maskvą eksploa
tuoti lietuvių-lenkų konfliktą 
saviems tikslams. Toji padėtis 
buvo priešiška ne vien Pabal
tijo valstybių, bet ir pačios 
Lenkijos interesams. Tokioj 
situacijoj nesirado vietos Bal
tijos santarvei, nepaisant kaip 
toji idėja buvo populiari Pa
baltijo valstybių sostinėse ir 
Varšuvoj" (psl. 101). 

Kitaip, mandagiai tariant, 

VYTAUTAS A- JONYNAS 
aliantų globotinė Lenkija ap
sidirbo iki ausų, destabilizuo
dama sanitarinį kordoną ne
mokšiška savo užsienio poli
tika, privedusią prie Antrojo 
pasaulinio karo išprovokavi-
mo su jo skerdynėmis mili
jonų nekaltų žmonių, ypatin
gai Lenkijos piliečių. 

Bet nemažiau apsikiauliojo 
ir santarvininikai, patikėdami 
jai įvairias jos savimeilę kute
nančias misijas, remdami to
kias paikas kombinacijas, 
kaip paskelbimą Vilniaus 
tarptautiniu miestu, ar grą
žinimą jo Lietuvai mainais už 
Klaipėdos kraštą. Kaip įrodo 
Eidinto-Žalio knyga, Lietuva 
teisingai pramatė tų klastų 
pasekąs ir pavojus: 

„Kantonalinis Lietuvos įkū
rimas galbūt būtų įgyven
dinęs Rytų Europoj šveica
riško tipo modelį. Bet kur kas 
patikimesnė prielaida būtų 
kad būtų buvus sukurta kita 
Šiaurės Airija — kraštas dras
komas pusiau dviejų priešiškų 
grupių; tik šiuokart ne konfe
sinių, bet tautinių" (psl. 84). 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Nenuostabu, jei knygos ap
lanke („bliurp") aptinkam 
blaivią Zbignievo Brzežinskio 
(Center for Strategic and In
ternational Studies) atesta
ciją, kalbant čia apie ryžt in
gą Lietuvos tautinės nepri
klausomybės siekį ir tragiškas 
Lietuvos pažeidžiamumo (vul-
nerability) pasėkas". Bet es
mėje tas pažeidžiamumas bu
vo Aliantų ir Lenkijos sangu-
los vaisium, jų machinacijų 
padarinys. „Lithuania in Eu-
ropean Politics" nuopelnu yra 
tai, kad joje nepagailima paro
dyti iki kokio laipsnio tos Va
karų demokratijos buvo neiš
manėlėm arba kokčiai sava-
naudėm. Taip, sakykim, už 
tai, kad Lietuva pripažintų 
Lenkijos teisę į Vilnių, Londo
nas siūlė Lietuvai pripaži
nimą 'de jure', Klaipėdos 
kraštą (su tam tikrom sąly
gom), ir Alijantų ekonominę 
paramą". Lietuva britų pa
siūlymo neatmetė, bet ir ne
priėmė. Tiesą pasakius, bet 
kokia Lietuvos vyriausybė, 
kuri būtų atsižadėjusi Vil
niaus, bet kokiais sumeti
mais, būtų bematant išlėkusi 
iš valdžios" (psl.89). 

Kitos atodangos dėka su
žinom, jog vėliau ta pati 
Didžioji Britanija reikalaus iš 
Lietuvos, kad jinai atsisakytų 
sumanymo steigti savo preky
binį laivyną, naudodamasi jo 
vietoj britų laivais. 

Klaipėdos min»jimų proga 
mūsų kalbūnai paprastai 
vaizduodavo tų žemių grą
žinimą Lietuvai kaip hero
jišką žygį, slaptomis organi
zuotą sumanų prancūzų 
įgulos užpuolimą. Eidinto-
Žalio knyga sumala tą pa
sakėlę į miltus, įrodydama, 
kad sukilimo planas buvo vie
ša paslaptis, o jo įgyven
dinimas įvyko su Vokietijos 
žinia, pritarimu ir beveik pa
laiminimu. Jau 1922 m. vasa
rio 22 d. Vokietija neoficialiai 
informavo Lietuvos pasiuntinį 
Berlyne Viktorą Gailių, kad 
Berlynas nesipriešins lietuvių 
veiksmams Klaipėdoj, su są
lyga, kad prancūzai būtų 
išvyti lauk. Tačiau buvo 
aiškiai pabrėžta, kad Vokieti
jos laikysena neturi būti 
viešai atidengta (psl. 92). Ir iš 
tikrųjų, 1923 m. sausio mė
nesį vietiniai vokiečiai ne vien 
nesipriešino, bet net ne tiesio
giai padėjo lietuviams užimti 
Klaipėdą (psl. 62). 

Jei neaiškių užuominų apie 
tai buvo galima aptikti kai 
kuriuose Mažosios Lietuvos 
fondo leidžiamuose veikaluo-

Tarp pavasario žiedų. 

se, tai JLithuania in European 
Politics" knygoj aptinkam vie
ną negirdėtą ir beveik neįti
kimą faktą. Būtent, kad, ver
buodami savanorius į žygį, 
mūsų vadai neturėję vargo su 
eiliniais, bet sutikę daug sun
kumų aprūpinti dalinius kari-
ninkija. 

Panašiai kaip lietuvių-lenkų 
santykių atveju, autoriai ir 
Klaipdėdos atveju yra veikiau 
linkę priekaištauti savie
siems. Ne visi sutiks pvz., su 
tokia priekabe: „Daugelis lie
tuvių žvelgė į Klaipėdą, kaip į 
niekuo nesiskiriantį nuo kitų 
Lietuvos miestų ir jautėsi pra
našesniais už mažlietuvius 
(Prussian-Lithuanians), kurie 
matėsi jiems kaip pasyvūs ir 
vokiečių kultūros paveikti 
žmonės". Šiaip istorinių įvy
kių atpasakojime didesnių 
atodangų nesimato. 

Taikos sutartį su Sovietų 
Rusija, pasirašytą 1920 m. lie
pos 12 d., autoriai laiko „di
deliu Lietuvos diplomatijos 
laimėjimu ir reikšmingu ne 
vien Lietuvos santykiams su 
Rusija, bet taip pat ir su Len
kija. Negalėjo tos sutarties ig
noruoti ir Vakarų pasaulis" 
(psl. 69). 

Bene didžiausia staigmena, 
kurią aptinkam knygoj, yra, 
kad pagal tą sutartį Rusija 
privalėjo išmokėti Lietuvai re
paracijas už karo nuostolius 3 
milijonų aukso rublių sumoje. 
Ir, o stebukle, „tai padarė. Ga
vusi šią dangaus maną, Lietu
va galėjusi įvykdyti savų pi
nigų įvedimo planą (litų vietoj 
vokiškųjų 'auksinų'). Vokie
čiai atkalbinėję, bet britai 
drąsinę tai padaryti". 

Kaip minėjom, Alf. Eidintas 
pagyvina savo pasakojimą 
duomenimis apie krašto eko
nomikos augimą, remdamasis, 
tiesa, ne buv. Lietuvos Statis
tikos biuro skaičiais, bet Gedi
mino Vaskelos nespausdinto 
mašinraščio „Palyginamieji 
statistiniai skaičiavimai" duo
menimis. Kartais jam tenka 
palygint tuos skaičius su kitų 
Europos valstybių statisti
niais duomenimis. Tai puiku, 
bet, atvirai kalbant, tokių pa
lyginimų mūsų pageidavimu 
galėjo būti ir daugiau, nes juk 
esama įvairų „Historical Sta-
tisties" žinynų. 

Pravestąją žemės reformą 
Alf. Eidintas vertina teigia
mai, palygindamas ją su ca
rinėj Rusijoj neįgyvendinta 
Stolypino reforma, kaip jos 
tąsą. Nelaukta detalė yra tai, 
kad į šį M. Krupavičiaus-
Albino Rimkos realizuotą pro
jektą ypatingai šnairavę tauti
ninkai, jų tarpe ir pats Smeto
na, apšaukdamas ją „nuo
dingu duju debesiu, atklydu
siu ir įsigėrusių į mūsų dirvą". 

Šiaip Smetona pavaizduo-
iams kaip nuosaikus ir protin

gas valstybės vyras, anaiptol 
ne kaip kraugerys, kokiu jį 
vaizdavo bolševikai bei jų 
pakalikai. Gadinęs jam ner
vus savo suokalbiais ir pučais, 
garbėtroška Augustinas Vol
demaras pavaizduojamas per 
nelyg palankioj šviesoj, nors jo 
užsienio politika kritikuoja
ma. Smetonai priskiriamas 
nuopelnas, kad, užgniaužda
mas pačioj užuomazgoj lietu
viškųjų smogikų organizaciją 
(Geležini Vilką), tautos vadas 
nepanaudojęs griežtesnių 
sankcijų. Apie keturių komu-
narų sušaudymą knygoje ne
užsimenama, nors tuo atveju 
būta, jei neklystu, amnestijos 
prašymų netgi iš užsienio. 
Vienu geru Eidinto bruožu 
tenka pripažint jo įprotį pa
teikt tokiais atvejais aptaria
mos organizacijos narių ir jai 
prijaučiančių skaičių. Atseit, 
kalubruoti jos svorį visuo
menėj. Tai daroma Geležinio 
Vilko atveju, ir tą patį ap
skaičiavimą aptinkam, ry
šium su komunistinio po
grindžio sąrangos ir pajėgos 
nustatymais. Tvirtinama, kad 
kitataučiai vyravę ne partijos 
vadovybėj, bet komsomole ir 
mokančiųjų duoklę MOPR'ui 
tarpe. 

Labai stambų ir jaudinantį 
knygos skyrių sudaro drama
tiškosios ultimatumų eros ap
rašymai. Graudžiausias jų, 
žinoma, buvo lenkų ultimatu
mas, laimei, pasibaigęs be 
kraujo praliejimo. Pasirodo, 
kad mūsų broliai latviai tada 
bandė visais būdais įtikint es
tus, kad jie drauge paspaustų 
lietuvius kuo skubiausiai su
tikti su lenkų reikalavimais 
(psl. 156). 

Ne visai žinomu dalyku 
skaitytojui yra faktas, kad, 
prasidėjus lenkų-vokiečių ka
rui, vokiečiai tikrai nepagai
lėjo lietuviams akinimų ruož-
tis žygiui į Vilnių. Pasirodo, 
kad vokiečiai ne tik ragino lie
tuvius pereiti atakon, bet ža
dėjo jiems sunkiosios artileri
jos, šarvuočių ir lėktuvų pa
ramą (psl. 168). Lietuviai ta
čiau nuo tokio dūrio lenkams į 

Alfonsas Eidintas. 

Nuotr. Kazio Ambrozaičio 

nugarą atsisakė: "Nepaisant 
metais trukusios abipusės ne
santaikos, Lietuva sutiko po 
Lenkijos subyrėjimo internuo
ti apie 60,000 karių ir civilių 
pabėgėlių, aprūpindama juos 
maistu ir pastoge" (psl. 179). 

Visi tie dalykai mažai ži
nomi ne tik svetur augusiam 
skaitytojui (šioj srityje mes 
visi esam vaidevutininkai, įsi
mylėję kunigaikščių Lietuvą) 
bet ir ištisoms ka oms, užau
gusioms Lietuvoj. Tai pa
verčia J-ithuania in European 
Politics" išskirtinos svarbos 
knyga, kurios negėda rodyt, 
nei svetimtaučiui, nei tėviš
kėnui. 

Nėra ji be trūkumų, nors jie 
visumoj ne kažin kokie. Pro
tarpiais prailgsta puslapiai, 
skirti derybų su lenkais, viso
kių Hymanso projektų apra
šymams. Prailgo jie, skaitant 
Laimono Tapino „Septynias 
vienatvės Paryžiuj", prailgsta 
ir šios knygos atveju. Nepa
kankamai esama aliuzijų į 
kitų Europos valstybių tuo
metinę politinę ekonominę ir 
socialinę sąrangą bei raidą. 
Berods, vos vienoj pastraipoj 
užsimenama, kad, palyginti 
su kitais kraštais, smetoninė 
„diktatūra" buvusi visai pa
kenčiama. Manding, būtų 
buvę ne pro Šalį paminėti, 
sakysim, Prancūzijos elgesį su 
internuotais Ispanijos pabėgė
liais, vėliau Vichy policijos 
elgesį su žydais ir t.t. 

Atrodytų, jog autoriai vis 
dar neatsikratė mito, kad tau
tininkų valdoma tauta buvusi 
apolitizuota, todėl vėliau pasi
metusi sovietų agresijos aky-
vaizdoj. Manding, tai pats 
įkyriausias ir nuodingiausias 
mitas, kurį skleidė komunis
tai ir išeivijos intelektualai, 
priekaištaudami, kad Lietuva 
nepasipriešinusi sovietams 
ginklu, kad Tautos vadas dū- -
męs užsienin ir t.t. Visiškai 
užmirštama, kad tuo metu su
kiužo Prancūzija, o, svarbiau
sia, kad visas Vakarų pasau
lis buvo absoliučiai demora
lizuota , nuo pat Ispanijos pi
lietinio karo. Prisiminkim su 
kokiais valiavimais pasitiko 
minios Chamberlain ir Dala-
dier, parvežusius jiems po
pierėlį su Hitlerio parašu. 

Tuo fono drobės aptaria
mam leidinyje nėra. o tačiau 
jis būtina atsirandantiems 
psichologiniams kompleksams 
suprasti. Galbūt todėl drama
tiškiausiais veikalo puslapiais 
pasimatė tie, kur pavaizduoja
mos paskutinės laisvosios Lie
tuvos derybos su Maskva, 
grąžinusios mums sostinę ir 
įvedusios bolševikų įgulas 
(psl. 171-172). Sovietiniai ma
nevrai ir jų brutalumas, veid-
maniškumas bei mūsų delega
cijos atviras terorizavimas pa
vaizduojamas čia visa (JŽiau-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Washfngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. <202) 244-2373. 

AUTOMOBtJO. NAMU, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auks* 
S. Karm kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Wact9SthStreo( 

Ta). (708) 4244664 
(773)581-8864 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus, 
šiek tiek angliškai mokėti būtų 
naudinga. Alga. kambarys, maistas 
ir kelione apmokama. KaJfornija, tel. 
510-420-8181. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)588-5859 
(708)425-7160 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Savininkas parduoda pa
jamų namą, 25 m. senumo, 
2 butų su įrengtu "base-
ment". Kaina $210,000. 
So.Hamlin St., Chicago. 
Tel. 773-284-7251. Apžiū
rėjimui reikia pranešti dieną 
prieš. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą kapu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai pradžiugins 

jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais Ha 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

rūmų teatro") didybe. 
Pabaigai porą žodžių apie 

leidinio išorę. Jame aptinkam 
pluoštelį nuotraukų. Jų atran
ka neįprasta, bet atitinkanti 
pasakojimų peripetijas ir ori
ginali. Taip sakysim, iš pra
džių neaišku, kodėl maišosi 
tarp jų Voldemaro fotografija. 
Bet faktiškai apie tą asmeny
be kalbama nemažai, tai 
kodėl neparodyti jo su visais 
ordinais ir žymenimis? 

Apskritai knygos išorė 
„šiaip sau", kukli, banali, ne
prilygstanti kitiems tos lei
dyklos St. Martin's Press, lei
diniams. Per smulkus šriftas, 
prastas formatas. Tenka aiš
kintis autorių atlaidumą lei
dyklai tuo, kad jų pagrindiniu 
rūpesčiu buvo ne leidinio iš
vaizda, bet jo sklaida, užsi-
tikrinimas kuo plačiausios 
klientūros. O St. Martin's lei
dykla pajėgi tai padaryti. Tai 
rimta, patikima, turinti pres
tižą, leidykla. Jos spaudinius 
visad peržvelgia tokie biblio
grafiniai žurnalai, kaip 
„Choice", „Publisher's Weekly" 
JLibrary Journal" ir t.t. 
Antrąją laidą leidžiant, bus 
galima ją patikėti Lietuvos 
leidykloms, kurios neabejoti
nai suteiks mums priimti
nesnį estetiniu požvilgiu rūbą. 
Norėtųsi, kad mūsų spėlionė 
būtų teisinga ir kad autorių 
lūkesčiai išsipildytų. Šiuo 
metu tektų susirūpinti kuo 
kitu. Būtent, kad kiekvienas 
išeivių telkinys aprūpintų 
savo universiteto ar miesto 
biblioteką „Lithuania in Euro
pean Politics" egzempliorium. 
Kaip žinoma, bibliotekų biu
džetai visur daugiau mažiau 
(kai kur žiauriai) apkarpomi, 
ir jos mielai pasitiktų tokią 
dovanėlę, o mūsų bendruo
menėm sutelkt tokiam projek
tui lėšų nebūtų per sunku. 

LITHUAN1A IN EUROPEAN 
POUTICS. The Years of the First 
Republic 1918-1940. Alfonsas Ei
dintas, Vytautas Žalys, Alfred 
Erich Senn. Edited by Edvardas 

Tuskenis. New York, St. Ntartin's 
Press, 1997, 250 psl., $45. 

(Pabaiga) 

* Susisiekimo ministerija 
viešajai įstaigai „Vaiko tė
viškės namai" Avikilų kaime 
padovanojo naują baltaru
sišką traktorių „MTZ-80 UK". 
Prieš keletą metų monsinjoro 
Vytauto Kazlausko iniciatyva 
pradėti kurti „Vaiko tėviškės 
namai" dabar turi daugiau 
kaip 100 ha žemės, o 12-oje 
namelių šiuo metu gyvena 92 
vaikai nuo 3 iki 15 metų. 
„Vaiko tėviškės namus" yra 
parėmę Italijos, Prancūzijos, 
Kanados verslininkai, įvairios 
labdaros organzacijos. 

Marijampolės rąj. Iš Olan
dijos Otmarsumo miesto grį
žusi Marijamplolės rajono sa
vivaldybės delegacija pranešė, 
jog olandai sutiko paremti 
Kalvarijoje kuriamą Globos ir 
užimtumo centrą, kuriame šį 
rudenį numatyta apgyvendin
ti per dvidešimt vienišų žmo
nių. Dvi dienas olandai rinko 
labdarą būsimam centrui — 
lovas, baldus, įrangą. Kalvari-
jiečiams bus padovanota daik
tų, kurių vertė — per 200,000 
litų. Lėšų centrui įkurti skyrė 
savivaldybė, kuri taip pat pa
rengė programą ir laukia jai 
skirto valstybės finansavimo. 

• I 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KURIAME ŽEMYNE 

LIETUVA? 

Sausio pabaigoje, kalbėda
ma telefonu su giminaite 
Anykščiuose, sužinojau, kad ji 
negavo mūsų kalėdinio sveiki
nimo ir laiško, kuris buvo iš
siųstas gruodžio 11 d. Para
šiau jai antrą laišką ir vasario 
4 d. jį išsiunčiau. Pasirodo, ji 
ir to laiško negavo. Mūsų di
džiausiam nustebimui, balan
džio 3 d. tas laiškas sugrįžo 
pas mus iš Bolivijos! 

Esame linkę galvoti, kad 
Lietuvos pašto tarnautojai ne
rūpestingi, arba „ko nors" laiš
kuose iš Amerikos ieško. Pri
ėjau išvados, kad Amerikos 
pašto tarnautojams trūksta 
geografinių žinių, jei nukrei
pia laišką į kitą kontinentą. 
Dabar, adresuodama laišką, 
gale adreso dar prirašau „Eu-
rope". Gal tas sumažins laiškų 
dingimą. 

O. Michelevičienė 
St. Pete Beach, FL 

TYLĖS DAINAVA... 

Klausaus Dainavos moky
tojų, tėvų ir jaunimo stovyklų 
garsajuosčių, žiūriu vaizda
juostes ir rieda ašaros... Ar 
jau dingo tos lietuvių inteli
gentijos džiaugsme ir tarpusa
vio meilėje praleistos vasaros 
dienos, nebesugrąžinamai? 
Lietuvos laisvė atnešė „tikslo 
galą", tačiau nebėra kur, nei 
su kuo bepasidžiaugti tiems, 
kurie per dešimtmečius Ame
rikoje — Kanadoje puoselėjo 
lietuvišką švietimo darbą. Mo
kytojai užsitarnavo tą puikią 
poilsio, bendravimo savaitę 
Dainavoje, kuri gyvavo per 25 
metų. Tačiau atpūtė rytų vė
jas, su kolektyvinimo klaidom, 
modernizmo banga ir nušlavė 
vertingą darbą, iškeitė ant 
„profesionalizmo" reformų. Žo
džiu naujovių, užuot tradicijų. 
Na, ir kaip visos per staigios 
pakaitos sugriovė per daugelį 
metų sukauptą patirtį ir jos 
švelnias, bet trapias, pasek
mes. 

Nebebus jau šią vasarą nei 
tradicinės mokytojų, tėvų ir 
jaunimo stovyklos Dainavoje, 
nei lietuvių kalbos mokymo 
amerikiečiams, ten pat kles
tėjusio per tiek metų. Laikau 
tą apgailestautina padėtimi ir 
primenu, juk lengviau išardyti 
nei iš naujo atkurti. Liūdna 
ašarėlė ne man vienai nurieda 
Dainavos tyloje, kur šiais me
tais nebeskubės bitutės į savo 
darbus ir nebeskambės nuo
taikingas mokytojų choras. 

Rūta Udrienė 
Jackson, MI 

ATĖJŪNAI TERŠIA 
LIETUVOS VARDĄ 

Toronto „Star" dienraštis pa
teikė visą puslapį apie „tarp
tautinį terorizmą" su didžiule 
kaukole straipsnio viršuje. 

Tai perspausdintas straips
nis iš New Yorko, rašytas Ste-
phen Handelman. Jame rašo
ma, kaip du lietuviai bandė 
parduoti branduolinius gin
klus. 

Įdėtos jų nuotraukos ir po jo
mis parašyta Alexander Dar-
chev, lietuvis; Alexander Por-
grebeshski, lietuvis. Nėra jo
kio paaiškinimo, kad jie iš 
tikrųjų yra ruseliai. Teko skai
tyti Lietuvos spaudoje, kad 
nebuvo žinoma, kaip jie įsigijo 
lietuviškus pasus. Vienas jų 
buvo policijos paieškomas Lie
tuvoje. Kas gali tikėti, jog jie 
būtų tokie bepročiai, kad gat
vėje kam siūlytų pirkti bran
duolinius ginklus. Tikriausiai 
jie buvo atsiųsti su tikslu pa
kenkti Lietuvai, kad uždarytų 
kelius į NATO. Juk jie atkelia
vo iš Maskvos, o ne Lietuvos. 
Ir kaip lengvai jie Maskvoje 
gavo vizą. Čia kažkas slepiasi. 

Įdomu, argi mūsų Lietuvos 
konsulai bei ambasados ne
galėtų spaudoje paaiškinti 
apie jų tapatybę ir jų tikslus. 

Stasys Prakapas 
Toronto, Canada 

SIEKIME SUSITARIMO 

Sambūriai ir organizacijos 
gimsta po to, kai kieno smege-
nyne subręsta idėja, išryški
nanti tokios organizacijos rei
kalingumą gimusiajai idėjai 
įgyvendinti. Idėja, tai lyg veži
mas; organizacija, tai vairuo
tojas, vairuojąs į idėjinį tikslą. 

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
— tai lietuvybės idealo veži
mai, kuriuos reikia nuvairuoti 
pasirinkton paskirtin. Išeivi
jos lietuviškų bendruomenių 
užsibrėžtas tikslas buvo ir yra 
lietuvybės išlaikymas, subu
riant išsiblaškiusius po pasau
lį tautiečius vieningam, pla
nuotam, tautiškai kultūri
niam darbui. 

Bendruomenė susikūrė ne 
kam nors švystelėjus magiš
kąja lazdele, bet dėka pasi
ryžėlių, kurie dideliuose ir 
mažuose lietuviškuose telki
niuose buvo išrinkti tautiečių 
tam vežimui vežti, veiklai ir 
santykiams derinti, bet jokiu 
būdu ne valdyti. Dešimtmečių 
dešimtmečius viens kitam 
kartojome: vienybės, sesės ir 
broliai, meilės ir susiklausy
mo! Dirbkime kartu, riškime 
tarpusavy kilusias problemas 
meilės ir nuolaidumo princi
pu. 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas 
į šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 
AuArofl Vartų Madona 

MOTINOS DIENOS NOVENA -
Gegužės 1-10 d. 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Ši novena į Vilniaus Aušros Vartų Stebuklingą Gailestingumo 
ir Nepaliaujančios Pagalbos švč. Dievo Motiną Mariją bus 
celebruojama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir 
žmonas, gyvas ir mirusias. 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą, 
jungiu ją į šv. Mišių noveną. 

Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju 
Vardas, pavardė 
Adresas 

M«rismP«tli«rs,6S388o.KiIbo«raAve,Chic«go,IL«0e29 

Foto menininkas Algimantas Kezys 
dintu .Amatų" vardu. 

Skaudu, o kartu ir pikta su
žinojus, kad jau nebe pirmą 
kartą Bendruomenės vadovai 
slapta nuo jos narių kelia by
las Amerikos teismuose, siek
dami priversti kitaip manan
čius, kitaip veikiančius, pak
lusti „tiesos ir teisės monopolį 
turintiesiems". Kalbame apie 
Cleveland Lietuvių sodybą. 
Sodybos vadovybe sėkmingai 
vedė jos reikalus jau metų me
tus ir su nuoširdžia amerikie
čių pagalba. Ar tie smulkūs 
prasilenkimai su įstatų raide 
negalėjo būti svarstomi mūsų 
pačių Garbės teismo? Ar esa
me taip turtingi, kad šaukia
mės brangiausių amerikietiš
kų advokatų pagalbos? Pinigė
liai, kuriuos B-nės nariai su
deda, yra labai brangūs, nes 
ateina iš pensininkų pinigi
nių. Tausokime juos. 

East St. Louis LB apylinkės 
lietuviai yra pasipiktinę tokiu 
centrų elgesiu ir reikalauja 
bylą nutraukti, sėsti prie pa
sitarimų stalo ir reikalą kuo 
greičiausiai išspręsti gerano
riškų susitarimų būdu. Mes 
šioje apylinkėje lietuviškąjį 
darbą pradėjome, žaliūkais 
būdami ir, pražydę kaip vyš
nios, nenorime matyti pamil
tąją Bendruomenę vedamą į 
nesantaikos liūnus. 

Zigmas Grybinas 
OTallon, IL 

REIKIA ŽINOTI 

Mūsų kultūrai padaryta tik
ra žala, kai žurnalistas dien
raštyje „Chicago Tribūne Ma
gazine" 1998 m. balandžio 5 
d., apibūdindamas nuotrauką, 
rašė, kad Lietuvos prezidentą 
sutiko mergaitės, apsirengu
sios tradiciniais tautiniais 
drabužiais. 

Gerai, kad Stasė Semėnienė 
atkreipė dėmesį į šį įvykį 
„Drauge" balandžio 14 d., iš
reikšdama savo nuomonę. Mes 
sutinkame, kad ši nuotrauka 
pažemina mūsų prezidento 
tautinį įvaizdį. Turėtumėm 
palikti teatrinę aprangą sce
nai, o įvairius liaudies austus 
tautinius drabužius dėvėti, 
kai atstovaujame Lietuvai. 
Vienodi stilizuoti ansamblių 
drabužiai neparodo mūsų liau
dies kūrybingumo. Kiekvie
noje Lietuvos apylinkėje tauti
niai drabužiai pasižymėjo vis 
kitokiu audimo būdu, savitais 
raštais bei skirtingais spalvų 
deriniais. Kiekviena audėja 
suteikdavo savo audiniui savi
to estetinio grožio, paįvairi
nant jo raštą ir spalvingumą. 

Kiekvienam yra būtina tau
tinius drabužius ne tik gerai 
pažinti, bet ir juos branginti! 

Vida Rimienė 
Čikagos lietuvių tautodailės 

instituto pirmininkė 
Nijolė Pupienė 

Lietuvių tautinių šokių 
instituto pirmininkė 

SUNKU PATIKĖTI, KAD 
TAIP YRA 

Skaitau „Drauge", kovo 13 
d., Nr. 51, pirmas puslapis. 
Straipsnyje „Prezidentas pir-

su savo naujuoju foto albumu, pava-
Nuotr. E. Šulaičio 

mą kartą apsilankė Lietuvos 
kariuomenės batalione". Ten 
parašyta, kad apsilankė Viso
rių kareivinėse Vilniuje. Jis 
paklausė kareivių, ar jie turi 
kokių pageidavimų bei nusi
skundimų, bet nesulaukė at
sakymo. 

Žinant, kad prezidentas bu
vo Amerikos kariuomenėje, tai 
jam turėtų būti aišku, kad 
joks kareivis neis skųstis ar 
pateikti kokius sumanymus 
viešai. Prezidentui išvažiavus, 
tas vargšas turės pasilikti ka
reivinėse. 

Toliau rašo, kad kariuomenė 
turi apie 100 visokių rūšių 
mašinų. Kai aš buvau Ameri
kos kariuomenėje, tai turėjo
me „Jeep" ir vienos rūšies 
sunkvežimius. Ir tie gesdavo, 
ir reikėjo rūpestingos priežiū
ros. Bet 100 rūšių iš įvairių 
valstybių! Tai sakyčiau, kad 
Lietuvos kariuomenės mecha
nikai yra geriausi pasaulyje. 
Žinoma, jei gaus dalių senom 
mašinom. 

Straipsnyje sakoma, jog pre
zidentas pripažino, kad karei
viam trūksta būtiniausių 
daiktų. Nori matyti, kaip vy-

rai apgyvendinami, apmoko
mi. Bet juk prezidentas lan
kėsi Visorių kareivinėse, tai 
galėjo įeiti į pirmą pastatą ir 
būtų matęs kaip kareiviai gy
vena. Jam, kaip vyriausiam 
kariuomenės vadui, juk nerei
kia specialaus leidimo. 

Taip pat prezidentas sake. 
kad kareiviams trūksta būti
niausių daiktų! Man nesu
prantama, kas tie būtiniausi 
daiktai? Apatiniai, kojinės, ba
tai, ginklai ar maistas? 

O dabar kitas juokingas 
straipsnis tame pačiame pus
lapyje: „Čekijos bendrovė, par
davusi Lietuvos policijai neti
kusius batus". 

1994 metais čekų firma 
JBanzai" tarpininkavo, par
duodant Lietuvos VRM unifor
minių batų daugiau nei už mi
lijoną Amerikos dolerių. Nu
pirktieji batai, pasirodo, esą 
netinkami avėti. Mano klausi
mas yra: kas atsitiko su tais 
VRM valdininkais, kurie tar
pininkavo batų pirkimui? Kur 
batai? (Gariūnuose?) O dabar 
ta pati „Banzai" firma vėl nori 
tarpininkauti tankų dovanoji
mo sandėryje. Tankai 1968 
metų, rusų gamybos. Vadina
si, 38 metų senumo. Turint to
kius tankus, Lietuva turės 
būti labai maloni Rusijai, nes 
reikės ir šovinių, ir dalių pa
taisyti seniems laužams, ku
rių ir čekai nenori. Pagal spe
cialistus (gal tie, kurie par
davė batus), tankai dar tinka
mi naudojimui, bet tik Lietuva 
turi rūpintis jų pargabenimu. 
Taigi atrodo, kad dar nepasi
mokėme iš „Banzai". Patar
čiau surasti VRM valdininkus, 
kurie pirko batus ir jiems pa
vesti tankų pervežimą į Lie
tuvą. Tikriausiai matysime 
tankus, kaip ir policijos batus. 
Be abejo, ir NATO bus labai 
suinteresuoti, kai matys Lie
tuvoje istorinius rusų tankus. 

Algirdas Skudzinskas 
Baltimore, MD 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. balandžio 28 d. 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mūsų Motina 

A.tA. j 
Mokytoja ONA KAŠUBIENĖ, 

sulaukusi 95 metų, mirė 1998 m. balandžio 23 d., 
Naperville, IL. 

Prieš tai ilgą laiką gyveno Cleveland, OH. 1998 m. 
balandžio 25 d. iš Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčios, Cleveland, OH palaidota šalia savo mylimo 
vyro Juozo. 

Nuliūdę sūnūs: Romualdas ir Jonas su šeimomis. 

Mylimam sūnui 

A.IA. 
ROMUALDUI KRONUI 

mirus, tėvus ir „Pasaulio lietuvio" administrato
r ius BANIUTĘ ir ROMĄ KRONUS, seserį SI
GUTĘ su šeima, dukrą AUKSĘ ir visus gimines 
bei artimuosius giliai užjaučia ir kar tu liūdi 

Pasaul io Lietuvių B e n d r u o m e n ė s valdy
b a ir talkininkai: 

Vytautas Kamantas 
Milda Lenkauskienė 
Tomas Bartusevičius 
Virginija Grybaitė 
Viktoras Kučas 
Rasa Kurienė 
Edis Putrimas 
Vitalija Vasaitienė 
Gabrielius Žemkalnis 
Rimas Baliulis 
Algis Rugienius 
Danutė Cornij 
Aleksas Karaliūnas 
Regina Kučienė 
Saulius Kuprys 
Bronius Nainys 
Juozas Lukas 
Audrius Šileika 
Vytis Viliūnas 
Horstas Žibąs 

Atleisk mums, Viešpatie, visiems atleiski, 
Nes Tu mirei ant kryžiaus už visus... 
Silpnų tarnų suklydusių neteiski, -
Gailestingumas Tavo toks gausus 

Lacrima 

A.tA. 
KAZYS LINKUS 

Gyveno North Miami Beach, FL. 
Mirė 1998 m. balandžio 26 d., 1:00 p.p., sulaukęs 87 

metų. 
Gimė Vidiškių kaime, Ukmergės apskrityje, Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: žmona Mėta, duktė Nerija su vyru Romu 

ir svainis Jonas Veselka JAV-jose, o Lietuvoje brolienė 
Stasė Linkevičienė, dukterėčia Elena Vinciūnienė 
d rauge su Žurauskų še ima ir g iminai t i s Rimas 
Šimulionis. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Velionis pašarvotas balandžio 29 d., trečiadienį, nuo 

5 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. 

Laidotuvės įvyks balandžio 30 d., ketvirtadienį. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. 
J.Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti „Almos fondui" 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: žmona Mėta, duktė Nerija su vyru 

Romu Kasparu. 

Laidotuvių direkt Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.fA 
GRIGAS VALANČIUS 

Mirė 1978 m. gegužės 11d. 
Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos 

Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje, gegužės 10 d., 
12:30 vai. p.p., Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los An
geles, CA. 

Prašome artimuosius ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Grigą Valančių savo maldose. 

Duktė Dal i lė Valančiūtė-Pol ikait ienė ir 
še ima 

JLtA 
LIUDUI ANDRIJAUSKUI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
EMILIJAI, sūnui LIUDUI, jo žmonai GIEDREI 
bei jų šeimai ir visi kartu liūdime 

J. Antanaitienė 
O. Aleknienė 
J. Aušra 
R. B. Bačiūnas 
A. M. Bajerčiai 
M. Jakaitienė 
I. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
J. L. Grūzdai 
L. Karpavičienė 
P. Kaušas 
K. K. Kodačiai 
J. J. Kučinskai 
K. M. Linkai 
B A. Liškus 
A. S. Lopez 
A. Mockus 
V. Norvaišienė 
A. B. Paulaičiai 
K. S. Radvilai 
S. Ramanauskienė 
V. P. Ramūnai 
E. Sakevičienė 
B. O. Sergaučiai 
G. Stapulionienė 
P. Stikūnas 
A. I. Simkai 
V. Šukienė 

Miami Beach. FL 

1 
1 

> » I p 
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6 DRAUGAS, antradienis, 1998 m. balandžio 28 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 

P a b e n d r a u k i m e su savo 
m a m o m i s ir m o č i u t ė m i s . 
Pasikvieskime jas gegužės 10 
d.. 12 vai., j Pal. Jurgio Matu
laičio misijos motinos garbei 
ruošiamus pietus „Mama tau" 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Reikia b ū t i n a i 
užsisakyti stalus ar vietas, 
paskambinant Onai Abromai-
tienei 630-257-6675. Bilietus 
galite įsigyti sekmadieniais po 
šv. Mišių Pasaulio lietuvių 
centre. 

Pub l ikos m ė g s t a m a s Vy
t a u t a s Ke rnag i s pasirodys šį 
savaitgalį Čikagoje; šeštadie
nį, gegužės 2 d., 8 v.v.. Jauni
mo centre. 5600 South Clare-
mont, ruošiamas jo naujausio 
kompaktinio albumo .Baltas 
paukštis" pristatvmas. Vakaro 
rengėjai LITHUANIAN N'EVYS 
RADIO 750 / ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS užtikrina visiems 
apsilankiusiems gerą nuotai-
ką. 

JAV LB K u l t ū r o s t a r y b a 
p r a n e š a , kad birželio 24 - lie
pos 5 d., VVashington. D.C. 
Smithsonian institutas rengia 
Baltijos valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos etnogra
finį festivalį. Ypač graži ir pla
ti programa bus skirta Lietu
vai. Svečius linksmins Dzūki
jos kaimo dainininkai ir šokė
jai . Patyrę Lietuvos meistrai 
mokys kalvystes darbus dirb
ti. Bus marginami margučiai, 
rodomas juostų audimas. Bus 
lietuviškų valgių ir galima 
įsigyti rankdarbių. Vasaros 
atostogautojams gera proga 
nuvykti į VVashington, DC. ap
lankyti sostinės įdomybes ir 
pasidžiaugti kartu su svečiais 
iš Lietuvos. 

T r a d i c i n ė s geguž inės pa
ma ldos Dievo Mot inos Ma
ri jos garbe i bus nuo pirma
dienio iki penktadienio, 3 vai. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. 

Amer ikos L ie tuv ių Ben
d r u o m e n ė s Eas t St. Louis, 
IL, apy l inkės va ldyba per 
savo kasininką Vytautą Ga
velį atsiuntė auką ir sveiki
nimą "Drauge" ruošto Toronto 
„Aro" koncer.o proga, bet jų 
sveikinimai pavėlavo ir nebu
vo programoje išspausdinti. 
Už auką ir linkėjimus pasise
kimo mūsų darbuose, esame 
nuoširdžia: dėkingi. 

Ada ir Vacius Lėliai , Ster-
ling Hts., MI. mokėdami 
„Draugo" prenumeratą, at
siuntė 100 dol. dovaną mūsų 
laikraščiui. Didelis ačiū. 

Kazys Bala i š i s , Cleveland. 
OH. su laikraščio prenumera
ta, mums dovanojo 105 dol.. 
laikraščio išlaidoms suma
žinti. Esame labai dėkingi. 

Lie tuvių operos premjera 
„Čigonų baronas" pereitą sek
madienį praėjo labai sėkmin
gai, tiek meniniu atžvilgiu, 
tiek ir gausiai atsilankiusia į 
spektaklį publika. Ateinantį 
sekmadienį, gegužės 3 d.. 3 
vai. p.p., kaip kasmet po ope
ros atsisveikinant su svečiais 
solistais, turėsime dar vieną 
progą pasigėrėti visų pamilto 
operos choro, svečių ir mūsiš
kių solistų puikiu dainavimu. 
Jie atliks operų arijų ir lietu
viškų dainų koncertą. Linkė
kime rengėjams, kad Jaunimo 
centro salė sudarytu tokią 
gausią, gerai nusiteikusią 
klausytojų auditoriją, kokia 
buvo praėjusį sekmadienį 
Morton aukštesniosios mokyk
los salėje. 

Adv. D a i n a Kojelytė, Villa 
Park. IL. gegužės 8 d. Londo
ne. Anglijoje, skaitys paskaitą 
„Draudimo kompanijų virš-
kontraktinė pareiga gerava-
liškai elgtis su apdraustaisiais 
ir ieškovais: kaip Amerikos 
teismai interpretuoja apdrau-
dų kontraktus". Seminarus 
tarptautinėmis temomis Lon
done ruošia Quarry Dougall 
Conferencing Ltd. organizaci
ja. Tos pačios organizacijos 
kviečiama Daina Kojelytė ap-
draudos klausimais Londone 
skaitė paskaitą ir praėjusiais 
metais. 

Punskiete lietuvė Jūrate Kardauskienė įteikia dovanas Cicero miesto 
prez Betty Loren Dovanas preme miesto pareigūnas John Kociolko vi
duryje.'. Kairėje — Mindaugas Baukus. Nuotr Ed. bulaičio 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys visus maloniai 
kviečia dalyvauti Mišiose ir 
kartu pasimelsti, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus aukoja
mos šeštadienį, gegužės 2 d., 
9:30 vai. r., motiniškojo vie
nuolyno namo koplyčioje. 2601 
W. Marąuette Rd. Jas aukos 
Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos klebonas 
kun. Anthony Puchenski. 

Po „Klumpės" kapelos kon
certo kai kurie susižavėję 
klausytojai nori įsigyti koncer
to vaizdajuostę. Vaizdajuostė 
nufilmuota A. Plėnio ir ją gali
ma įsigyti, atsiunčiant 27.50 
dol. čekį LB Kultūros tarybai 
— 2841 Denton Ct., VVestches-
ter, IL 60154. 

..Draugo" koncerto rengėja Marija Reinienė tarp svečių iš Toronto — Ire
nos ir Vytauto Pečiulių. V. Pečiulis yra Toronto vyrų choro „Aras", atliku
sio programą koncerte, valdybos pirmininkas. 

Cepel inų p ie tus sekma
dienį, gegužės 3 d., po 11 vai. 
lietuviškų šv. Mišių, Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje 
ruošia LB Cicero apylinkės 
valdyba. Visi kviečiami. Pel
nas bus paskirstytas įvai
riems lietuvių veiklos reika
lams. 

Teodoras Blinstrubas, Chi-
cago, IL. su nauja laikraščio 
prenumerata atsiuntė 105 dol. 
auką. sveikindamas .,Draugą" 
ir linkėdamas sėkmingo toli
mesnio darbo. Už auką ir lin
kėjimus esame nuoširdžiai 
dėkingi. 

geros mūzos? Tokių ir panašių 
klausimų gali kilti ir ne vie
nam šių dienų poezijos mė
gėjui. 

Ateikime į gegužės mėnesio 
22-23 d. „Poezijos dienų" pro
gramas, kur dalyvaus iš Los 
Angeles atskridęs ir mūsų 
poetas Brazdžionis su žmona. 
Galėsime pasiteirauti ir apie 
mūzas... 

MUZIKINĖ POPIETĖ 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 
Atvelykio sekmadienį Čika

gos ir apylinkių lietuviai, iš
vydę saulės glamonėjamą ir 
žalumynais bei žiedais išsi
puošusią gamtą, galėjo su 17-
to šimtmečio giesmių kūrėju 
Paul Gerhard sakyti: „Išeik, 
širdele, džiaukis gražiuoju 
šiuo pavasariu ir girki Dievą 
savo". Daugelis taip ir darė. 
Vieni išvažiuodami pasigėrėti 
atgimusia gamta, o kiti ieš
kodami dvasinio pasitenkini
mo lietuvių tarpe vykstan
čiuose renginiuose. 

Šio gražaus sekmadienio po
pietėje Tėviškes parapijos 
bažnyčioje įvyko Sonatos De-
veikytės-Zubovienės ir Roko 
Zubovo koncertas, pritraukęs 
vėl nemažą skaičių klasikinės 
muzikos mėgėjų. Abu meni
ninkai Čikagos lietuvių visuo
menei jau ne svetimi, o taip 
pat ir Tėviškės parapijai, ku
rioje juodu jau buvo prieš kurį 
laiką koncertavę. Juodu kaip 
tik neseniai grįžo iš Lietuvos, 
kur su dideliu pasisekimu pa
sirodė net keliose vietose. Be 
to, juodu nėra pasirodę savo 
muzikiniais sugebėjimais vien 
Lietuvoje, bet ir įvairiose 
Amerikos vietovėse, taip pat 
Šveicarijoje, Graikijoje, Rusi
joje, Bulgarijoje ir kitur. 

Sekmadienine programa Tė
viškės parapijos bažnyčioje 
susidėjo iš F. B. Busini, 

Asta Ardirkaitė 'dešinėje) yra raitininke-padėjej.a vykdomajai Illinois gu
bernatoriaus Jim Edgar Commission on Community Serices direktorei 
Kathy Leonis Muno 'sėdi). Asta lankė I-emonte Maironio lit mokykla, 
priklauso lietuvių evangeliku liuteronu parapijai Jos tėvas Vytautas ki
lęs ..* Telšių, o motina l,aima (Purvinaitė) yra iš Kybartų 

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS NARIAMS 

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
valdyba primena sąjungos na
riams, dar nesusimokėju
siems savo 1998-ųjų metų Johannes Brahms, VVolfgang 
penkių dolerių nario mokės- Amadeus Mozart, Franz Senu
čio, kad tai darytų nedelsda- bert ir Maurice Ravel kūrinių. 
mi. Taip pat pranešama, kad Programos pradžioje Sonata 
jau yra išduodami nauji nario Deveikytė-Zubovienė ir Rokas 
plastikiniai pažymėjimai/ Zubovas atliko pavieniai pir-
spaudos kortelės. Norintieji muosius du kūrinius, o liku-
tuos pažymėjimus įsigyti teat- siuosius programoje net ketu-
siunčia savo nuotrauką ir pa- riomis rankomis. Klausytojai, 
pildomus penkis dolerius pa- išklausę su dideliu atsidėjimu 
ruošimo bei persiuntimo iš- programą, negailėjo pianis-
laidoms padengti. Viską siųsti tams atitinkamos padėkos 
Lithuanian Journalists Asso- išreiškimo. Aldona Buntinaitė 
ciation vardu, 71 Farmers įteikė jauniesiems meninin-
Avenue, Plainview, NY 11803. kams gėlių. 

Lietuvių žurnalistų sąjungos Val te r i s Bendikas 
durys yra atdaros visiems lie
tuvių spaudos ir žinių telkimo 
bei perdavimo darbuotojams. 
Norintieji tapti jos nariais te
sikreipia į sąjungos valdybą. 

APIE POETUS, MEILĘ 
IR MŪZAS 

Poeta i ir mūzos — pikan
tiškas dalykas. Meilės temom 
eilėraščiai, sako, neparašomi 
be mūzų pagalbos. 

Iš literatūros istorijos žino
me, kad Dante. Petrarka ir kt. 
senųjų amžių poetai turėjo 
mūzų (žinomi ir kai kurie jų 
vardai, kaip Betričė). 

O kaip yrą su mūsų poetais? 
Ar turėjo kokią „mūza" Vie
nožinskis, Maironis, Putinas? 

Ar mūzos yra padėjusios 
rašyti ir mūsų Brazdžioniui? 
Ar geros žmonos gali būti ir 

Prie Karuose žuvusiems pagerbti pastatyto paminko Cicero mieste, iš kairės: Mindaugas Baukus, John Kociol
ko, Jūrate Kardauskienė, Valentas Uzdila, Vytautas Sandą, Kostas Misiukonis. Nuotr. Ed. Šulaičio 

PUNSKO ATSTOVAI 
CICERO MIESTO 
SAvTVALDYBĖJE 

Punsko Lietuvių kultūros 
namų kaimo kapelos „Klum
pė" narių, kurie atvyko gas
trolėms į Čikagą bei kitus Š. 
Amerikos miestus, tarpe yra 
ir to miesto pareigūnų. Jie 
panorėjo susipažinti su Či
kagos pašonėje esančio Cicero 
miesto savivaldybe, ypač, kai 
susižinojo, kad jo prezidentė 
yra lietuvių kilmės moteris — 
Betty Loren. 

Taip pat svečiai iš Suvalkų 
trikampio norėjo pasiūlyti Ci
cero miesto vadovybei mintį 
dėl šių miestų susigiminiavi-
mo, įteikti dovanų iš tos lietu
viškos Lenkijos apylinkės. 

Todėl balandžio 22 d. prieš-
pietę veiklusis LB Cicero apy
linkės vicepirmininkas Min
daugas Baukus, turintis pui
kius ryšius su Cicero miesto 
vadovybe, sutarė pasimatymą 
su visais šios vietovės pa
reigūnais jų darbovietėse, 
miesto savivaldybės rūmuose. 

Jūra tė Kardauskienė, Va
lentas Uzdila, Kostas Misiuko
nis, iš Punkso anksčiau į To
ronto miestą atvykęs ir dabar 
Čikagoje gyvenantis Vytautas 
Sandą su dviems tautiečiais iš 
Cicero, pradžioje nuvykome į 
gero ir seno lietuvių draugo 
John Kociolko raštinę. Supa
žindinęs su savo įstaiga ir jos 
darbuotojomis J. Kociolko ly
dėjo mus po visą erdvų Cicero 
savivaldybės pastatą, kurio 
dalis buvo atidaryta tik prieš 
penkerius metus. 

O kiek daug ten visokių 
įstaigų įsikūrę, nors, šiame 
mieste gyvenant jau 48 metus. 

tik apie pusę jų buvo tekę 
aplankyti. Nebuvo progos pa
buvoti ir policijos skyriuje, ku
ris, atrodo, turi nemaža darbo. 

Policijos pareigūnas Richard 
Trojanek svečiams parodė vi
sus jos skyrius, o taip pat ir 
čia įrengtas dabokles su groto
mis nusikaltėliams. Sakė, kad 
jų reikės daugiau parūpinti , 
nes moterims nusikaltėlėms 
kartais trūksta vietos. Su
pažindino ir su nauja, tik 
prieš savaitę gauta, kompiute
rine pirštų antspaudų ma
šina. Netolimais yra ir 911 — 
nelaimingų atsitikimų regist
ravimų skyrius, kuris, ir 
mums viešint, turėjo darbo. 

K Misiukoniui, kuris yra 
Punsko miesto statybos in
spektorius, buvo ypač įdomu 
susipažinti su panašiu skyriu
mi Ciceroje. Čia jis yra gana 
didelis su daugeliu tarnautojų 
(o jų visuose skyriuose ra
dome nemaža), nes ir pats Ci
cero miestas gerokai didesnis 
negu Punskas. 

Užėjome ir į sveikatos sky
rių, kur svečiai sutiko pa
reigūnę, kuri šiek tiek kalbėjo 
lenkiškai. Prisiminėme, kad 
anksčiau Cicero miesto svei
katos komisionieriumi buvo 
mūsiškis dr. F. V. Kaunas. 

Šioje apžiūroje daugiausia 
vertėjavo Mindaugas Baukus, 
kurį visi pareigūnai pažinojo 
ir vadino draugišku „Mindy" 
vardu. 

Pabaigai buvo palikta prezi
dentės Betty Loren raštinė. Į 
ją nuėjus paaiškėjo, kad mies
to vadovės dar raštinėje nėra. 
nes blogai besijaučianti ir 
žadėjo tik po pietų atvykti. 
Buvo nutarta, kad laukti nėra 
kada, nes punskiečių laukė 

popietinis pasirodymas „Sek
lyčioje". 

Tad rašt inę aprodė jos sek
retorė ir aukščiau minėtas J . 
Kociolko. J a m buvo įteikti ir 
prezidentei skirti suvenyrai 
bei Punsko lietuvių leidiniai, 
jų kapelos muzikos kasetė. 
Prašyta , kad prezidentė būtų 
supažindinta su Cicero ir 
Punsko miestų susigiminiavi-
mo idėja. Svečiai irgi buvo ap
dovanoti; taip pat jiems 
įteiktas simbolinis Cicero 
miesto raktas . i 

Įvairiuose skyriuose, raš
tinėse, o taip pat ir lauke prie 
Cicero savivaldybės kieme 
esančio paminklo įvairiuose 
karuose žuvusiems (ant jo 
įrašyta ir nemaža lietuviškų 
pavardžių) buvo padaryta 
daug nuotraukų, įamžinant 
šią istorinę Punsko lietuvių 
atstovų viešnagę po Cicero 
miesto valdžios rūmus. 

Ed. Šulai t i s 

• Nuomoja s e z o n u i va
sarviete , prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4756. 

(sk.) 
• P a r d u o d a m e l ė k t u v o 

bi l ie tus \ Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL tel. 847-392-6320. 

(sk.) 
• Pranešame , kad balan

dž io 12 d. Pompano Beach, 
FL, mirė Vytautas Rudait is . 
Palaidotas Pompano kapinėse 
balandžio 16 d. Nul iūdę liko 
motina ir du broliai. 

• Pagerbdami a.a. Ame
lijos Bale i š i enės atminimą, 
Izabelė Stonč ienė ir velionės 
vaikai Ateitininkų Fondui pa
aukojo $50. Užjaučiame a.a. 
Amelijos Baleišienės šeimas ir 
dėkojame už auką. 

(sk.) 
• A . a . M a r y K a l v a i t i s 

Mackevich , gyvenusios Burke, 
VA, šviesų atminimą pagerb
dami , J o n Lynn Kerchner , 
Burke, VA, atsiuntė $50 Lie
tuvos našlaičiams. Reiškiame 
užuojautą sūnui Algiui Kalvai
čiui, o aukotojams dėkojame! 
„ L i e t u v o s Naš la ič iu globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St. , 
C h i c a g o IL 60629. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

Punsko lietuviai 
ciniko. Kostas M 

atsilankė C 
- iukoin-- . -Iii 

cero miesto savivaldybes rūmuose, priima Cicero miesto rakta IS kaires: John Ko-
• ite Kaniauskiene. Vvlantas Sandą Vaientas l'zdil.t Nuotr Ed. Sulaičio 


