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Valstybės vadovas pasitiki 
ministru pirmininku 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS> — 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
pasisakydamas už politinės 
padėties normalizavimą, pa
rodė pasitikėjimo premjeru 
Gediminu Vagnoriumi ženklą, 
teigia viena konservatorių va
dovių Rasa Rastauskienė. 

„Premjero žingsnis praėju
sią savaitę, kai jis, mano po
žiūriu, parodė esąs pasiruošęs 
atsistatydinti, ko gero, buvo 
vienintelis teisingas", pirma
dienį spaudos konferencijoje 
pareiškė Seimo narė, Konser
vatorių partijos pirmininko 
pavaduotoja ir frakcijos Seime 
seniūno pirmoji pavaduotoja 
R. Rastauskienė. 

Pasak R. Rastauskienės, to
kią užuominą premjeras pa
darė, kalbėdamas vyriausybės 
posėdyje praėjusią savaitę. 

„Premjero žingsnis, kad jis 
nesitaikstys su situacija — 
vienintelis teisingas.verčiantis 
visuomenę, žiniasklaidą atk
reipti dėmesį", sakė R. Ras
tauskienė. 

Jos nuomone, prezidentas 
Valdas Adamkus „į tai labai 
greitai sureagavo", pasisaky
damas, „kad jis sieks, jog ši 
vyriausybė liktų dirbti". 

Konservatorės teigimu, Va
karų valstybėse ministro ar 
vyriausybės atsistatydinimo 
pareiškimas „dažnai yra ne

būtinai susiję su blogu dalyku, 
nebūtinai su nusikaltimu, o 
apskritai tai žingsnis, kai ma
tai, kad tave neteisingai kuo 
nors kaltina". „Pas mus, deja, 
kokio nors ministro atsistaty
dinimas yra suprantamas vien 
kaip karjeros pabaiga", teigė 
R. Rastauskienė. 

Pasak jos, konservatoriai 
nesvarstė ir nemato reikalo 
svarstyti vyriausybės atsista
tydinimo, tačiau jų „neten
kina situacija", kai vyriausy
bei prikišamas „korupcijos 
šešėlis". 

Premjeras, kuris yra Kon
servatorių partijos valdybos 
pirmininkas, kol kas oficialiai 
nėra pareiškęs ketinimų at
sistatydinti dėl vyriausybei 
žiniasklaidos ir politikų da
romų užuominų apie galimą 
korupciją energijos tiekimo 
Baltarusijai ir kituose energe
tikos projektuose. 

Vyriausybės atsistatydini
mo galimybę iki šiol katego
riškai neigė ir kiti konserva
torių vadovai. 

Praėjusią savaitę G. Vagno
rius per vyriausybės spaudos 
tarnybą pareiškė pareikalau
siąs „griežčiausios atsako
mybės iš kiekvieno kabineto 
nario, jei būtų pateiktas bent 
menkiausias faktinis nusi
žengimas". 

Nuotr.: Valstybės saugumo tarybii posėdžiavo prezidentūroj' ii kaires - Seimo naci '.malinio saugumo kuraite-
to pirmininkas Algirdas Katkus, Valstybes saugumo depan įmento generalinis direktorius Mečys Laurinkus, 
ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius. Seimo pirminiaka.- Vytautas Landsbergis ir užsienio reikalų mini
stras Algirdas Saudargas <EHa> 

Prezidento patarėjai nesiekia 
savanaudiškų tikslų 

Vilnius, kovo 1 d. (Elta) — 
Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė atmetąs praėjusią 
savaitę penkių Seimo konser
vatorių frakcijos narių pak
lausime iššdėstytas abejones 
dėl kai kurių valstybės vado
vo patarėjų veiklos. 

„V. Adamkus kategoriškai 
atmeta konservatorių atstovų 
keliamas abejones dėl prezi
dento patarėjų Raimundo 
Mieželio ir Elenos Leontjevos 
bei visos prezidentūros veik
los skaidrumo", pirmadienį 
sakė prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė. 

Praėjusį penktadienį parla
mento konservatorių frakcijos 
nariai Alfonsas Bartkus, Pet
ras Šalčius, Alfredas Stasiule
vičius, Juozas Listavičius ir 
Jonas Mocartas kreipėsi į val
stybės vadovą, prašydami pa
aiškinti, „koks vaidmuo dery
bose su 'Power Bridge' susi
vienijimu tenka visuomeni
niais pagrindais prezidentū
roje dirbančiam Amerikos lie
tuviui Raimundui Mieželiui, 
formalūs ar neformalūs ryšiai 
sieja susivienijimo „Power 
Dridge" atstovą Amerikos lie
tuvį Liną Kojelį su prezi
dentūra". Seimo nariai taip 
pat pareiškė norintys išsiaiš
kinti valstybės ar komercinės 
grupuotės tikslams atsto
vauja visuomeniniais pagrin
dais dirbanti prezidento pa
tarėja, privačios verslovės 
direktorė Elena Leontjeva. 

R. Mieželis, Eltos korespon
dento paprašytas pakomen
tuoti minėtą kreipimąsi, pa
reiškė: ,,Aš nevaidinau ir ne
vaidinu jokio vaidmens dery
bose su susivienijimu 'Povver 
Bridge'. Aš taip pat neturėjau 
ir neturiu jokių asmeninių 
interesų šiame projekte. Pre
zidento įgaliotas, esu domėję
sis šiais bei kitais energeti
niais projektais ir tą žadu da
ryti ateityje". Patarėjas teigė, 
kad prezidentūra neturi jokių 
ryšių su L. Kojelių. 

Lietuva ir toliau tieks 
elektros energiją Baltarusijai 

Vilnius, kovo 1 d. (Elta) — Lietuvos naftos ūkį, elektros 
Prezidento Valdo Adamkaus energijos tilto į Vakarus tiesi-
vadovaujama Valstybės gyni- mo projektą, kuriame daly-
mo taryba pirmadienį reko- vauja susivienijimas „Power 
mendavo vyriausybei tiekti Bridge". „Tais klausimais bus 
elektros energįją Baltarusijai, imtasi žygių, kad būtų galima 

„Daugiau kaip 40 metų dir
bau Amerikos ir kitų valsty
bių firmose, todėl esu gerai 
susipažinęs su įvairiais kon
sultavimo kontraktais. Ma
nau, kad konsultavimo kon
traktas, kuris buvo pateiktas 
firmai 'Duke Energy", turi vi
sus reketavimo ir korupcijos 
požymius", sakė R. Mieželis. 
„Manau, kad tie asmenys, ku
rie bandė reketuoti Thike 
Energy" dabar bando nukreip
ti Lietuvos visuomenės ir ži
niasklaidos dėmesį nuo klau
simo esmės. Tenka tik apgai
lestauti, kad penki konserva
torių parlamentarai noriai 
veliasi į šią aferą", pridūrė jis. 

Komentuodama konservato
rių paklausimą prezidentui, 
E. Leontjeva pabrėžė, kad ji į 
prezidentūrą buvo pakviesta 
patarti ekonomikos reformos 
klausimais ir skatinti rinkos 
principų puoselėjimą Lietu
voje. „Vadovauju viešajai įs
taigai 'Lietuvos laisvosios rin
kos institutas', kurio pagrin
dinis tikslas — prisidėti prie 
laisvos rinkos principų įgy
vendinimo Lietuvoje. Kaip 
matome, abiejų darbų tikslai 
nesikerta ir jokio interesų 
konflikto čia nėra. Manau, 
mano veikla naudinga vi
siems žmonėms, norintiems 
gyventi reformuotoje Lietu
voje, ir nenaudinga norin
tiems išlaikyti socializmą, 
valdžios kišimąsi į žmonių 
gyvenimą, kitų žmonių sąs
kaita teikiamas privilegijas. 
Lietuvos žmonėms, taigi ir 
valstybei, labiausiai pasitar
nautų nuoseklus perėjimas 
prie rinkos santykių. Tam aš 
ir dirbu", teigė patarėja. 

1997 metų pradžioje mini
stro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus pasirašytu pot
varkiu E. Leontjeva paskirta 
valstybės konsultante ekono
mikos reformos klausimais. 
Šį darbą Laisvosios rinkos in
stituto prezidentė taip pat 
dirba visuomeniniais pagrin-

tikintis, kad ji, kaip ir žadėjo, 
iki vasaros padengs savo įsi
skolinimus Lietuvai. 

V. Adamkus žurnalistams 
sakė, kad daugiau nei tris va
landas trukusiame posėdyje 
Valstybės gynimo taryba dau
giausia dėmesio skyrė nuosto
lingam energijos tiekimui į 
Baltarusiją. „J šį klausimą 
buvo pažiūrėta ir ekonominiu, 
ir politiniu požiūriais. Sutar
ta, kad nutraukti energijos 
tiekimą kol kas neverta, ypač 
todėl, kad yra jų konkretus 
įsipareigojimas padengti sko
las", teigė valstybės vadovas. 

Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius pridūrė, 
kad naujos sutartys dėl elekt
ros tiekimo bus sudaromos tik 
dvišaliu pagrindu, be tarpi
ninkų. 

Pernai už Lietuvos pateiktą 
elektros energiją Baltarusija 
įsiskolino apie 100 mln. JAV 
dolerių. Elektra kaimyninei 
valstybei tiekiama per tarpi
ninką — bendrovę „Baltic-
SHEM", turinčią parduoti už 
pateiktą energiją iš Baltarusi
jos gaunamas prekes. 

Valstybės kontrolė yra iškė
lusi baudžiamąją bylą bendro
vei „Lietuvos energija" už ga
limą valstybės lėšų iššvaisty
mą tiekiant elektrą Baltarusi
jai. 

Valstybės gynimo taryboje 
buvo kalbėta ir kitais svar
biais energetikos klausimais: 
apie „Williams" investicijas į 

pritraukti ir daugiau inves
tuotojų, įgyvendinant šiuos 
projektus", sakė V. Adamkus. 

Premjeras pareiškė, jog 
„Lietuva suinteresuota, kad 
*Williams' liktų strategine in
vestuotoja į Lietuvos naftos 
ūkį". Paklaustas apie energi
jos tilto statybos į Vakarus 

projektą, G. Vagnorius sakė: 
„Valstybės gynimo tarybos 
nuomonė yra vieninga — jokie 
tarpininkai ar konsultacinės 
kompanijos neturi diktuoti są
lygų šioje srityje". 

Žurnalistai klausė premje
ro ir apie galimą ūkio ministro 
Vinco Babiliaus atsakomybę 
už pastarojo laikotarpio ener
getinius skandalus. „Jeigu 
kas nors galėtų pateikti bent 
mažiausių korupcijos faktų 
apie šio ar kito ministro veik
lą, mes žinotume, ką daryti. 
Kol kas to nėra", ne pirmą sy
kį pakartojo savo nuostatą 
šiuo klausimu premjeras. 

Centristams liko vienintelis 
kelias — į opoziciją 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — dimino Vagnoriaus atsistaty-
Centristų „dvipatystės" istori- dinimą, kadangi jis nevaldo 
ja dar nesibaigė, tačiau jie ne
išvengiamai judės link opozici
jos, teigė LDDP frakcijos Sei
me atstovas Povilas Gylys. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį P. Gylys teigė esąs 
„nustebęs" dėl Seimo centris
tų politinio elgesio. 

„Centristų lyderis, matyt, 
nesuderinęs su likusia parti
jos vadovybe, pareiškė, kad 
premjeras turėtų atsistatydin
ti, ir pradėjo kalbėti apie pir
malaikius rinkimus", sakė P. 
Gylys. 

Penktadienį Centro sąjun
gos frakcija nusprendė iš vy
riausybės atšaukti frakcijos 
narį aplinkos ministrą Algį 
Čapliką, kai Konservatorių 
partijos valdyba jį paskelbė 
nepageidaujamu kabineto na
riu. 

Konservatorius įžeidė Cent
ro sąjungos vadovo Romualdo 
Ozolo prieš tai išsakytos min
tys apie galimą premjero Ge-

Verslininkai — už Lietuvos 
narystę Europos Sąjungoje 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 
Pusė Lietuvos didžiųjų versli
ninkų mano, kad Lietuvos na
rystė Europos Sąjungoje (ES' 
jiems būtų naudinga, o treč
dalis — kad tai jiems pakenk
tų. 

48 proc. Lietuvos verslinin
kų tiki, jog Lietuvos įsijun
gimas į ES suteiks daugiau 
galimybių plėtoti jų verslą, o 
51 proc. tiki narystės ES pra
našumais. 

UAB „Naujosios marketin
go sistemos" atliko Lietuvos 
didžiausių įmonių vadovų ap
klausą. 90 proc. apklaustųjų 
teigė turintys verslo santykių 
su ES valstybėmis, 8 proc. — 
neturintys. 65 proc. apklaus-

dais, negaudama už tai atlygi
nimo. 

tųjų įmonių eksportuoja savo 
produkciją ar paslaugus į ES. 

51 proc. verslininku mano. 
kad narystė ES jiems butu 
naudinga. Iš teigiamu dalyku 
minėta didelė bendroji rinka. 
pagerėjęs techninis aprūpini
mas, pagerėjusi produkcijos 
kokybė, garantuotos lėšos eks
porto prekėms, pigesnė pro
dukcija, suderintos kainos ir 
saugumas. 

38 proc. verslininkų mano, 
jog narystė ES jų įmonėms 
nieko gera neduos. Šie versli
ninkai teigė, jog narystė ES 
sužlugdytų Lietuvos žemės 
ūkį, būtų prarastas savaran
kiškumas, vietiniai gamintojai 
patirtų nuostolių, padidėtų 
konkurencija, sunku būtų vyk
dyti ES keliamus reikalavi
mus. 

padėties energetikos sektorių 
je, ir gresiančius pirmalai
kius Seimo rinkimus. 

Tačiau šeštadienį laikraš
čiui „Respublika" R. Ozolas 
teigė nereikalavęs vyriausy
bės atsistatydinimo. Jis teigė, 
kad jeigu kabinetas mėgintų 
tai padaryti, „centristai būtų 
priversti skelbti pirmalaikius 
rinkimus arba imtis atsako
mybės už jų organizavimą". R. 
Ozolas teigė, kad žiniasklaidą 
neteisingai suprato jo žodžius. 

„Tai įprastas spaudos orga
nizuotas skandalas, už kurį 
centristai dabar moka minis
tro galva. Bet man atrodo, kad 
visa tai yra seniai brendusios 
problemos sprendimo būdas", 
sakė R. Ozoias. 

P. Gylys teigė matąs cent
ristų abejonių, ar pasitraukti 
iš vyriausybės. „Tad išeitų, 
kad nenori centristai pasi
traukti iš vyriausybės, kad čia 
jūs, mieli žurnalistai, tiesiog 
privertėte centristus išeiti iš 
vyri:ii'.;ybės", ironizavo P. Gy
lys. 

Tsdau. LDDP atstovo verti
nimu. ..politiškai contnstai 
pasirinkimo neturi". ..Ozolo 
žodžiai, kurie buvo netikėti 
daliai CS vadovų, dabar jau 
yra tas veiksnys, kuris stums 
centristus į opozicija, nes žo
dis — ne žvirblis", sakė P. Gy
lys. 

R. Ozolo teigimu, centristai 
nespręs apie ministro atšau
kimą be konsultacijų su prem
jeru. 

* Nuo kovo 1-osios Lietu
vos piliečiai be vizų galės 
keliauti į Prancūziją. Portuga
liją. Vokietiją ir Graikiją. Jau 
galioja beviziai susitarimai su 
Austrija ir Italija. Praėjusių 
metų pabaigoje Vokiet ujo su
sirinkę Šengeno sutarties vi
daus reikalų ministrai pri
ėmė principinį sprendimą dėl 

Būna ir taip... 
(Informacija surinkta, remiantis Lietuvon tiniaskiaida. Statistikos departamento, 
tiniu agentūrų BNS bei Elta pranešimais) 

* Seimo kancleris Jurgis Razma teigia, kad Seimas neskuba „kon
vejeriu" priiminėti teisinių aktų, nes vidutiniškai per visuotini Dosedį DU-
vo priimami tik du įstatymai. „Argi tai skubėjimas?", klausė J. Razma. 
Priekaištų del pernelyg didelio priimamu įstatymų kiekio ir jų kokybes 
yra išsakęs prezidentas Valdas Adamkus. Rudens sesijoje įvyko 71 posė
dis, kur buvo priimti 154 įstatymai, 68 nutarimai bei 12 kitų dokumentų. 
Prezidentas nepasirašė 11 Seimo priimtų įstatymų, dar 7 grąžino parla
mentui pakartotinai svarstyti 

* Šiuo metu Kauno zonoje yra daugiau nei 4,000 vartotojų, ku
riems nutrauktas elektros energijos tiekimas. Pagrindine elektros išjun
gimo priežastis — skolos. AB „Lietuvos energija" padalinio „Kauno elekt
ros tinklai" skolininkai vakaroja prie žvakių, nežiūri televizijos, o pieno 
butelį deda ne į neveikiantį šaldytuvą, bet balkone 

* Negavusi 20 milijonų dolerių kyšio. Bronislovo Lubio aplinka 
„puola Lietuvos prezidentą", drąsiai skelbia „Respublika" (02.27). Mat 
dienraščiui pavyko gauti kopiją dokumento, patvirtinančio iki šiol visuo
menėje sklandžiusius gandus, kad pramonininkų vadovo B. Lubio atsto
vas Voldemaras Kančas iš JAV firmos ..Duke Engineering and Services" 
reikalavo 20 milijonų dolerių kyšio. Šios milžiniškos pinigų sumos buvo 
reikalaujama už galimybę tiesti elektros energijos tiekimo liniją iš Lietu
vos į Vakarus. Amerikiečiams atsisakius mokėti kyšį, buvo pagrasinta 
žlugdyti linijos tiesimo projektą. 

* „Mokyklinė drama dar nesibaigia", nes A. Sakalas nežino, už 
ką turi atsiprašyti V. Landsbergio, pažymi kovo 1 d. „Lietuvos rytas" Sei
mo narys Aloyzas Sakalas atmetė Etikos ir procedūrų komisijos raginimą 
atsiprašyti buvusio klasės draugo Seimo pirmininko Vytauto Landsber
gio. „Neketinu atsiprašyti V. Landsbergio. Nežinau, už ką turėčiau prašy
ti atleidimo", sakė A Sakalas, komentuodamas komisijos pareiškimą. 
Remdamasis A. Sakalo pasakojimu, dienraštis rašė, kad 1949 metais, ne
va įskundus klasės draugui V. Landsbergiui, A. Sakalas buvo nuteistas 
aštuoneriems metams lagerio "ž antisovietinę veiklą. 

* Prieš kelias dienas spaudoje tarp kitų skelbimų buvo ir toks: 
„Parduodu inkstą". Paskambinus nurodytu telefonu, Kaune atsiliepė jau
na moteris. Ji neslėpė, kad pardavinėja savo gyvo vyro inkstą. Susitikę su 
„Respublikos" žurnaliste, Audronė ir Saulius Š. (pavardės redakcijai ži
nomos) teigė, jog jų šeima, auginanti tris mažamečius vaikus, neturi kitos 
išeities. Saulius buvusiam verslo bendrininku: skolingas 50,000 JAV dole
rių. Jauna šeima bijo, jog negrąžinus skolos.samdyti nusikaltėliai gali pa
grobti ar nužudyti vaikus. Kauniečiai žino, jog Lietuvoje galiojantys įsta
tymai draudžia tokią prekybą žmogaus organais. Vyrui prieš tris mėne
sius galutinai apsisprendus. Audronė pati kreipėsi į Kauno nefroiogijos 
klinikų medikus. Klausė, ar yra galimybė oficialiai parduoti inkstą. Aud
ronė teigė, jog medikai nebuvo nustebę, reagavo „pakankamai šaltai", ra
šo laikraštis. 

* Ii Danuos i Klaipėdos uostą plaukusiame kelte „Belard" Balti
jos jūroje smarkios audros metu buvo sudaužyti septyni šaldytuvai, ku
riuose buvo sukrauta beveik 150 tonų jautienos ir kiaulienos, kuri turėjo 
boti nugabenta į Rusiją. Audros metu iš viršutiniame kelto denyje apga
dintų mašinų pro išlaužtas duris į jūrą iškrito apie 33 tonas mėsos. Ant 
denio irgi pabiro dalis krovinio, kuris vėliau buvo surinktas. 

* Viename skurdžiausių Lietuvos miestelių Rukloje, kuris dar 
vadinamas „miesteliu-elgeta" pastebėtas grėsmingas socialinio išsigimi
mo požymių turintis faktas: tuo metu, kai visoje Lietuvoje gimstamumas 
mažėja, čia pastebimas ryškus gimstamumo augimas. „Darbo neturintys 
žmonės tiesiog priversti 'perėti' vaikus, nes pašalpos už jų auginimą tam
pa šeimos pragyvenimo šaltiniu", deste karčią tiesą miestelio seniūnas 
Gintas Jasiulionis. 0 kauniečiai ir jonaviečiai jau ne kartą susidūrė su 
vaikais, kurie, paskambinę į duris, sako: „padėkite, mes iš Ruklos". 

* Nuo sausio 23 d. iki vasario 19 d. Vilniaus oro uosto pareigūnai 
apklausė 301 asmenį, vykstantį į Didžiąją Britaniją. Per tą laiką iš Brita
nijos buvo deportuoti 57 Lietuvos piliečiai. Iš viso šiemet iš D. Britanijos 
jau sugrąžinti 107 Lietuvos piliečiai, daugiausiai — kauniečiai ir šiau
liečiai. 

* Praėjusių metų paskutinio ketvirčio namų ūkių biudžetų tyri
mas rodo, kad - :dutiniškai vienam namų ūkio nariui tenka 368 7 lito pi
niginių išlaidų per mėnesį. Vidutiniškai 14.3 Lt visų vartojimo išlaidų bu
vo skirta maistui, 53.5 Lt būsto išlaikymui, 38.2 Lt drabužiams ir avaly
nei, beveik 29 litai transportui. Per mėnesį išlaidos alkoholiniams gėri
mams sudarė 18 1 Lt, būsto apstatymui, namų apyvokos įrangai ir buto 
priežiūrai 20.8 Lt, poilsiui ir kultūrai bei viešbučiams ir kavinėms viduti
niškai po 1" litų. Apklause?^ dalyvavusieji rarmi ūkiai nurodė, kad ma
žiausiems poreikiams, jog būtų galima sudurti galą su galu, kiekvienam 
namų ūkio nariui reikėtų 355 litų. 

* Vyriausybės posėdyje protokoliniu sprendimu buvo nuspręsta 
nepr.tarti Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 7 str. papildymo Įs
tatymo projektui, kuriame buvo numatyta neapmokestinti smulkiųjų ir 
vidutinių įmcr.ij specialiose kaupi '.mosios" į skai tose sukaupto pelno, 
skirto investicijoms Vyriausybe.-, programoje pelno mokesčio numatyta 
atsisakyti tik nuo 2000 -netų 

* Panevėžiečiu skundų paakin tas , ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius kreipėsi \ Valstybės saugumo departamento ;VSD) ge
neralini d'rektorių Mrf| Laurinkų, prašydamas sudaryti komisiją del kai 
kurių šio departamente Panevėžio apygardos vadovu tinkamumo eiti pa
reigas. Miesto gyventojai ir žiniasklaidą pasipiktinę tuo, jog vasario pra
džioje vilnietės l^auros Varnaitytes pagrobimo byloje kaltinamo asmens 
tėvas yra aukšto rango VSD pareigūnas i nuošalioje Pasvalio rajono sody
boje 5 paras pagrobėjų nelaisvėje praleidusi 22 metų L. Varnaitytė buvo 
išlaisvinta! ir baudžiamąją bylą tiria Vilniaus miesto apylinkės prokura
tūra). Be to, VSD Panevėžio miesto pareigūnai įtariami ryšiais su nusi
kaltėlių grupuotėmis. 

vizų režimo panaikinimo Lie
tuvai. Be minėtų šešių valsty
bių Šengeno susitarimo vals
tybės taip pat yra Beneliukso 
valstybės — Olandija, Belgija, 
Luxemburgas ir Ispanija. 

KALENDORIUS 
Kovo 2 d Simplicijus. Eiena, 

Marcelinas. Eitautas. Naida. 
Kovo 3 d. Pal. Kotryna Drexei, 

Kunigunda, Ticijanas. l.'osis. Tule. 
1861 m. panaikinta baudžiava. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SMERKIAMAS 
ŽMOGAUS 
EMBRIONU 

KLONAVIMAS 

„Gaminti žmogiškąsias bū
tybes, paskui jas sunaikinti, 
panaudojant jų ląsteles ki
toms žmogiškosioms būty
bėms, yra groteskiškas medi
cininės diskriminacijos aktas", 
— rašo pranciškonas teologas 
Gino Concetti gruodžio 10 die
nos Vatikano dienraštyje 
„L'Osservatore Romano". 

Straipsnis buvo atsiliepimas 
į pranešimą, kad Didžiosios 
Britanijos vyriausybinė komi
sija aprobavo klonavimą „tera
piniais" tikslais. Tokiam 
sprendimui griežtai pasiprie
šino ir Anglijos bei Škotijos 
Bažnyčios. Savo straipsnyje 
tėvas G. Concetti pabrėžė, kad 
visi moralės bei religijos eks
pertai turėtų sutikti, jog tokia 
technika yra „nežmoniška ir 
siaubinga" ir *urėtų būti at
mesta. 

„Terapinis operacijos tikslas 
būtų pasiektas paaukojant 
mirčiai laboratorijoje klonuo-
tus žmogaus embrionus", — 
rašo tėvas G. Concetti. Bet jis 
kartu pažymi, kad embrionas 
gali toliau vystytis tik implan
tuotas į moters gimdą. Todėl 
teologas visiškai pritaria 
tiems kritikams, kurie pana
šią techniką apibūdina, kaip 
„technologinį kanibalizmą". 

Tėvas G. Concetti sutinka, 
kad reikia palaikyti „moksli
nes pastangas, siekti naujų 
terapinių būdų ir kitų priemo
nių, kad būtų įveiktos ligos". 
Tačiau visuomenė privalo pri
pažinti „kiekvienos žmogiško
sios būtybės teises, orumą ir 
ypač teisę gyventi". 

Britų vyriausybės pataria
mosios komisijos rekomenda
cijas leisti klonuoti žmogaus 
embrionus terapijai griežtai 
sukritikavo ir Popiežiškosios 
gyvybės akademijos viceprezi
dentas vyskupas Elio Sgrec-
cia. pabrėždamas, jog Kata
likų Bažnyčia bet kuriuo atve
ju yra nusistačiusi prieš žmo
giškųjų būtybių klonavimą. 

Argumentą, esą klonavimas 
yra priimtinas, kai jo tikslas 
yra padėti kitiems, vyskupas 
E. Sgreccia pavadino „absur
dišku tvirtinimu". Tai prime
na sakymą, jog kiekviena 
žmogiškoji būtybe — kiekvie
na.- ;š mū-u gal; būti panau
dotas kito naudai. 

„Tokie eksperimentai grąži
na mus atgal į nacių koncent
racijos stovyklas, nors jų tiks
lai kiti. Tai tas pats žmogiš
kųjų būtybių naikinimas kaž
kieno naudai", — sakė žy
miausias Bažnyčios bioetikas 
ekspertas vyskupas E. Sgrec-
cia. 
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SPANGUOLIŲ SULTYS 
IR PŪSLĖS UŽDEGIMAI 

Mokslininkai ištyrė ir sura
do, dėl ko spanguolių sultys 
padeda išvengti šlapumo takų 
ir pūslės uždegimų. Ta gelbs-
tinčioji medžiaga — sultyse 
esanti tanino rūgštis, žinoma 
proanthocyanidins vardu. 

Pūslės uždegimai kamuoja 
nemažai žmonių, ypač mote
ris, todėl, pagal šiuos tyrimus, 
spanguolių sulčių pastovus 
vartojimas gali padėti jų iš
vengti. Tyrimai buvo finan
suojami „Ocean Spray Cran-
berries, Inc." bendrovės, kuri 
kaip tik gamina daug span
guolinių produktų. Tyrimų re
zultatai paskelbti pernai metų 
spalio pradžios „New Eng-
land Journal of Medicine" 
žurnale. Šių pačių medžiagų 
randama ir mėlynėse, bet kiti 
vaisiai bei daržovės jų neturi. 

SVEIKATOS RŪPYBOS 
SUKAKTIS 

Šįmet sukanka 80 metų, kai 
Lietuvoje buvo įkurtas Svei
katos departamentas — gy
ventojų sveikatos reikalus 
tvarkanti struktūra, ilgainiui 
išaugusi į didelę instituciją — 
Sveikatos apsaugos minis
teriją. Iškilmingas sukakties 
minėjimas vyko sausio 15 die
ną, Kaune, Muzikinio teatro 
salėje. 

Sveikatos departamentas 
prieškario Lietuvos Respubli
koje priklausė Vidaus reikalų 
ministerijai. Jį administravo 
gydytojas direktorius, kartu 
būdamas ir vidaus reikalų mi
nistro patarėju bei referentu 
visais gyventojų sveikatos rei
kalais. Sveikatos departa
mente buvo trys skyriai: sani
tarijos, medicinos ir farmaci
jos. Svarbiausi departamento 
uždaviniai, kai nurodoma 
prieškario laikų medicinos 
spaudoje, — kova su užkrečia
momis ligomis, rūpinimasis 
kad jų nebūtų atvežama per 
sieną iš užsienio, kova su tu
berkulioze, trachoma, vene-

Vilniuje. Iš kairės: med. studentė Michelle Kassen, Lietuvos akušerė - rezidente vertėja, med. sesuo Vita 
Šerelytė Annarino, prof. dr. Paul Tomich, dr. Audronė Lucinskaite, dr. Nijolė Drazdienė ir soc. darbuotoja Rasa 
Kamantaitė Ragienė 

LIETUVAI 
„Kai aš tėvynę praradau iš gimių intensyvios terapijos 

savo akių, aš ją suradau savo skyriuje, telefonas ir faksas, 
širdyje." — išsireiškė kartą Prasidėjo draugiškas susi-
poetas Heirich Heine. Tokio- rašinėjimas su docente dr. Ni-
mis mintimis ir jų puoselėtais jole Drazdienė, Vilniaus u-to 
darbais gyveno išeivijos lietu- medicinos fakulteto Moterų 
viai. Tėvynės meilę savo gyve
nimo pavyzdžiu ir pastango
mis stengėsi perduoti ir savo 
vaikams bei vaikaičiams. Ne
nuostabu tad, kad suaugę, 
profesijas įsigiję, vaikai jaučia 
tėvynės ilgesį, nori Lietuvą 
lankyti, susipažinti su ten 
gyvenančiais tautiečiais, ben
dradarbiauti su jais ir pasida
linti profesinėmis patirtimis. 

Loyola universiteto Medici
nos mokykla ir ligoninė pa
žįstama jau ne vienam Vil
niaus ar Kauno universiteto 
medicinos fakultetą baigu
siam daktarui. Jau septyneri 
metai iš Lietuvos į Loyola uni
versiteto ligoninę atvyksta 
daktarai — specialistai pasi
tobulinti ar stebėti įvairių 
technikų. Prieš septynerius 
metus čia lankėsi dr. Audronė 
Lučinskaitė, o prieš trejus — 
docentė dr. Rūta Nadišaus-
kienė, LAGD (Lietuvos akuše
rių — ginekologų draugija) 
pirmininkė. 

Perinatologija Lietuvoje vys
tosi labai sparčiai, bet niekad 
nėra per daug žinių ir patir-

klinikos direktore ir su prof. 
dr. Antanu Pužu, Kauno Me
dicinos akademijos neonato-
loginio skyriaus direktorium. 
Metus trukusio susirašinėjimo 
metu pribrendo mintis pa
ruošti seminarą Vilniaus ir 
Kauno u-to klausytojams. 
LAGD oficialiai pakviesti į 
Lietuvą išsiruošė vykti: prof. 
dr. Jon Muraskas, prof. dr. 
Paul Tomich, Rasa Kaman
taitė Ragienė, socialinė dar
buotoja, ir Vita Šerelytė Anna
rino, registruota medicinos se
suo. Prie jų prisidėjo dar ir 
medicinos studentė Michelle 
Kassen, kurios seneliai yra 
kilę iš Lietuvos <Kasiūnai). 
Michelle lankėsi Lietuvoj 
prieš dvejus metus ir protėvių 
žemę labai pamilusi. Prof. dr. 
Jan Muraskas seneliai irgi yra 
iš Lietuvos (Murauskas), o Ra
sos ir Vitos tėveliai atvyko iš 
Lietuvos po II pasaulinio karo. 
Rasa M. Kamantaitė Ragienė 
gimusi Cleveland, OH, o Vita 
V. Šerelytė Annarino — Chi-
cago, IL. Gaila tik, kad kelias 
dienas prieš kelionę susirgo 

ties, tai noras palyginti šios' prof. dr. Jan Muraskas ma-
srities kūdikių gydymą savo mytė ir jis turėjo šios kelionės 
klinikose su kitur gydomais, 
per anksti gimusiais, kūdi
kiais ir sudarė sąlygas susi
rašinėjimui su Loyola u-to li
goninės Perinatologijos sky
riumi. Per anesteziologą dr. 
Tadą Lenkutį buvo gautas Ra
sos M. Kamantaitės Ragienės, 
dirbančios socialine darbuoto
ja Loyola u-to ligoninės nauja-

atsisakyti. * 
Seminaro paskaitos buvo 

skaitytos Vilniaus u-to klini
koje spalio 1-2 d., o spalio 5-6 
d. — Kauno medicinos u-to 
Akušerijos ir ginekologijos 
klinikoje. Po vieną paskaitą 
Rasa Kamantaitė Ragienė ir 
Vita Šerelytė Annarino skaitė 
lietuviškai. 

Seminarą išklausė per 200, 
Vilniuje ir Kaune — apie 300 
akušerių — ginekologų, neo-
natologų, akušerių ir medici
nos seserų, dirbančių neonato-
loginiuose skyriuose, rezi
dentų bei akušerijos — gine
kologijos ciklą studijuojančių 
studentų. Išklausiusiems se
minarą buvo išduoti Loyola 
u-to, LAGD ir PA Lietuvos 

kontroliuodavo ligoninių dar- perinatalinės medicinos aso-
bą, rengdavo sveikatos prie- ciacijos pažymėjimai. Semina-
žiūrą ir higieną reglamentuo- ro paskaitos buvo turtingos 
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rinėmis bei kitomis socia
linėmis ligomis, su vaikų mir
tingumu, bendra sanitarija, 
sanitarinis švietimas, chemi
jos ir bakteriologijos kabinetų 
bei laboratorijų priežiūra. 

Sveikatos departamentas 
taip pat išduodavo leidimus 
vaistinėms ir gydytojams, 

( .yilvoj. i Lilija Mikalauskiene naujajame Kauno medicinos universiteto 
klinikų nervų ligų skyriuje sausio 22-ąja aptiorejo pirmąjį pacientą. 

Nuotr. E i t o * 

jančių įstatymų projektus, 
prižiūrėdavo, kad priimtų 
įstatymų būtų griežtai laiko
masi. 

Gyventojų sveikata be
sirūpinančių padalinių buvo ir 
kitose ministerijose. Pavyz
džiui, karių sveikata rūpinosi 
Krašto apsaugos ministerijos 
sanitarinė valdyba, mokslei
vių — Švietimo ministerija, 
kalinių — Teisingumo mini
sterija. 

Beveik pusė visų ligoninių 
buvo privačios. Vaistinės, 
vaistų sandėliai ir farmacijos 
įmonės — taip pat priklausė 
privatiems savininkams. 

1920 metais Lietuvoje buvo 
214 gydytojų. 1940 metais jų 
skaičius jau buvo išaugęs iki 
1,370 .(Elta) 

perinatologijos žiniomis ir pa

tirtimi, kuri JAV toli pa
žengusi. Viena prof. dr. J. Mu
raskas paskaita buvo se
minare perduota prof. dr. P. 
Tomich. Joje, tarp kitų žinių, 
buvo gvildenama ir „Siamo 
dvynių" dilema, kai reikia juos 
chirurginiu būdu perskirti ir 
tik vienas teturi galimybę gy
venti. 

Prof. dr. P. Tomich paskai
tos buvo labai aktualios. Jis 
pasidžiaugė, kad diskusijų 
metu jo paskaitų klausytojų 
klausimai buvo aukšto profesi
nio lygio ir tikslūs. Ypač susi
domėta Rasos Ragienės, so
cialinės darbuotojos kūdikių 
intensyvios terapijos skyriuje, 
paskaitomis, nes Lietuvoj to
kios profesijos žmonių tokiems 
skyriams dar nėra, o atsiran
dančios problemos yra pa
našios. Medicinos seserys la
bai domėjosi neonatologinio 
skyriaus medicinos sesers Vi
tos Šerelytės Annarino paskai
tomis ir norėtų atvykti į Loyo
la u-to ligoninę pasitobulinti, 
nors, anot Vitos, klinikos Lie
tuvoj yra nemažai pasiekusios 
kūdikių priežiūros srityje. Ji 
tik gailėjosi, kad patalpos yra 
šaltos, nes tai esą labai pavo
jinga mažiesiems naujagi
miams. Daugelis domėjosi ir 
medicinos studentės Michelle 
Kassen pranešimu apie naują 
Loyola u-to medicinos fakulte
to studijų programą. 

Lietuvoj dar neįmanoma 
turėti visa, kas reikalinga li
goninėms. Intensyvių naujagi
mių terapijos skyrių inkubato
riai perkami iš Švedijos, bet 
ultragarsinių tyrimų aparatai 
yra jau 15 metų senumo. 
Svečiai iš Loyola nuvežė kole
goms devynias dėžes dovanų: 
įvairių medicininių reikmenų, 
knygų ir dvi dėžes vaistų. 
Vaistus į Lietuvą padėjo įvežti 
Paulius Bindokas, Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsau
gos ministerijos Užsienio ry
šių ir Europos integracijos 
skyriaus direktorius. Paulius 
Bindokas, Vytauto ir Danutės 
,J3raugo" vyriausios redak
torės, Bindokų sūnus yra irgi 
gimęs, augęs, mokslus baigęs 
Chicago, IL. 

Kolegos Lietuvoje svečius la
bai gražiai priėmė, pavaišino 
ir pavėžino po apylinkes. Prof. 
dr. Antanas Pužas su Aurelija 
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Vita Šerelytė Annarino su Zita Zailskiene Palangoj ant jūros t ilto 

P. ir Zita Zailskiene, Kauno 
medicinos u-to klinikos „Mo
tinos ir vaiko slaugos" vyriau
sia specialiste, nuvežė svečius 
į Trakus, Šiaulius, į Jur
gaičiuose esantį Kryžių kalną 
ir net į Palangą, Vitos Še
relytės Annarino močiutės 
tėviškę. Spalio 2 dieną grupė 
iš Loyola u-to buvo priimta 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus. Džiaugtasi tokiu 
nuoširdumu, gražiais prezi
dentūros rūmais bei ypatin
gais baldais. 

Grįžtant prof. P. Tomich 
pasisakė, kad nustebęs lietu
vių kultūros gilumu, žmonių 
šiluma ir noru pasikeisti. 
Stebėjęsis ir atsistatymu, o 
Kryžių kalnas tai esąs tikras 
tautos kančios istorijos pa
minklas. 

Rasa Kamantaitė Ragienė 
išsireiškė, kad darbas dar tik 
prasidėjęs. Ji norinti padėti, 
bendradarbiauti. Reikėsią or
ganizuoti gal kokį kitą semi
narą savo profesinėje srityje. 
Be to, kolegų ir žmonių, drau
giškumas bei atvirumas esan
tis daug didesnis. Nebėra tų 
sunkumų, kuriuos patyrusi 
pirmojo apsilankymo metu 
prieš 14 metų. Rasa planuo
janti lankytis su šeima ir vai
kais, nes didžiuojasi savo 
kilme ir norinti tai, ką gavusi 
iš tėvų, savo būdu grąžinti at
gal. 

Vita Šerelytė Annarino irgi 
yra pasiryžusi per Loyola u-tą 
ar kitas organizacijas dalintis 
žiniomis, patirtimi — kaip 
nors padėti. Užmezgė ryšius 
su Lietuvos medicinos sese
rimis, kad susirašinėtų ir ga
lėtų teikti priemones pasito
bulinimui. Vita viešėjo Lietu
voj pirmą kartą. Trumpai 
viešnagę apibūdino taip: 
„Lietuva yra graži, sena, pa
slaptinga ir — moderni. Pasi
jutau namuos..." Žadanti lan
kyti tėvynę po kelių metų su 
dviem ar trim dukrelėm. 

Tėvų širdyse išnešiota Lietu
va, dabar laisva ir pakilusi, 
plačiai atvėrė vartus jiems ir 
jų vaikams. Suaugę vaikai, 
nepaisant didelių asmeninių 
išlaidų, mielai lanko tėvynę ir 
džiaugiasi stiprėjančiais ry
šiais su ten gyvenančiais tau
tiečiais. 

Irena Šerel ienė 

PORTRETAI NETURI 
VIETOS 

Nacionalinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje vasario 10 d. pri
statyta dvidešimties Vasario 
16-osios Nepriklausomybės 
akto signatarų portretų paro
da. Realistinius signatarų 
portretus pagal nuotraukas 
nutapė dailininkas Rimgau
das Žebenka. 

Karo akademijos iniciatyva, 
1996 metais buvo paskelbta 

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

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

Tai. 706-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

9525 S.79tt Ava., HfckoryHla.IL 
Tei. (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

ViDASJ. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te). 773-471-3300 

DR. L PETREJKIS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Rooerts Rd., Hifkory Hls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Wartem Ava. 

TeL (708) 5964065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MV, &C. 
Specialybe - Vidaus igų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Arcber Ava. (prie Austin) 

Tai 773-586-7766 
Valandos ssssj susitarimą 

DANTU GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630452-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ava.. Suits 310 

Napervie. IL 60563 
Tai. (630) 527-0080 
3825 Hjghland Ava. 
Towerl,Suite3C 

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708436-6622 
4149YV. 63fd. St 

TeJ. 773-736-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS- CH1RURGUA 
166 E. Supsrior, SuftB 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

akcija „Gelbėkime Signatarų 
namus". Lietuvos piliečiai ir 
organizacijos surinko 30,000 
litų, už kuriuos buvo nutapyti 
Vasario 16-osios Nepriklauso
mybės akto signatarų portre
tai. Jie turėjo būti eksponuoja
mi Signatarų namuose, tačiau 
kol kas ten jiems vietos nėra. 

Parodą M. Mažvydo bibliote
kos trečiame aukšte surengė 
Vasario 16-osios klubas. Kovo 
11-osios Signatarų klubas, 
Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namai. Atidaryme 
dalyvavo Vasario 16-osios Ne
priklausomybės akto signata-
rų palikuonys. ( E H a ) 

http://St.Oak.Lawn.IL
http://HfckoryHla.IL


VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Ilgesnę kelionę po Europos 

kraštus vokiečiai vadina „Stu-
dienreise" — studijine kelione. 
1999 m. išleistame žiniaraš
tyje įtrauktos yra ir trys Balti
jos valstybės. Skrydis (toli
mesnė kelionė autobusu) iš 
Frankfurto vienam asmeniui 
su visu išlaikymu kainuoja 
2,950 markių (1,750 dol.). Bet 
prie kainos dar reikia pris
kaičiuoti priedus skrendant, 
pvz., iš Miuncheno į Frank
furtą 20 m., iš Vienos ir Ciuri
cho — 190 m. ir t.t. 

Žiniaraštis skelbia tokį tvar
karaštį: iš Frankfurto skren
dama į Lietuvos sostinę. Gedi
mino mieste sustojama 
dviems dienoms. Priešpiet lan
komas Vilniaus senamiestis, 
vidurmiestis. Antrą dieną 
pažintis su Šv. Onos bažnyčia 
(gotikos šedevras), universite
tu, Gedimino kalnu, arkikate
dra, Aušros Vartais, po pietų 
kelionė į Trakus. Autobusu 
kelionė į Kauną, trumpas sus
tojimas laikinoje sostinėje. Iš 
jos Nemuno pakrante pasie
kiama Klaipėda, o Palangoje 
apžiūrimas gintaro muziejus. 
Palangoje galima gan pigiai 
nusipirkti Baltijos jūros „auk
so" (taip rašoma žiniaraštyje). 
Nakvynė Klaipėdoje, persikė
limas į Kuršių neriją, Tomo 
Mano muziejaus aplankymas. 

Iš Klaipėdos autobusu va
žiuojama į Latvijos sostinę, 
pakeliui sustojant prie Kryžių 
kalno. Žiniaraštis rašo: „Čia 
pamatysime, kokias gilias 
šaknis yra įleidusi katalikybė 
Lietuvoje". Autobusu pasiekia
ma Ryga, Talinas, Petrapilis. 
Atgal — lėktuvas į Frank
furtą. Vilniuje nakvynė trijų 
žvaigždučių „Karolinos" vieš
butyje, Klaipėdoje dviejų 

: Jteaigždufcių — „Klaipėdos". 
' Kaip miriejau, su visu išlaiky

mu, ši dešimties dienų kelionė 
kainuoja 1,750 dol. Pats skry
dis Franfurt-Vilnius ir atgal 
vienam asmeniui 845 m. arba 
491 dol. (1 JAV dol. = 1.71 m.) 
Vienoda aina skrendant 
„Lufthansa ar JLithuanian 
Airlines". 

Ruošiamasi Kristaus 
Kančios vaidinimui 

Garsus yra pasaulyje mažas 
Bavarijos Oberammergau kai
melis. Mat jame kas dešimt 
metų vyksta Kristaus Kančios 
vaidinimai. 

Kaimelio gyventojams atėjo 
sunkūs laikai, kadangi nuo 
Pelenų dienos... jiems drau
džiama kirpti plaukus iki pat 
2000 metų spalio 8 d. — pas
kutinio spektaklio. Kodėl? 

Mat vaidintojams uždrausta 
užsidėti perukus, dažyti vei
dus ir pan. 

Kaimo skelbimų lentoje jau 
priklijuotas pranešimas, kad, 
besiruošiant vaidinimams, vy
rams ir moterims draudžiama 
kirpti plaukus, o vyrams dar 
ir skusti barzdas. Vaidinimo 
premjera nustatyta 2000 me
tais gegužės 21 d. Šis įsa
kymas taikomas ir kaimo se
niūnui (vokiečiai juos vadina 
burmistrais), tad trys kaimo 
kirpėjai beveik pusantrų metų 
bus bedarbiais? „Tikrovėje — 
pasakė kirpėjai, — neleisime 
gyventojams virsti laukiniais 
žmonėmis, karts nuo karto 
kiek sutrumpinant plaukus. 
Visiškais bedarbiais mes ne
liksime". 

Aktorėmis gali būti visos to 
kaimelio netekėjusios mergi
nos, ne vyresnės kaip 35 me
tų. Tas pats taikoma vyrams. 
Išimtis daroma Bavarijos 
krašto min. pirm., tad šiemet 
aktorių tarpe, žiūrovai statis
tų — minios tarpe, keletą kar
tų matys min. pirm. E. Stoi-
berį. Aktoriai, nesilaiką tų tai
syklių, bus įspėjami, baudžia
mi piniginėmis baudomis, nes 
visas gautas pelnas skiriamas 
kaimo ir apylinkių sociali
niams reikalams. 

Lemtingoji diena — š.m. 
gegužės 15 d., kada valsčiaus 
skelbimų lentoje, senu papro
čiu, ant juodos lentos kreida 
bus įrašytos veikėjų pavardės, 
ypač Kristaus ir Marijos rolės. 
Tačiau galutinį nutarimą pa
darys kaimo taryba. Tik tuo
met bus pradėtos repeticijos, 
kurios tęsis iki 2000 metų ge
gužės mėn. pradžios. Tie Kris
taus kančios vaidinimai yra 
surišti su pasireiškusiu apy
linkėse 1633 m. maru ir buvo 
pradėti 1634 m. 

Vaidinimą stebėjau 1980 m. 
Milžiniškas ir neužmirštamas 
įspūdis. Pasitaikė vėsokas 
oras. Didžiulė ir atvira scena, 
tolumoje matomi Alpių kalnai. 
Tą dieną iš jų pusės pūtė šal
tokas vėjas (kalnų viršūnės 
padengtos sniegu). Kelionių 
įstaigų autobusais atvykę, 
įvairių tautų žiūrovai (matyt 
iš anksto įspėti) su savimi at
sivežė antklodes, sėdėdami 
užsiklojo kojas. Amerikiečių 
kariams Pentagonas tais me
tais uždraudė lankyti vaidini
mus. Kodėl? Turėjau tų metų 
visą vaidinimo programą ir 
tekstą (geriau sekti vaidini
mą), tad galiu duoti ištrauką, 
kurioje . žydai apskundė Obe
rammergau vaidinimo direk
ciją, o žydų pasaulinis kongre
sas kreipėsi į Baltuosius rū-

Danutė Bindokienė 

Michigan valstijos Respublikonų suvažiavime, ž.m vasario 5-6 d vykusiame Lansing, MI. Iš k. Jonas Urbonas, 
buvęs Michigano valstijos Respublikonų partijos centrinio komiteto 4-tas vicepirmininkas, Candice Miller, Mi
chigano valstijos sekretorė ir Gražina Urbonienė. Nufotografavo Michigano valstijos gubernatorius John Engler. 

mus ir Pentagoną, prašyda
mas padaryti ištaką, išbrau
kiant iš teksto žydų tautos 
diskriminaciją. Mat, atvedus 

Mes, Kx •brnijos lietuviai, 

REZOLIUCIJA 
Pagerb ian t Lietuvos Nepriklausomybės dieną 

Kristų pas Pilotą ir jam už
klausus minią — žydus, ką Jis 
bloga padaręs, minia — žydai 
vaidinime skanduoja: „Nukry
žiuoti Jį!" Pilotui, nusiplovus 
rankas, rabinai ir minia vaidi
nime vėl skanduoja: „Jo krau
jas tegul krenta ant mūsų ir 
mūsų vaikų!" Pilotui paleidus 
Barabą, vėl minia ir rabinai 
scenoje skanduoja: „Dabar tu 
padarei teisingą sprendimą" 
(„Das Oberammergauer Pas-
sionspiel 1980", psl. 96). Da
bar tie sakiniai iš vaidinimo 
išbraukti. 

1994 m. Oberammergau kai
melio (jį vadinčiau miesteliui 
sanatorijoje praleidau penkias 
savaites. Vietos parapijos kle
bonas, išspausdintame atsi
šaukime prašė parapijiečių 
parašų, kad į tekstą vėl būtų 
įtraukti tie išbraukti sakiniai. 
Nežinau, ar jam tas pavyko. 

Nedaug laiko liko iki pirmo 
spektaklio. Miuncheno kelio
nių įstaigos jau priima bilietų 
užsakymus. Ir Kanados bei 
JAV lietuviškoms parapijoms 
vertėtų susidomėti vaidini
mais, nes jie verti skrydžio į 
„senutę" Europą, ilgiau sustoti 
gražioje Bavarijoje, aplankyti 
Miuncheno miestą, netoli Obe
rammergau Ettal vietovę su 
senu vienuolynu, bažnyčia. 

* Lietuvoje šiu metų 
sausi nusikalstamumas bu
vo mažesnis nei prieš metus. 
Iš trijų Baltijos valstybių di
džiausias nusikalstamumas 
yra Estijoje. Lietuvos teisė
saugos pareigūnai išaiškina 
daugiausia nusikaltimų, nes 
atskleidė daugiau nei 36 proc. 
sausį įvykdytų nusikaltimų. 
Latvijos teisėsaugininkai iš
aiškino 27.8 proc. nusikalti
mų, Estijos — tik 13.7 proc. 

'ornijos 
susirinkę ii*99 m. vasario 16 
d., pagerbti 81-ąsias Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukaktuves ir 746-uosius Lie
tuvos nepriklausomos valsty
bės metus, reiškiame susirū
pinimą įvykiais Punske, kur 
Lenkijos : valdžia, norėdama 
kuo greičiau sulenkinti tyriai 
lietuvišką Punsko kraštą, 
nusprendė prievarta atkeldin
ti ir apgyvendinti tenai Lenki
jos pasienio kariuomenę. 

ši vienintelė, ypatinga lietu
vybės sateiė už Lietuvos ribų, 
visados buvo ir dar ilgai pasi
liks begaliniai reikšminga 
Lietuvosiinteresams, įkas tu
rėtų būti* aišku kiekvienam 
Lietuvos>politikui. Paskutinės 
Punsko i krašto problemos 
šiandien uisiems yra gerai ži
nomos. Punsko žmonių pagal
bos šauksmas plačiai aidi ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsieny
je. 

Šitie žmonės, priešingai ne
gu Vilniaus krašto lenkai, nė
ra jokie atėjūnai. Istorija nu
lėmė, kacfc daugiau nei vieną 
kartą tėvynė juos paliko labai 
sudėtingais sumetimais. Jie 
niekados neišdavė savo- jaus
mų, pasiliko ištikimi savo tau
tai, nors realistiškai ir supra
to, kad nedaug vilčių tebeliko 
kada nors prisijungti prie 
išsvajoto tėvynės kamieno. 

Ne taip kaip kai kurios gru
pės Lietuvos piliečių Lietu
voje, jie visados buvo ištikimi 
ir savo antrajai tėvynei ir 
lemtinguose Lenkijos apsis
prendimo laikotarpiuose stojo 
tinkamoje' barikados pusėje. 
Jie tikėjo, kad valstybė, ku
rioje gyvena, ateityje pasielgs 
su jais atitinkamai pagal jų 
\ertę. o Lietuva juos užtars 
kada to reikės. 

Šiandien, priešingai negu 
tikėtasi, jie išduoti visų — 
tiek lenkų, per jų planus at
keldinti į Punską pasienio da
linius, tiek Lietuvos, ignoruo
jant jų pagalbos šauksmą. 
Negalima leisti, kad tarpvals
tybinės draugystės vardan, ši 
tyriausia lietuvybės sala viso
se Lietuvos žemėse būtų pa
laidota? 

Nors iš Lietuvos girdime 
vieną ar kitą pareiškimą šia 
tema, pasiilgstame konkrečių 
Lietuvos valstybes veiksmų 
šiai padėčiai. Tad kreipiamės 
į mūsų tėvynės Lietuvos pre
zidentą, Seimą, vyriausybę, 
su dideliu prašymu ir reikala
vimu dėti skubias pastangas 
sustabdyti veiksmus ir buvu
sią padėtį kuo greičiau atsta
tyti. 

Žinant, kaip dažnai didžioji 
politika dominuoja mūsų kas
dienybėje, ne kartą žiauriu 
būdu trypiant gyvybes, jaus
mus ir kasdienišką žmoniš
kumą, tikime, kad čia nėra 
vienas iš tų atvejų. Tik sus
tabdžius tokius veiksmus, Lie
tuvos valstybės vadovai, poli
tikai, atlikę savo nepaprastai 
reikšmingą ir atsakingą darbą 
Lietuvai, galės pasididžiuoti, 
kad jų vadovavimo laikotar
piu tarnavo ne tik Lietuvos 
žmonėms jų tėvynėj, bet ir 
tiems, kurie ne dėl jų noro ar 
veiksmų pasiliko už jos ribų 
širdyje lietuviais. 

Vienbalsiai pritarus visiems 
susirinkimo dalyviams, pirmi
ninkas yra įpareigojamas*šią 
Rezoliuziją pasiųsti Lietuvos 
Respublikos prezidentui. Sei
mo pirmininkui ir ministrui 
pirmininkui. 

Albinas Markevičius 
Susirinkimo pirmininkas 

Atsarga gėdos nedaro 
Šiuo metu Rytų ir Vidurio 

Europos valstybės veržte ver
žiasi į NATO, nes vis dar ne
sijaučia saugios, nėra visiškai 
įsitikinusios, kad, save de
mokratine vadinanti, Rusija 
jau galutinai atsikračiusi So
vietų Sąjungos paveldo ir gali 
taikiai gyventi su kaimy
nėmis, nesudarydama jų ne
priklausomybei pavojaus. Dar 
per trumpas laiko tarpas, dar 
iš žmonių atminties neišdilo 
okupacijos teroras ir skriau
dos, dar per dažnai iš Mask
vos pasigirsta „rusiškosios 
meškos riaumojimas", drebin
damas net ir didžiausius opti
mistus, betvirtinančius, kad 
„viskas pasikeitę". 

Pavojingų taikai vietų mūsų 
planetoje nemažai: kiekvie
name žemyne galima durti 
pirštu į žemėlapį ir pataikyti į 
valstybę, kurioje anksčiau ar 
vėliau galėtų įsiliepsnoti karo 
laužas. Šiuo metu Europoje 
pati opiausia žaizda yra Ju
goslavija — Kosovo provinci
ja, kurioje serbai smaugia al
banus, o užsienis tas sker
dynes iš atokiai per žiūronus 
stebi ir bejėgiškai grąžo ran
kas. Kaip ir anksčiau, Bosni-
jos-Herzegovinos atveju, ma
tyt, reikia pasiekti tam tikrą 
sunaikinimo lygį, kol paga
liau NATO ar kuri kita tarp
tautinė jėga ryžtasi nekaltuo
sius gelbėti, o kaltininkus 
sudrausti. 

Net ir NATO dažną neveik
smingumą prisiminus, visgi 
ir Baltijos kraštai, ir kitos, 
neseniai laisvę atgavusios val
stybės siekia NATO narystės. 
Juk geriau net maža užuo
vėja, negu visiška jos stoka. 

Tačiau ne vien mažosios ar 
vidutinės tautos jaučiasi ne
saugios. Nors dažnose tarp
tautinėse konferencijose pasi
rašomos vis naujos taikos 
sutartys, bendradarbiavimo 
paktai, nusiginklavimo, ypač 
branduolinių ginklų sunaiki
nimo ar bent sumažinimo, 
pažadai, bet ar kas iš tikrųjų 
tiki, kad tie popieriaus lakštai 
sustabdys agresorius, jeigu jie 
vėl pajudės iš savo landynių? 
Gerai sakoma, kad taikos lai
kotarpis yra geriausias metas 
ruoštis naujam karui — tiek 
apsigynimui, tiek puolimui. 

Kai Maskva laikė pirštą ant 
branduolinių raketų skrydį 
kontroliuojančių saugiklių ša-
tojo karo metu, JAV vyriau
sybė neturėjo iliuzijų, kad 
vieną dieną tos raketos gali 
perskristi Atlantą. Nuo jų ap
siginti buvo daug sunkiau, 
kaip nuo bombonešių ar kitų, 
mirtį nešančių, pabaisų. Tad 

aštuoniasdešimtajame dešimt
metyje, daugiausia galbūt 
JAV prezidento Ron<*ld Rea-
gan nuopelnu, buvo pradėta 
ieškoti būdų ir priemonių su
kurti apsaugą nuo tolimųjų 
skrydžių raketų. Programa, 
tiesa, turėjo oficialų pavadi
nimą, tačiau ilgainiui prigijo 
„Žvaigždžių karų" (Star 
YVars) vardas. Nors programa 
nebuvo galutinai išvystyta ir 
įvesta, bet jau vien iš griežtų 
Sovietų Sąjungos protestų 
buvo galima spėti, kad Mask
va rimtai susirūpino tokia ap
saugos sistema. Be abejones, 
tas susirūpinimas turėjo daug 
įtakos šaltojo karo pabaigai. 

Subyrėjus didžiausiam prie
šui — sovietų imperijai, Ame
rikos politikai nusprendė, kad 
ilgų skrydžių raketų pavojai 
jau praeityje, tad neverta leis
ti milijardus dolerių „Žvaigž
džių karų" sistemos puose
lėjimui. Pasirodo, kad neper
šokus per griovį, nereikia sa
kyti op! Ne tik Rusija dar turi 
šimtus raketų, kurios lengvai 
gali pasiekti JAV krantus, bet 
jau ir komunistinės Kinijos 
ginklų sandėliuose priskai
čiuojama apie 20 tokių pavo
jingų skraiduolių. Tolimų 
skrydžių raketas turi ir dau
giau agresija pasižymėjusių 
valstybių, nors jų ginklai ne
pajėgūs pasiekti Amerikos.-
Pavyzdžiui: Indija jau galėtų 
apšaudyti Pakistaną ir Kiniją; 
Pakistanas tuo pačiu galėtų 
atsilyginti Indija; Sirija, rei
kalui esant, ilgų skrydžių ra
ketomis galėtų smogti Izrae
liui; Irakas užpulti Turkiją, 
Saudi Arabiją, Izraelį; Iranas 
— Iraką ir t.t. Rūpestį kelia ir 
Šiaurinė Korėja, kuri ne tik 
turi tokių raketų, bet nuolat 
grasina jas panaudoti. 

Atsižvelgiant į tuos pavojus, 
JAV karinė vadovybė ir vy
riausybė „prisiminė" padėtus 
į šalį apsaugos planus, tik da
bar jau atsisakoma populia
raus „Žvaigždžių karo" pa
vadinimo, o vadinama oficia
liau (ir ne taip grėsmingai) 
„National Missile Defense". 
Kaip ir prez. Reagan laikais, 
kyla protestai ir krašto viduje, 
ir iš užsienio. Visų pirma JAV 
Kongresas gailisi pinigų, nes 
tokios apsaugos sistemos 
įvedimas, jeigu apskritai tas 
įmanoma, kainuos sunkiai 
apskaičiuojamas sumas dole
rių, o Maskva priekaištauja, 
kad šis Amerikos ketinimas 
gali vėl sugriauti tarpusavį 
pasitikėjimą, taip rūpestingai 
puoselėtą nuo pat sovietijos 
žlugimo. Antra vertus, juk at
sarga gėdos nedaro... 

SU PALAPINE l LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr. 14 Tęsinys 

Aš pasakiau, kad į pietus. 
Jis tuoj pat siūlė eiti lažybų. 
Aš sutikau, ir pirmą kartą 
tokias lažybas laimėjau! Ro
mas sumokėjo JAV valiuta ir 
pakomentavo, kad gerai kai 
navigatorė žino, kur esame. 
Vakaras vėsus, bet giedras. 
Romas vėl gali laužą kūrenti, 
liepsnomis ir saulėlydžiu 
džiaugtis. Danguje vėl mato
me mirksinčias žvaigždes. 
Scrabble: R..— 279, G. — 312. 

Ketvirtadienis saulėtas, bet 
vėsus, 57 F laipsniai. Vėl va
žiuojame pro tuos pačius kal
nus ir tarpeklius vikingų ta
ku. Prie Hawke's Bay susto
jome informacijos punkte ir 
užsisakėme stovyklavietę ki
tam vakarui. Nežinojome, ka
da grįšime, tai darbininkė pa
žadėjo informaciją prilipinti 
prie centro durų. Toliau pava
žiavę, sustojome tame pačia
me Irving restorane, kur pie
tavome lygiai prieš savaitę, 

beveik tuo pačiu laiku. Suti
kome ir tą pačią patarnautoją, 
kuri mus atpažino. Maistas 
irgi vis toks pat — taukuotas. 

Į St. Barbe laiku atvykome, 
laiku keltas atplaukė, laiku iš
plaukėme, penktą vai. vakare. 
Po kiek laiko įplaukėme į 
miglą, keltas kas kelios mi
nutės garsiai signalizuoja. Per 
dvi valandas perplaukėme šį 
sąsiaurį ir išlipome Blanc Sab-
lon, Quebec provincijoje. Ro
mas buvo pasišovęs važiuoti 
apie 40 mylių į artimiausią 
provincijos parką, bet aš nesu
tikau. Migla, lynoja, keliai ne
žinomi, temsta. Kelte sužino
jau, kad už kelių mylių yra 
viešbutis, kurio kieme stovyk
lautojai gali gauti elektros pri
jungimų ir ten nakvoti. Nu
tarėme ten apsistoti. Taigi 
važiuojame į rytus ir už kelių 
mylių įvažiavome į Labrador! 
Pagaliau! 

Vakare, apie 7:30, registra-

vomės Northern Lights vieš
butyje. Gavome elektn.= pri
jungimą ir informaciją, kad. 
norint išsimaudyti, čia vieš
butyje gausime raktą į maudy
mosi kambarį ir rankšluos
čius. Restorane skaniai pava
karieniavome — žuvies keps
niu, keptu ant žarijų. Tačiau 
mažai žuvies patiekalų buvo. 
Išgėrėme „bakeapple" likerio. 
Įdomu, nes likerį pašildo ir 
paskui karštą užsipilam ant 
autentiško ledynų ledo. Tas le
das galėjo būti 10,000 metų 
senumo. Tai ir visas įdomu
mas. Suvenyrų krautuvėlėje 
daug geros rūšies gaminių, 
prieinamos kainos. 

Penktadienį važiuojame per 
Labrador iki Red Bay, kur ke
lias pasibaigia. Taigi, važiuo
jame ir aš džiaugiuosi, kad va
kar tamsoje čia nevažiavome. 
Mažai judėjimo, bet kelias 
siauras, jokių barjerų, per kal
nus ir pakalnes, staigūs vin
giai. Už geros valandos pa
siekėme Red Bay. Šis mies
telis 1550-1600 m. buvo bangi
nių medžiojimo sostinė, į ku
rią atplaukdavo Basąue žvejai 

iš Prancūzijos ir Ispanijos. 
Uostas gilus ir kalnų apsup
tas. Šiomis dienomis žuvinin
kystės pramonė sumažėjo. 
Jaunimą- kraustosi į miestus, 
darbo ieškodami. Norėdami 
pasiekti aukštuosius moks
lus, keliauja į Nevvfoundland 
arba Quebec universitetus. 

Miestelyje yra informacijos 
centras, banginių medžiotojų 
muziejus ir suvenyrų krau
tuvėlė. Muziejus patraukliai 
sutvarkytas, užlaikomas vieti
nių. Eksponatai parodo anų 
dienų gyvenimą, apsirengimą, 
indus, banginių medžiojimo 
priemones. Sustatyti minia
tiūriniai aizdai parodo bangi
nių med* ojimą. banginių tau
kų tirpinimo procesą. Iš vieno 
banginio gaudavo 30 statinių 
aliejaus. kurį eksportuodavo į 
Europą Tad kai kurie labai 
pralobo, kiti žuvo, bebandyda
mi pralobti. Fotografijose pa
rodomi archeologų atrasti ma
siniai kapai, kur buvo laidoja
mi žveja: Vienas eksponatas 
— prieš 3 ar 4 šimtmečius 
atrasta nuskendusi bangi
niams medžioti žvejų valtis. 

Red Bay, Labrador. Maketas žvejų muziejuje 

Vis tik reikėjo daug drąsos su 
tokia valtimi remtis su jūros 
milžinu. Suprantama, kodėl 
tiek daug žvejų žūdavo. Krau
tuvėlės pelnas skiriamas mu

ziejui ir todėl, čia perkant, ne
reikia mokėti valdiškų mokes
čių, kurie yra apie 18 pro
centų. 

Gretimame restorane už

kandę skanios žuvienes, su
kame atgal. Pakelėje susto
jome Point Amour kaimelyje 
apžiūrėti Kanados antrą aukš
čiausią švyturį 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

„KRIKŠČIONYBĖ 
TURĖTŲ SUVIENYTI 

EUROPĄ" 

Europos istorija pastaruo
sius du tūkstančius metų buvo 
glaudžiai susieta su krikščio
nybe. Šioje krikščioniškoje 
kultūroje, sudarančioje mūsų 
bendrą pagrindą, mes ir toliau 
turime rasti principus, kurie 
būtų mūsų minčių, planų ir 
veiksmų pagrindas, — sakė 
popiežius Jonas Paulius II 
sausio 14 dieną audiencijoje 
priėmęs Popiežiškosios kultū
ros tarybos surengto simpo
ziumo dalyvius. Popiežiškosios 
kultūros tarybos simpoziumas 
buvo skirtas pasirengti šių 
metų rugsėjo 26 — spalio 21 
dienomis vyksiančiam Vys
kupų sinodui, kurio tema 
„Kristus — naujos kultūros 
šaltinis Europai, esančiai ant 
naujo tūkstantmečio slenks
čio". 

Šventasis Tėvas su būsimo
sios Vyskupų sinodo asamblė
jos rengėjais pirmiausia pasi
dalijo mintimis apie kultūros 
atsinaujinimą, kuris Europoje 
be krikščionybės neįmanomas. 

„Visų mūsų tautų bendro
je Europos kultūroje, taip 
pat atskirų tautų tradicijose 
Evangelijos pėdsakai yra aki
vaizdūs, atmetus tai net sun
ku kalbėti apie Europą. Todėl 
visos dvasinio atsinaujimo pa
stangos Europoje neišvengia
mai siejasi su krikščionybe", 
— sakė popiežius pažymėda
mas, jog „tikėjimo ir kultūros 
susitikimas yra pagrindas tie
sos paieškai. [...] Tiesos pa
ieška turi būti kiekvieno kul
tūros proceso ir broliškų san
tykių kūrimo varomoji jėga 
Senojd kontinento širdyje. [...] 
Mūsų'amžininkams turi būti 
suteiktas tinkamas auklėji
mas ir švietimas, kuris rem
tųsi esminėmis dvasinėmis, 
moralinėmis ir pilietinėmis 
vertybėmis", — pabrėžė Šven
tasis Tėvas. Popiežius savo 
kalboje taip pat paminėjo nau
ją politinę bei visuomeninę si
tuaciją, susidariusią Europoje 
per pastaruosius dešimtį metų 
po totalitarinių režimų konti
nento Rytuose žlugimo. Vie
nos sienos ir užtvaros išnyko, 
tačiau jų vietoje atsirado ki
tos, kurios neleidžia išsipildyti 
vilčiai, kad Europoje greitai 
įsivyraus žmonių bei tautų 
brolybė ir solidarumas. „Tai 
iššūkis Europos krikščionims, 
kurių tikimos ir skelbiamos 
vertybės turi pasiekti visus 
mūsų žemyno gyventojus, kad 
krikščionybė būtų Europos 
tautų vienybės laidas", — pa
brėžė Jonas Paulius II. 

Anot popiežiaus, Europai 
„daugiau nereikia jokių naujų 
barjerų, skiriančių tautas ir 
žmones ideologijos pagrindu". 
Kad šių barjerų būtų išvengta, 
Europos tautos turi būti vieni
jamos- siekiant tiesos, skati
nant tokią kultūrą, kuri ger
bia žmogų ir jo teises. 

Šių metų rudenį įvyksianti 
ĘuroRai skirta Vyskupų sino
do asamblėja bus jau antroji šį 
dešimtmetį. Pirmasis toks Eu
ropos vyskupų susitikimas 
įvyko 1991 metais, tuo metu 
Senojo žemyno didžiosios per
mainos skatino didžiulį opti
mizmą. Tačiau vėliau euforiją 
dėl Berlyno sienos griuvimo ir 
Sovietų imperijos žlugimo pa
keitė tam tikras nusivylimas, 
nes iškilo nauja įtampa ir kon
fliktai ypač išbujojusio nacio
nalizmo pagrindu. 

Nuo pirmojo Europai skirto 
Vyskupų sinodo :ki dabar įvy
kusios reikšmingos socialinės, 
politinės ir kultūrinės permai
nos padare didelę įtaką ir 
Bažnyčios gyvenimui. Pastaro
jo dešimtmečio permainos ir 

jų Bažnyčiai keliami užda
viniai būtent ir paskatino po
piežių sukviesti naują neeilinę 
vyskupų Sinodo asamblėją 
Europos gyventojams. 

Minėtame Vatikane vyku
siame simpoziume dalyvavo ir 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos pirmininkas, Vilniaus arki
vyskupas A. J. Bačkis. 
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KATALIKU IR KITŲ 
KRIKŠČIONIŲ DIALOGAS 

Ryšium su sausio 18-25 die
nomis vykusiu Maldos už 
krikščionių vienybę aštuon-
dieniu, Popiežiškosios krikš
čionių vienybės tarybos pasek-
retoris mons. Eleuterio Forti-
no apžvelgė dabartinę Šven
tojo Sosto santykių su kitomis 
krikščionių bendruomenėmis 
būklę. 

Pradėdamas apžvalgą mons. 
E. Fortino pažymėjo, jog „Ka
talikų Bažnyčia palaiko dia
logą su visomis krikščionių 
bendruomenėmis Rytų ir Va
karų pasaulyje". Jis kartu 
pabrėžė, kad toks aktyvus 
ekumeninis dialogas Bažny
čiai apskritai yra naujas 
reiškinys, kuris atspindi Vati
kano II Susirinkimo pastoraci
nę įtaką. Nors Bažnyčia yra 
atvira geranoriškam dialogui 
su visomis bendruomenėmis, 
tačiau gilesnis ir nuoseklesnis 
ekumeninis bendravimas pa
siekiamas dvišaliuose santy
kiuose, kurie paliečia ir teolo
ginį lygmenį, „aiškiau išryš
kinant esamus doktrininius 
skirtumus". 

Vatikano pareigūnas sakė, 
kad santykiuose su ortodoksų 
pasauliu padėtį komplikuoja 
tai, kad yra 15 nepriklausomų 
(autokefalinių) Ortodoksų Baž
nyčių. Užmezgus dialogą nuo 
1980 metų yra paskelbti ketu
ri dokumentai apie bendrą 
Bažnyčios sampratą. Ypač 
svarbus dokumentas apie ben
dro tikėjimo pagrindus 1993 
metais buvo paskelbtas Bala-
mande (Libanas). Jį kartu pa
rengė katalikų ir ortodoksų te
ologai. Nemažą sunkumų, 
ypač santykiuose su Rusijos 
Ortodoksų Bažnyčia, sukėlė 
Rytų apeigų katalikų pro
blema. Šiuo požiūriu di
džiausia pažanga pasiekta Ru
munijoje, kur sudaryta bendra 
Rumunijoje patriarchato ir 
Rytų apeigų Katalikų Baž
nyčios komisija, senojo komu
nistų režimo konfiskuoto 
bažnytinio turto nuosavybės 
klausimams spręsti. Ši sėkmė 
leido planuoti galimą po
piežiaus apsilankymą Rumu
nijoje. 

Dėl dialogo su liuteronais, 
mons. E. Fortino mano, kad 
pirmutinis Vatikano tikslas 
yra užbaigti bendros deklara
cijos dėl nuteisinimo tikėjimu 
rengimą. Šią deklaraciją kata
likų ir liuteronų teologai 
rengė beveik 30 metų ir ji 
turėjo būti Romoje pasirašyta 
dar 1998 metų rudenį, tačiau 
iškilę neaiškumai sutrukdė tai 
padaryti. 

Apžvalgos pabaigoje mons. 
E. Fortino nurodo, kad 2000 
jubiliejinių metų iškilmių ka
lendoriuje daugelyje numa
tytų renginių atsispindi ir 
ekumeninės nuostatos. Ypač 
tai pasakytina apie 2000 m. 
sausio 18 dieną įvyksiantį 
Šventųjų durų atidarymą Šv. 
Pauliaus bazilikoje ir tų metų 
gegužės 7 dieną, Antrąjį Ve
lykų sekmadienį, įvyksiantį 
XX amžiaus kankinių už 
tikėjimą martyrologo paskel
bimą. Kiekvienu šiuo atveju 
rengiantis iškilmėms aktyviai 
bendradarbiaujama su kito
mis krikščionių denominacijo
mis. 

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

Taip atrodo Rukainiuose. Vilniaus apskrityje, esanti balnyč: 

NE PRARASTOJI, BET 
NEŽINANČIOJI KARTA 

Kunigas Rolanda* Karpavičius. 

Dvidešimt septynerių metų 
kunigas iš Lietuvos Rolandas 
Karpavičius į Čikagą atvyko 
paviešėti, pasižvalgyti, susipa
žinti. Ši kelionė jam lyg savo
tiškos atostogos. 

Kunigo Rolando parapijos 
Žemaitijoje nedidukės. Pačioje 
didžiausioje iš jų, Žygaičiuose 
- tik 1,700 gyventojų, Sarti
ninkuose ir Ropkojuose dar 
mažiau. Įvairūs-ir įdomūs šių 
parapijų žmonės. „Dž'"gu, jog 
pirmiausiai matau, kad žmo
nės yra mylintys, net jeigu 
juos ir užgula sunki mūsų 
gyvenimo našta, - pasakojo 
kunigas Rolandas. - Labiau-

RAGINO AKTYVIAU 
LANKYTI BAŽNYČIA 

Sausio 24 d. Kauno arkivys
kupas S. Tamkevičius, pra
dėdamas miesto parapijų vi
zitaciją, lankėsi Šv. Vincento 
Pauliečio (Petrašiūnų) bažny
čioje. Šioje parapijoje gyvena 
apie 15 tūkst. tikinčiųjų. Arki
vyskupas aukojo sumos šv. 
Mišias. Per pamokslą ganyto
jas, kalbėdamas apie kiekvie
no krikščionio dvasinį pasiren
gimą didžiajam 2000 metų 
jubiliejui, ragino visus są
žiningai dirbti ir būti atsakin
giems už dabartį ir ateitį. Pa
sak jo, šiandien Bažnyčiai la
biausiai rūpi ne pasaulio ga
lingieji, bet gyvenimo paribyje 
atsidūrę broliai ir seserys. Su
sipažinęs su Petrašiūnų para
pijos tarybos veiklos ataskai
ta, arkivysk. S. Tamkevičius 
tikinčiuosius ragino aktyviau 
lankyti bažnyčią, priminė, jog 
jaunoms šeimoms derėtų atsa
kingiau rengtis tiek Santuo
kos, tiek kūdikių Krikšto sak
ramentams. Arkivysk. S. 
Tamkevičius susitiko su para
pijos tarybos, krikščionių de
mokratų Petrašiūnų skyriaus 
atstovais, taip pat lankėsi 
Kauno savivaldybes nakvynes 
namuose, bendravo su jų gy
ventojais ir suteikė jiems ga
nytojišką palaiminimą. 
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šiai mane liūaina žmonių 
abejingumas amžiniesiems 
dalykams. Mano tarnystės tik
slas - padėti žmogui pažinti 
dvasinio gyvenimo skonį. Be 
galo skaudu matyti, kai žmo
gus, to dvasinio gyvenimo net 
nepažinęs, neparagavęs, at
stumia norą jam padėti. At
stumia, nes nežino. Vieninte
lė išeitis - nuolat belstis ir ne
paliauti. Juk to mus moko 
pats Kristus". 

Kunigo Rolando žodžiais ta
riant, kunigas lyg žvejys „žve
joja" žmogaus sielas. Tačiau 
žmonių sielas šiais laikais 
„pagauti" tinklais sunku ir 
sudėtinga. Šiandien žmones 
reikia „žvejoti" meškere, kan
triai, po truputį. Ir daryti tai 
ne sau, o dangui, r 

Apie jaunimą dažnai sako
ma, kad tai - prarastoji karta, 
tačiau kunigas tą kartą vadi
na nežinančiąja. „Kai sutinku 
jaunus žmones, - pasakoja jis, 
- visada jų klausiu, ar pakan
kamai esate įsijungę savo 
kompiuterį - mąstymą, ar pa
kankamai jį apkrovėte, ar' 
stengiatės save pažinti?". Ku
nigas paaiškino, jog kiekvie
nam žmogui, kurį sutinki, rei
kia pritaikyti skirtingą raktą. 
Žmogus ne tik kitam paslap
tis, bet ir paslaptis pats sau. 
Kad šią paslaptį praskleis-
tum, reikia daug kantrybės, 
švelnumo, meilės, supratimo 
ir žinojimo. Žmogus, apimtas 
abejingumo ir nevilties, prade
da savęs neapkęsti. Jis užsi
daro it riešuto kevale ir bįjo 
parodyti savo supuvusį vidų, 
neprisileidžia prie savęs. 
Apimtas liūdesio, žmogus ne
pajėgia savęs, kaip dieviškojo 
asmens, išskleisti. 

Dar besimokydamas pasku
tinėje vidurinės mokyklos kla
sėje, kunigas Rolandas pirmą 
kartą sau garsiai ištarė, kad 
nori būti kunigu, Viešpaties 
tarnu. Vidurinėje mokykloje (o 
mano pašnekovas gimė ir 
užaugo Klaipėdoje) jam gerai 
sekėsi ir literatūra, ir mate
matika. Lankydamas būre
lius, jis pramoko groti akorde
onu, paskui gitara, pianinu. 
Dabar kunigas pats kuria mu
ziką ir tekstus savo dainoms 
bei giesmėms. 

Lemonto lietuviai, vasario 
21 d. atvykę į Pal. J. Matu
laičio misijos bažnyčią, buvo 
labai nustebinti, matydami, 
kad jaunasis Žygaičių parapi
jos klebonas ne tik aukojo šv. 
Mišias, bet ir giedojo giesmes, 
sau pritardamas pianinu ir gi
tara. Kunigas Rolandas sakė, 
kad jo parapijiečiai Žemaitijo
je labai mielai tai priima. „Aš 
žmones traukiu prie Kristaus 
tuo, kuo įmanoma, - paaiški
no jis. - Man Kristus yra da
vęs sugebėjimą groti gitara, 
tai kodėl viso šito nepanaudo
jus Jo garbei ir šlovei? Vieš
pats taip pat veikia ir neįpras
tomis priemonėmis". 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Jaunasis Žygaičių parapijos 
klebonas džiaugiasi, savo aki
mis galėjęs pamatyti Ameriką. 
Jis sakė, kad grįžęs, savo žmo
nėms pasakys, jog ir šioje ša
lyje žmonės turi bėdų, proble
mų, ir pinigai čia labai sun
kiai uždirbami. Kunigas pa
stebėjo, jog Amerikoje žmonės 
daug daugiau ir intesyviau 
dirba, mažiau ilsisi. „ O savo 
jaunimui pasakysiu, - pridū
rė Žygaičių klebonas, - kad ir 
čia reikia daug dirbti ir moky
tis, jei nori kažką pasiekti". 

Emilija Andrulytė 

PREL. I. URBONO 
ŠVENTĖ LEMONTE 

1988.XL22 

Man malonu supažindinti su 
prel. Ignu Urbonu, su kuriuo 
teko darbuotis per 31 metus 
mano gimtinėje — Gary, IN. 

Mano pažinties pradžia įvy
ko 1954 metais. Atvažiavo jau
nas, malonus, draugiškas lie
tuvis kunigas, paskirtas vika
ru Šv. Kazimiero parapijai. 

Norėčiau dabar duoti kelis 
jo kasdieninio gyvenimo pa
vyzdžius. Vienam kunigui, 
nors ir maža parapija, tenka 

' atlikti bažnytines pamaldas, 
teikti sakramentus, progra
mas ir pan. Klebonas yra ir 
kunigas, ir sekretorius. Kas 
savaitę sutvarko pinigus, tvar
ko parapiją ir pats spausdina 
biuletenį. 

Įsteigęs lituanistinę mokyk
lą dar 1959 m., pats mokė 
vaikus. Jaunimą traukia — 
visuomet draugiškas, visus 
pakalbinantis. Pertraukos lai
ku atsikviečia mokinius į kle
boniją ir vaišina ledais ir sal
dainiais. 

Prelatas yra didis knygų ir 
raštų mylėtojas. Kalnas knygų 
ir žurnalų ant stalelio šalia jo 
kėdės vis kilo ir augo. Kas jį 
aplankydavo, prisimins ap
krautą stalą popieriais ir 
straipsniais, kuriuos jis rašė. 
Prašydavau sutvarkyti, bet tai 
pasisekė tik per šventes. 

Šalia šių visų užsiėmimų, 
prel. Urbonas rado laiko daly
vauti Čikagoje lietuvių rengi
niuose. Dažnai prel. Urbonas 
buvo matomas įvairiose prog
ramose, organizacijose, rengi
niuose. 

Kasdieninių pastoracijos 
metų džiaugsmų ir kančių 
tarpe, buvo du skaudūs kri
tiški metai, kuriuos iškentėjo 
parapija ir klebonas. Vieną 
naktį 70-ais metais, prel. Ur
bonas pabunda ir mato de
gantį bažnyčios bokštą. Lšbega 
išgelbėti šv. Sakramentą ir 
bažnytinius indus. Blogis at
rodė tapęs gėriu, kuomet vys
kupas pasiūlė parapijai išsi
kelti. Klebonas entuziastingai 
ieško tinkamos gražios žemės. 
Bet, deja, leidimas išsikelti 
atšauktas. Klebonas su para
pijiečiais ryžtasi laikytis, pa-
puošdami seną bažnytėlę nau
ju altoriumi, gražiais vitražais 
ir lietuvišku bokštu — vit
ražai dabar su kunigu atkelia
vo į Lemontą. 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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(773)561-6664 

GREIT PARDUODA 

y* RE/MAX 
REALTORS 

(773)5SMHS 
(7*)425-7tfl 

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tcL 773-205-7702. 

Parduodu CadiIIac'87 m., 
4 durų, gerame stovyje. 

$3500. Kreiptis: 

tcL 708-656-2233 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Moteris ieško 
darbo. 

Tel. 773-927-2762 

Reikalingi darbininkai 
namų vidaus remontui. 

Pradžiai $7 i vai. 
TeL 1-815-243-2939 

773-585-9500 
Paskutinis parapijos istori

jos ir prel. Urbono klebonystės 
tarpsnis prasidėjo 1998 m. 
spalio mėnesį. Sunkūs laikai! 
Po daugiau kaip 60 metų ku
nigystės, 20 metų po pensijos 
amžiaus, buvo numatyta, kad 
reikės kunigui pasitraukti iš 
klebonavimo ir uždaryti para
piją. Turbūt sunkiausi prel. 
Urbono metai tai buvo šie pas
tarieji. Išgyveno skausmą, kad 
praras lietuvių parapiją, ku
riai pašventė visą gyvenimą, o 
jo avidė Indianoje liks nusimi
nus, išsklaidyta. Tačiau rami
no parapijiečių žodžiai: „Mes 
nepalikome, neapleidome pa
rapijos. Ji lieka visados mūsų 
širdyse". Tie brangūs prisimi
nimai pasilieka vieno ištikimo 
lietuvio kunigo dėka. 

Prelatas Ignas Urbonas myli 
gyvenimą ir pasauli, viskuo 
stebisi, viskuo domisi. Yra ap
lankęs ir aprašęs daug meno 
paminklų. Gal linksmiausias 
jo gyvenimo įvykis buvo jo 60 
metų kunigystės jubiliejus, 
kurį šventė 1995 metais čia, 
bet taip pat ypatingu būdu 
savo tėviškėje Nemunaityje. 
Ten, kur jis aukojo pirmąsias 
šv. Mišias, praėjus 60 metų, 
galėjo vėl aukoti tą šventą ku
nigišką auką ir dėkoti Dievui 
už malones. 

O dabar prel. Urbonas auko
ja Mišias p«ie Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijos alto
riaus. Tęsia čia, Lemonte, sa
vo kunigišką gyvenimą, kuris 
jam yra taip brangus. Prel. 
Urbonui prasidėjo naujas gy
venimas Pasaulio lietuvių 
centre — saugus, tykus, veik
lus ir lietuviškas. Jis labai 

džiaugiasi, kad čia gyvena ir 
darbuojasi. 

Ses. M. Janina 
Galubickytė 

REMIAMI PANEVĖŽIO 
IR NAUJAMIESČIO 

NETURTINGIEJI 
Jau ketvirti metai A. Lip-

niūno kultūros centro jaunimo 
grupė kartu su kunigu Donal
du Levemier iš , Amerikos, 
gruodžio mėnesį, grieš Kalė- -
das, aplanko kai kurias sun
kiai besiverčiančias Panevėžio 
ir Naujamiesčio parapijų šei
mas, atveža joms maisto, dra
bužių, pasikalba, pasidalija 
broliška meile ir gerumu. Šį 
kartą A. Lipniūno kultūros 
centro paraginti vargstančias 
šeimas parėmė AB „Panevėžio 
muilas", AB „Malsena", ŽŪAB 
„Medelynas", ŲAB „Duonke
pė", AB „Elektros energija", 
AB „Kelias", AB „Panevėžio 
eglė". Nemažai asmeninių lė
šų skyrė ir kunigas Donaldas. 
Kalėdinį projektą įgyvendinti 
padėjo apie 30 jaunuolių: jie 
skirstė ir vežiojo produktus, 
pasidaliję grupelėmis aplankė 
28 šeimas. Galinčioms atvykti 
šeimoms gruodžio 20 d. centre 
buvo surengta šventinė pro
grama. 

• Klaipėda. Gruodžio 31d. 
vakare Šv. Juozapo Darbinin
ko bažnyčioje buvo aukojamos 
šv. Mišios. Didelis parapijiečių 
būrys kartu giedodami Te, 
Deum, laudamus ir linkėdami 
vieni kitiems ramybės sutiko 
Naujuosius metus. Šios gra
žios tradicijos iniciatorius — 
klebonas A. Baniulis, SJ. 

IS kairės: seselė Aušrelė, seselė Janina, prel. Ignas Urbonas 



LAIŠKAI LR NUOMONĖS 
LIETUVYBĖS NYKIMAS 

AMERIKOJE 

Kai Amerika džiaugiasi 9 
metų didžiausiu ekonominiu 
augimu, kai jau 9 metai Lietu
vos nepriklausomybei, kai 
Amerikon atvyko nauja banga 
lietuvių iš Lietuvos, tai šian
dien lietuvių židiniai čia nyks
ta, lietuviškos parapyos tuštė
ja, lietuvių kultūrinė veikla 
mažėja. Kur dar išlieka lietu
viškas judėjimas, tai dažnai 
priklauso nuo veikėjų idealiz
mo ir pasiaukojimo. 

Matome lietuviškas pavar
des Amerikos moksle, mene, 
prekyboje, valdžioje daugiau 
negu bet kada. Winthrop Roc-
kefeller, Ievutės Paulekiūtės 
sūnus, yra pats turtingiausias 
Rockefeller dinastijos proanū-
kas. Jurgis Mačiūnas sukūrė 
meno judėjimą Fluxus. 

Kad lietuviai neišsivaikščio
tų reikia atgaivinti ką mes 
anksčiau turėjome. Garbingos 
ir garsios lietuviškos pavardės 
Amerikoje turi išlaikyti ir tuos 
garbingus šio šimtmečio lietu
viškus židinius Amerikoje. Tai 
yra jų pareiga ir užduotis. 

Saul ius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

ISTORINĖ ATMINTIS 
GYVA! 

Sausio 22 dieną sukako 100 
metų nuo Justo Paleckio gimi
mo. Labai nustebino mus pa
siekusi žinia, kad Lietuvos 
Rašytojų sąjunga buvo suma
niusi paminėti šio TSRS val
stybinio ir politinio veikėjo 
šimtmetinį gimimo jubiliejų. 
Manome, kad tikslinga atgai
vinti istorinę atmintį ir pri
minti šio žmogaus veiklą bei 
„nuopelnus" Lietuvai jo vado
vavimo laikotarpiu. 

1940 m. birželio mėn. So
vietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą, LKP CK rekomendavus, 
buvo sudaryta Lietuvos liau
dies vyriausybė (1940.VI. 17). 
Ministro pirmininko ir kartu 
prezidento pareigas ėjo Justas 
Paleckis. 

Pirmieji okupacijos metai ir 
dešimtmečiai buvo Lietuvos 
gyventojų beatodairiško naiki
nimo laikotarpis. Neteisėtos 
represinės okupantų akcijos 
prasidėjo dar prieš vadinamo
jo „liaudies seimo" rinkimus, 
sovietų valdžios paskelbimą 
bei tariamą „priėmimą" į So
vietų Sąjungą. Iš karto po Lie
tuvos okupavimo prasidėjo pa
vienių politinių veikėjų depor
tacijos. Jau 1940 m. liepos 11-
12 d. naktį ištremta apie 
2,000 Lietuvos politinių vei
kėjų. 

Tarp įvairių sovietinio reži
mo represijų prieš Lietuvos 
gyventojus, žmonių trėmimai 
užėmė svarbiausią vietą. Jie 
buvo sovietų valdžios vykdyto 
lietuvių tautos fizinio ir dvasi
nio genocido sudėtinė dalis. 
Sovietinės represinės struktū
ros fiziškai naikino lietuvius: 
laisvės kovotojus šaudė jų 
tėvynėje, tremtinius šiauriuo
se Sibiro rajonuose marino 
badu ir nepakeliamu darbu, 
išvežtus politinius kalinius 
pūdė kalėjimuose ir lageriuo
se. 

Sovietiniai okupantai ir vie
tiniai kolaborantai siekė už
gniaužti bet kokį pasiprieši
nimą okupaciniam sovieti
niam režimui. Bolševikai ne
pasitikėjo lietuvių tauta, pir
miausia inteligentija, buvu
siais Lietuvos politiniais ir 
visuomenės veikėjais, t.y. tais 
žmonėmis, kurie sudarė mūsų 
civilizuotos tautos žiedą. Todėl 
juos naikino, įkalino arba trė
mė. Okupantų nurodymus 
klusniai ir uoliai vykdė Lie
tuvos komunistų viršūnės, 
partijos miestų ir apskričių 
bei valsčių komitetai, mario

netinė Lietuvos vyriausybė. 
Trėmimais ir įkalinimais 

buvo siekiama pašalinti iš Lie
tuvos okupantams opozicines 
gyventojų grupes, įbauginti 
tautą, priversti ją paklusti ko
munistinei diktatūrai. Kartu 
okupantai, padedant vieti
niams kolaborantams, siekė 
pakeisti Lietuvos gyventojų 
sudėtį, nutautinti ir sovieti-
zuoti Lietuvą. 

Lietuvių trėmimai tesėsi 
daugiau kaip dešimtmetį. Bu
vo išskirtos šeimos, atimtas 
žmonių turtas, o žmonės pa
smerkti amžinai tremčiai, ver
giškam darbui, kančioms, lė
tai mirčiai iš bado ir šalčio, li
gų, toli nuo savo tėvynės, nuo 
giminių ir artimųjų. 

Lietuvos žmonių žudymas ar 
kankinimas, gyventojų depor
tavimas nacistinės Vokietijos 
ir SSSR okupacijos metais, 
atitinka tarptautinės teisės 
normose nustatyto genocido 
nusikaltimo požymius. 

Visi, gyvi ir mirę, tame tar
pe ir Justas Paleckis, kurie 
uoliai tarnavo okupantų vyk
domai Lietuvos genocido poli
tikai, pritarė jai, savo para
šais tvirtino represįjų aktus, 
yra genocido vykdytojai ir nu
sipelnė ne iškilmingų jubilieji
nių paminėjimų, bet teisinio-
moralinio įvertinimo — pelny
tos bausmes ir pasmerkimo. 

Jonas Dailidė 
Lietuvos Politinių kalinių 
partijos prezidiumo vardu 

GERIAU SIŲSKITE 
PINIGUS 

Laikinai gyvenu Amerikoje 
pas gerus žmones. Skaitau 
„Draugą" ir kitą lietuvišką 
spaudą nuo pat pradžios iki 
pabaigos. Malonu matyti, kad 
nereikia slėpti laikraščio nuo 
jaunų akių, kaip yra su kai 
kuriais Lietuvos laikraščiais. 
Puikūs jūsų laikraščiai. 

Paskutiniame laikraščio 
puslapyje gražiai išrikiuoti 
„Skelbimai". Mano dėmesį pa
gavo skelbimai, ne tik per 
laikraščius, bet ir per lietu
višką radiją: siųsti aprangą, 
maistą, vaistus, pinigus į Lie
tuvą per verslininkus. Siųsti 
dovanas yra labai geras daly
kas. Apranga dengia tūkstan
čius žmonių. Maistas pamaiti
na, nors trumpam. Vaistai pa
gydo. Bet ar žinote, kad iš to 
nauda gavėjui labai maža, pa
lyginti, kiek jums kainuoja, o 
kai kada gali būti ir kenk
sminga. Tai gali atsitikti, per
siunčiant vaistus čia pirktus 
Dauguma vaistų turi būti lai
komi kontroliuojamoje tempe
ratūroje. Perėjus leistinos 

temperatūros ribas, vaistai 
gali nustoti savo gydymo savy
bių ar net chemiškai posikeis-
ti, virsdami nuodais. Manau, 
kad nei vienas nenori pakenk
ti savo artimui. 

Gal persiuntėjai jums ban
dys „užtikrinti", kad vaistai 
bus labai globojami. Tik pagal
vokim — kai vaistai pakrau
nami į talpintuvą, siunčiant 
laivu ar oru, ta siunta yra ne 
jūsų agento rankose. Jis jau 
nebeturi kontrolės. Talpintu-
vai visada stovi uoste po gry
nu dangum gal net keliolika 
dienų, kol pakrauna į laivą. 
Žiemą viskas peršąla, o va
sarą temperatūra siekia net 
per 180 laipsnių karščio tal-
pintuve. Gali kiaušinius kepti 
ant jo. Kur jis laive atsiduria? 
Dažniausiai ant denio. Kur 
talpintuvas vėl sėdi Amster
dame, Klaipėdoje ir kiek ilgai. 
Per labai trumpą laiką netin
kama temperatūra vaistus pa
keičia. Panašiai būna lėktu
vais siunčiant. Gal lėktuvo 
„pilve" temperatūra nesiekia 
kraštutinių ribų, bet, kol pa
tenka į lėktuvą, kur būna? La
bai daug klausimų be tikrų at
sakymų, be tikros garantijos. 
Pirkite vaistus Lietuvoje. 

Maisto nesiųskite į Lietuvą. 
Ten yra geresnio ir gardesnio 
maisto nei čia. Už tuos pini
gus, kiek čia mokėsite, jūsų 
artimas daugiau kaip dvigu
bai ten nusipirks, ko pats no
ri. Siųskite pinigus. 

Turbūt visi žinote, kad Lie
tuvoje yra daugybė vartotos 
aprangos krautuvių. Parduo
dama net lauke, gatvėse, rin
kose ir t.t. Kainos labai ma
žos, apranga yra daug ge
resnė, atvežta iš Vokietijos, 
Anglijos, Švedijos ir kitų tur
tingų kraštų. Jūsų siunčiami 
gal niekam šeimoje netiks, 
bus nekokybiški ar nemadin
gi. O čia yra mokama pasa
kiškos kainos vien už persiun
timą. Už tuos pinigus Lietu
voje nusipirks daugiau ir ge
resnių. 

Mačiau Naujojoje Anglijoje 
porą kartų prie lietuviškų pa
rapijų, kai atvažiavęs auto
mobilis rinko siuntą į Lietuvą. 
Daugiausia senukai tempė dė
žes iš savo automobilių, o pri
ėmėjas svėrė ir rinko pasa
kiškas sumas už persiuntimą. 
Tos nedidelės dėžės netikėtai 
daug „svėrė". Siųskite pinigus. 

Pinigus reikia siųsti ne per 
vietinius verslininkus čia ir 
mokėti jiems milžiniškas su
mas už tas „paslaugas", bet 
siųsti tiesiog iš jūsų banko 
Amerikoje j jūsų artimo sąs
kaitą banke Lietuvoje, kuris 
turi sąlygas perimti persiun
čiamus pinigus. 
Prašau manęs blogai nesu

prasti. Lietuvai reikia pagal
bos: ir aprangos, ir maisto, ir 
vaistų, mokykloms anglų kal
bos knygų, kompiuterių ir tie
siog visko. Bet aprangą, mais
tą ir kitus reikmenis siųskite 
tik per labdaros draugijas, or
ganizacijas kaip „Lithuanian 
Mercy Lift" ir kitas labdaros 
organizacijas. Jums nieko ne
kainuos, bet tik supraskite, 
kad tos dovanos bus siunčia
mos ne jūsų artimiesiems, o 
ten, kur labiausiai pašalpos 
reikia. Tokiu būdu daug gero 
padarysite Lietuvai, siųsdami 

dolerius jūsų artimiesiems, 
kad doleriai būtų „paleisti" į 
apyvartą Lietuvoje, bet ne čia. 
Jūsų artimieji už tuos dolerius 
pirks gerus ir šviežius vaistus, 
pasirinks geros aprangos pa
gal savo skonį, nusipirks gero 
ir tinkamo maisto. O jei kas 
bijote, kad gali išpilti per 
„pilstuką" jūsų dolerius, tai 
nesvarbu, ką jūs siųsite, ap
rangą, maistą ar vaistus, 
„pilstukininkai" vis vien mai
nys ant „pilstuko" 

Algis Virvyti8 
Bridgewater, MA 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 2 d., antradienis 

PAVASARI IR VASARĄ 
SKRYDŽIAI Į VILNIŲ 

i š N e w York (JFK) Finnair linija 

Kovo 1 d-31 d. $320 
Balandžio 1 d.-30 d. $370 
Gegužės 1 d-13 d. $575 
Gegužės 14 d.- birželio 13 d. $650 
Birželio 14 d. -rugpjūčio 15 d. $800 
Rugpjūčio 15 d. - rugsėjo 30 d. $650 

Plius mokesčiai 

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

Douglaston, NY11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847 
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB STTE: WWW.VYTISTOURS.COM 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AMELIJA BALEIŠIENĖ 
mirė 1998 m. kovo 11 d., palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, Čikagoje. 

Mūsų Brangioji, nešei ant rankų savo gyvenimo die
nas šioje žemėje su kantrumu, gerumu ir pasitikėjimu 
Aukščiausiojo Valia. 

Ilsėkis ramybėje Amžiname Gyvenime, o mes Tavo 
atminimą ir meilę visada su ilgesiu jausime savo širdy
se, tikėdami vėl pasimatyti, kaip giedama: „Anapus 
saulės mes susitiksim". 

Šv. Mišios, liūdnos sukakties proga, bus aukojamos 
š.m. kovo 7 d., 9 vai. ryto, Tėvų Marijonų koplyčioje, 
6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, IL. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už Velionę. . 

Nuliūdę: duktė Vita, sūnus Alfonsas ir kiti gi
minės. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

-!' A.tA. 
ANDRIUS VAITKUS 

1999 m. koVė 6 d. sueina 10 metų, kai plėšiko sunkiai 
sužeistas, mirė mūsų brangus Vyras, Tėvelis ir Senelis 
Andrius Vaitkus. Jo atminimui šv. Mišios bus aukojamos 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių bažnyčioje, East St. Louis, IL. 
Prašome drauges prisiminti a.a. Andrių maldoje. 

i ^Norėjau Lietuvoj ilsėtis 
Su protėviais, tėvais 
Šventuos kapeliuos Žemaitijos 

.]•. Po šlamančiais klevais..." 

Žmpna Marija, dukros Gražina ir Živilė su 
šeimomis ir sesuo Pelagija Lietuvoje 

Vyr. Skautininkui 

JUOZUI TOLIUŠIUI 
iškeliavus f Amžinybę , reiškiame nuoširdžią 
užuojautą žmonai ONUTEI , dukrai INDREI, 
žentui STEVEN THOMAS, seserims ALDONAI 
ir skautininkei DANUTEI, broliui ZIGMUI, jų 
šeimoms ir visiems artimiesiems. 

•i 
Jonas Paronis 

Janina ir Sigitas Miknaičiai 
Dalia ir Kęstutis Ječiai 

Vilūne ir Justinas Kirvelaičiai 
Rita ir Romas Fabijonai 

I Amžinosios Ramybės pilį perėjusi rožėmis ir 
dygliais išklotą gyvenimo kelią 

A.tA, 
BRONĖ PABARČIENĖ 

9 

ilsisi. 
Nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vaikams 

ir artimiesiems. 
/. ir P. Vėbros 

R. ir A. Karlovai 

A-tA. 
STASIUI GELDAUSKUI 

iškeliavus i Amžinuosius Namus, mūsų mielai sesei 
DANUTEI, netekusiai mylimo Vyro, sesei LORETAI 
brangaus Tėvo ir visiems artimieisiems reiškiame 
nuoširdžia užuojautą ir dalijamės Jūsų giliu skaus
mu. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Su liūdesiu prisimenu, 
kad prieš metus, kovo 
mėn. 2 d. Viešpats pa
šaukė į savo namus mano 
mylimą žmoną 

A t A 
ERNĄ PREUSS 

LUŽIENĘ 

Ilgesyje likęs Adolfas. 

Prisimenant a.a. vyriausią seserį ERNĄ PREUSS 
LUŽIENE, jos Amžino Poilsio vienerių metų sukaktu
vių proga: 

Brangi Ernute, 

1913 metais spalio mėnesio 5 dieną Suvalkuose gimei. 
Joseph ir Emma Preuss buvo Tavo tėvai 
Vilkaviškyje gimnaziją, Kaune universitetą baigei 
Leimene, Vokietijos miestelyje, mokytojavai. 

Kovo mėnesio antrą dieną prieš metus 
Per telefoną išgirdau svainio Adolfo skausmingus žodžius: 
„Jei gali atvažiuok kuo greičiau, 
Nematysi savo sesers gyvos daugiau". 

Orlaivis nešė mane. 
Galvojau, ar pamatysiu Tave kada nors sapne? 
Prisiminimais gyvenu, 
Gyvent be Tavęs nepaprastai skaudu... 

Atmenu, kada pirmą kartą mane ant arklio užsodinai. 
Laukuose žemės nusausinimui buvo gilūs grioviai. 
Lengva našta: arklys pašoko linksmai— 
Drebėdama gulėjau griovyj įstrižai. 

Pasilenkus žiūrėjai į mane gailiai 
„Nesirūpink, Ernute, viskas gerai: 
Galūnės nesužeistos, galva ant pečių. 
Be reikalo neliek ašarų graudžių". 

Buvai jauna. 
Ar Tau nebuvo našta 
Palaidojus tėvus 
Globoti dvi jaunesnes seseris kaip savo pačios vaikus? 

. . . . . . . . . . . 
Tuo metu Kaune universitetą lankei 
Tuč tuojau į Vilkaviškį namo parvažiavai, 
Betulę ir mane raminai, 
Mudviem dvasinę paramą suteikei. 

Buvai sesuo — motina man 
Aš sesuo — duktė Tau. 
Ar Tavo pasiaukojimą supratau? 
Tavo gilią meilę įvertinau? 

Atmenu du gaisrus: 
Pirmas sunaikino kluoną ir į jį suvežtus javus 
Antras tvartus su gyvuliais. 
Mes trys seserys pergyvenom tai labai skaudžiai. 

Karo metu 
Išvykom į Vokietiją kartu 
Idant neprarast laisvės brangios 
Gyvent ramiai be priespaudos. 

Leimene mokytojavai. 
Įsigyt profesiją mane raginai. 
Tavo dėka universitetą baigiau, 
Tavo finansinę paramą dėkingai priėmiau. 

Į Ameriką išvykai viena. 
Be Tavęs pasijutau vieniša 
Praėjo metai vieneri, 
Ir vėl mano širdis buvo rami. 

Kada į Ameriką atvykau 
Ne tik Tave, bet ir svainį Adolfą suradau. 
Su juo 42 metus laimingai gyvenai. 
Dėkoju Tau, kad manęs niekad nepamiršai. 

Tavo mirtį pergyvenau su dideliu skausmu. 
Ar pasitiksi su tyru džiaugsmu? 
Ar kada nors, žiūrėdamas viena kitai į akis. 
Galėsim sakyt: „Mirtis yra praeitis?" 

Iš trijų seserų pasilikau viena. 
Neliūdėk, Ernute, nesu daugiau vieniša 
Dievas yra man tėvas, motina, vyras, sesuo 
Paskutinius gyvenimo žingsnius žengiu su Juo. 

Ar mane girdi, ar mane matai? 
Jei taip, tai žinai, 
Kad įvertinau, gerbiau ir mylėjau Tave karštai 
Ir šitie jausmai liepsnos mano širdyj amžinai. 

Mano gyvenimas klojasi gerai. 
Brangi, Ernute, miegok ramiai! 

Tavo dėkinga sesuo 
Ella Dautartas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
VASARIO 16 JAUNIMO CENTRE 

Prof. Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Seimo pirminin
kas, dalyvaus Tėvynės sąjun
gos rėmėjų Čikagos skyriaus 
rengiamame pabendravime šį 
sekmadienį, kovo 7 d., 1:30 
vai. p.p., Dailės muziejuje Le-
monte. Kviečiami dalyvauti 
nariai ir svečiai. 

Čikagoje ir apylinkėse 
koncertų netrūksta, nesto
koja ir kitų gražių kultūrinių 
renginių, bet teatras —jau re
tas paukštis, tik kartkartėmis 
teužklystantis. Tačiau kovo 14 
d., 3 vai. po pietų, Jaunimo 
centro salėje „Margutis II" 
ruošia tikrą atgaivos puotą — 
atvyksta Los Angeles, C A, 
Dramos sambūris su Kazio 
Sajos komedija „Savaitgalio 
romanas". Įsigykite bilietus 
„Seklyčioje". 

Dr. Ona Daugirdienė, 
vaikų ligų specialistė, augi
nanti keturis sūnus, vis dėlto 
suranda laiko visuomeninei 
veiklai, ypač daug laiko skiria 
ateitininkų organizacijai, yra 
jaunučių ateitininkų centro 
valdybos pirmininkė. Š.m. 
Vasario 16-osios šventėje Le-
monte ji pasakė pagrindinę 
kalbą, sukėlusią didelį klausy
tojų pritarimą. Šį sekmadienį, 
kovo 7 d., po Sumos (apie 12 
vai.), Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje ji pristatys 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
viceministre dr. G. Palionie
nę ir su ja praves visuomenės 
pokalbį. Visi kviečiami. 

Sėkmingas koncertas. 
Praėjusį sekmadienį, vasario 
28 d., Čikagos Jaunimo centre 
koncertavo „Trys tigrai" — so
listai Vladimiras Prudniko
vas, Eduardas Kaniava ir 
Virgilijus Noreika. Koncertas 
sukėlė nemažą susidomėjimą, 
tad prisirinko pilna salė klau
sytojų. Kaip ir buvo galima 
tikėtis iš tokių žymių trijų 
Lietuvos solistų — programa 
publikos neapvylė. Koncertą 
Čikagoje ruošė „Studija R", 
kuriai vadovauja Raimundas 
Marius Lapas ir Ramunė Zda
navičiūtė. 

New Jersey lietuvius at
stovaujanti NJ Ethnic Ad-
visory Council narė Loreta 
Stukienė atsiuntė „Draugui" 
Vasario 16 - osios proga pada
rytos valstijos proklamacijos 
kopiją. Proklamacijoje guber
natorė Christine Todd Whit-
man, paminėdama Lietuvos 
istoriją sovietų vergijoje, lietu
vių tautos kovą prieš oku
pantą ir naujai laimėtą ne
priklausomybę, paskelbė 1999 
m. vasario 16 d., Lietuvos Res
publikos diena. 

Richard M. Daley išrink
tas ketvirtai Čikagos mero 
kadencijai. Daley laimėjo 
73% balsų, o jo oponentas, bu
vęs „Black Panther" narys 
Bobby Rush - 27% balsų. R. 
Daley buvo pirmą kartą meru 
linnktas 1989 m., užbaigti 
staigiai mirusio Čikagos mero 
Harold Washington kadenciją. 

Tuo tarpu miesto iždininke 
vėl išrinkta Miriam Santos 
nors. korupcija apkaltinta, jos 
laukia federalinis teismas ba
landžio 14 d. Kitas apkaltin
tas pareigūnas, Aid. Percy 
Giles (37th) taip pat laimėjo. 

Verbų sekmadienį, kovo 
23 d , Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras ruošia reli-
pini koncertą Šios parapijos 
bažnyčioje. Tai labai prasmin
gas būdas pasiruošti Didžio
sios savaites rimčiai ir Velykų 
džiaugsmui. Visi raginami da-
ivvauti. 

„Židinio" pamaldos bus 
šeštadienį, kovo 6 d., 4 vai. 
p.p., jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Visi nuoširdžiai kviečia
mi jose dalyvauti. Per šv. Ka
zimierą prašysime Dievo pa
laimos tėvynei ir jaunimui. 

MAŽUETUVIAI 
VAIŠINO SVEČIUS 

ŠIUPINIU 

Senovėje prūsų lietuviai vai
šindavo pačių virtu šiupiniu 
net pas juos atsilankantį para
pijos kunigą Kristijoną Done
laitį, kuriam šiupinys tiek pa
tikęs, kad receptą jis įamžino 
net savo didžiajame „Metų" 
epe. Pagal tą receptą daugelis 
dar iki šių dienų šiupinį ver
da. Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija, daugiausia Viliaus 
Trumpjono ir Ramūno Bunti-
no bei jų šeimų narių pastan
gomis, pasikvietė š.m. vasario 
13 d. Čikagos ir jos apylinkėse 
gyvenančių lietuvių visuome
nę į Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro" salę prie 
Onos Norvilienės verdamo 
šiupinio, kad vėl pakartotų 
tėvynėje puoselėtą tradiciją. 
Tokiu pakvietimu pasinaudojo 
ne taip mažas skaičius puoš
niai išsidabinusių tėvynainių, 
sukeldamas dalyvių tarpe ne
paprastai gerą nuotaiką. 

Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas keliais žo
džiais pasveikino į šiupinį at
vykusiuosius svečius, palin
kėdamas tiek didžlietuviams, 
tiek ir mažlietuviams nepa
miršti šios senosios, visus su 
garbinga praeitimi rišančios, 
tradicijos, iš kurios jau protė
viai semdavosi sau stiprybės. 
Nors šių dienų šiupinio virėjai 
visaip mėginantys virti šiupi
nį pagal Kristijono Donelaičio 
užrašytą receptą, bet Onos 
Norvilienės išvirtas šiupinys 
būsiąs šį kartą pats geriausias 
ir skaniausias. Vilius Trump
jonas palinkėjęs visiems gero 
apetito, pakvietė renginyje su 
žmona Nora dalyvaujantį klai
pėdietį kun. Valdą Aušrą su
kalbėti tradicinę stalo maldą. 
O po maldos besigardžiuojant, 
net su kiaulių uodegytėmis 
išdabintu, šiupiniu, nepastebi
mai priartėjo laikas vakaro 
meninei daliai. 

Iš įvairių renginių daugeliui 
gerai pažįstama, Aldona Bun-
tinaitė pristatė šiupinio daly
viams taip pat jau gerai pa
žįstamą muz. Ričardą Šoką ir 
jo įsteigto bei vadovaujamo 
Vokalinio moterų ansamblio 
nares. Darniai skambantis an
samblis, susidedantis iš Lai
mos Žukienės, Jūratės Čecha-
navičiūtės, Ilonos Deksnienės, 
Giedrės Nedveskienės, Virgi
nijos Savrimienės, Rimos Ur
bonavičiūtės, Marijos Juškie
nės ir Jūratės Lukminienės, 
atliko keletą dainų, kurių tar
pe pasigirdo Ričardo Šoko har
monizuota prūsų lietuvių dai
na „Vai kur nužėgliuos", Vidū-
no „Senovės atminimai", „Lau
mių daina" bei įvairių kitų 
kompozitorių dainos. Jų tarpe 
buvo ir paties ansamblio vado
vo Ričardo Šoko sukurtų dai
nų, vieną net pirmą kartą vie
šumoje girdėjome. Dėl to Ri
čardo Šoko vokalinis moterų 
ansamblis susilaukė dalyvių 
didelio įvertinimo. 

Po meninės dalies buvo 
„Laimės šulinys", tradiciniai 
Emos Žiobrienės pravedami 
laimėjimai sukėlę net dar ge
resnę nuotaiką, po susikaupus 
išklausytų dainų. Vėliau vyko 
pasilinksminimas prie Ričardo 
Šoko orkestro muzikos, palik
damas dalyvių tarpe gražų 
Užgavėnių šiupinio prisimi
nimą. 

Valteris Bendikas 

Vasario mėnuo Lietuvai yra 
džiaugsmo laikas, nes šio mė
nesio 16 dieną buvo paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė. 

Jaunimo centro taryba ir ad
ministracija šventę visada pa
mini jos paskelbimo dieną. Šis 
paminėjimas tapęs tradiciniu. 
Nors į jį neatsilanko daug 
žmonių, bet ši diena atvyku
sius sujungia su tėvyne, ku
rioje buvo praleista daug prisi
mintinų dienų, 

Š.m. Vasario 16-osios šven
tės minėjimui vadovavo Aldo
na Jurkutė. įvade ji priminė 
šventės prasmę, pasinaudoda
ma įvairių poetų mintimis. 
Taip pat paminėjo asmenis, 
kurie dirbo šiuose namuose, 
bet yra jau iškeliavę į amži
nybę. Mes ir kiti tęsiame pra
dėtas šios šventės tradicijas. 

Pagiedotas Lietuvos himnas, 
akompanuojant Algimantui 
Zaborui. A. Jurkutė pakvietė 
Lietuvos garbės konsulą Či
kagoje Vaclovą Kleizą, prista
tydama jį kaip lietuvį patrio
tą, kuris niekada neatsisako 
dalyvauti renginiuose, šventė
se ir padaryti pranešimus bei 
išreikšti sveikinimus. 

Padėkojęs už malonų prista
tymą ir pakvietimą, prisiminė 
kitą džiugią Lietuvai šventę, 
kada prieš 75 metus Čikagoje 
buvo atidarytos Lietuvos kon
sulatas kaip tik Vasario 16-
ąją d. Po įvadinių minčių, kon
sulas padarė pranešimą: 

„Paskutinį kartą šiame 
šimtmetyje švenčiame Vasario 
16-tą dieną, šimtmetyje, kuris 
mūsų tautai buvo išmargintas 
tragiškais įvykiais ir džiaugs
mo bei pergalės momentais. 
Lietuva turbūt yra vienintelė 
valstybė pasaulyje, kuri šio 
šimtmečio tėkmėje net tris 
kartus skelbė nepriklausomy
bę: 1918 m. vasario 16 d., 
1941 m. birželio 23 d. ir 1990 
m. kovo 11d. Tas aiškiai rodo, 
kad lietuvis ir laisvė yra ne
atskiriamai vienas su kitu su
sirišę, ir kad lietuvis kantriai, 
su nepalaužiamu užsispyrimu, 
visuomet sieks būti savo kraš-

„Draugo" administracija 
maloniai prašo visų, nesusi
mokėjusių prenumeratos už 
1999 metus, tai nedelsiant 
padaryti. Paraginimai visiems 
jau prieš kiek laiko buvo 
išsiųsti, be to, prašome pa
sižiūrėti į adreso lipinukus 
ant gaunamo laikraščio — ten 
aiškiai pažymėta, iki kol pre
numerata užmokėta. 

Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinė ruošia Šaulių są
jungos įkūrėjo Vlado Pūtvio 
70 metų paminėjimą: kovo 7 
d., 10:30 vai. r. bus Mišios Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Brighton Parke, 12 
vai. Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd. Str., Povilo Vaičekausko 
paskaita ir meninė dalis, ku
rią atliks Kostas Ramanaus
kas. Po to kavutė. Šauliai, ra-
movėnai ir visuomenė prašo
ma dalyvauti. 

Beverly Shores Lietuvių 
klubas kovo 6 d., šeštadienį, 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę ir Kovo 11 d. 
minėjimą. 1 vai. p.p. šv. Onos 
bažnyčioje Mišias aukos prel. 
dr. Ignas Urbonas; 2:15 vai. 
p.p. kalbės iš Lietuvos atvyku
si žymi visuomenės veikėja, 
Švietimo ir mokslo viceminist
re dr. Gražina Paliokienė. Po 
minėjimo svečių garbei pietūs. 

Uždarė lietuvišką restor
aną- Marąuette parko apy
linkės (ir net tolimesnių vietų) 
lietuviams pažįstamas „Ne
ringos" restoranas vasario 24 
d. buvo uždarytas Chicago De
partment of Public Health 
parėdymu, nes restorane rasta 
galimų sveikatai pavojų — 
nešvarumų. 

to laisvu šeimininku. Tačiau 
turime įsisąmoninti, kad be 
Vasario 16 d. nebūtų nei Bir
želio 23 d. nei Kovo H d. Ant
ra vertus, tos dvi paskutinės 
datos įprasmino Vasario 16 
dieną, nes be tų dviejų datų ji 
būtų likusi tik dar vienu isto
rijos įvykiu. 

Baigiame ypatingą šimtmetį 
ne tik Lietuvai, bet ir visam 
pasauliui. Tai buvo šimtmetis, 
kuris su savim atnešė žmoni
jai didžiausią tragediją, bet 
kartu atskleidė nepaprastą 
žmogaus genijų. Lietuvių tau
tai, mano galvosena, šis šimt
metis bus pažymėtas kaip vie
nas kūrybingiausių mūsų tau
tos laikotarpių. Juk niekad 
anksčiau nebuvo sukurta tiek 
meno ir muzikos kūrinių, iš
leista tiek grožinės literatūros 
bei mokslo veikalų, pastatyta 
tiek operos ir teatro spektak
lių, išauginta tiek aukšto in
telektualo kartų. Pirmą kartą 
istorijoje lietuviški vardai ir 
pavardės pradėjo atrasti kelią 
į pasaulinės kultūros areną. Ir 
tuo mes turime džiaugtis bei 
didžiuotis, nes pasaulis žiūri į 
mus ir klausia: T âs esate, 
kad taip drąsiai ir energingai 
siekiate pasaulinio pripaži
nimo valstybinio saugumo sri
tyje, politikoje, kultūroje, eko
nominiame gyveriime?' Esu 
tikras, jog mes esame įrodę ne 
vien tik savo kaimynams, bet 
ir platesnei pasaulio bendruo
menei, kad dedame visas pas
tangas įsijungti 'į pasaulio 
šeimų būrį ir būti jo pilna
verčiu nariu. ••• 

Deja, tam reikia1 laiko, pas
tangų ir tinkamų aplinkybių. 
Jau praeitis parodė, kad esa
me maža valstybė ir tuo pačiu 
nesame pasaulio dėmesio 
centre. Prisiminkime, jog po 
1918 metų JAV-ėms truko 
daugiau kaip ketverius metus 
pripažinti mūsų nepriklauso
mybę. Džiaugiamės', bet kartu 
ir stebimės, kad po 1990 m. 
kovo 11 d. šiam svetingam 
kraštui truko pusantrų metų 
pripažinti Lietuvos suvereni
tetą. 

Šiandien mums; gyvenan
tiems užsienyje, labiausiai rū
pi Lietuva, joje Vykstantys 
procesai ir tolimesnė jos atei
tis. Tiek spauda, tiek kiti in
formacijos šaltiniai! mums pa
teikia labai margą, labai su
dėtingą ir dažnai sunkiai su
prantamą Lietuvos vaizdą. 

Girdime apie Lietuvos gyve
nimą, girdime apie dvi Lietu-
vas, viena, kuri klesti, kuri 
atostogas leidžia įvairiuose 
pasaulio kraštuose, kuri kuria 
naują bajorų luomą, ir antrą 
Lietuvą, kuri skursta, nemato 
šviesesnės ateities, kurioje 
37% žmonių gyvena žemiau 
skurdo ribos. Tiesa, Ameriko
je, turtingiausiame pasaulio 
krašte, bent 13% gyvena že
miau skurdo ribos. 

Stebime Lietuvos gyvenimą 
ir stebimės kai kuriais jo reiš
kiniais, kuriuos suprasti ir lo
giškai pateisinti yra sunku. 
Stebimės, kad ministras turė
jęs iš savo pareigų pasitrauk
ti, nes naudojosi valdžios iš-

Malonios viešnios „Drauge". Š.m. kovo 1 d. Maria aukštesniosios mokyklos mokytoja ses. Joana Marija 
Šainiauskaitė atsivežė i „Draugą" būrį šaunių lietuvaičių, lankančių šią, Šv. Kazimiero seserų įsteigtą ir vado
vaujamą, mergaičių gimnaziją Čikagoje. Išsikėlus iš apylinkės jaunėsiu kartų lietuvių šeimoms, Maria gimnazi
joje besimokančių lietuvaičių skaičius ne tik sumažėjo, bet beveik išnyko. Viltį žadina dabar iš Lietuvos atvyks
tančių moksleivių įsijungimas į šią puikią gimnaziją, tad ir mūsų viešnios — visos neseniai iš Lietuvos: Kauno, 
Plungės, Panevėžio. Jos visos yra susipratusios lietuvaitės, gerai mokosi ir Šviesiai žvelgia į ateitį. Rūpestį kelia 
tik mokestis už mokslą, kuris besikuriantiems šiame krašte sudaro nemažų sunkumų. Tuo tikslu yra planuoja
ma įkurti lietuvaitėms moksleivėms stipendijų fondą (iniciatorius dr. Linas Sidrys), kuris padėtų „atlietuvinti" 
Maria aukštesniąją mokyklą. Nuotraukoje iš kairės ses. Joana Marija Šainiauskaitė, Dalia Storganskytė, Rūta 
Stankevičifltė, Liana Pilelytė, Loreta Gudėnaitė, Aistė Mackevičiūtė ir Neringa Subataitė. Nuotr. Jono Kuprio 

tekliais privačioms medžiok
lėms užsienyje, sugrįžta į Sei
mą ir turės balsą, leidžiant 
Lietuvos įstatymus. 

Stebimės, kad Seimo narys 
gali tapti ministru, imti dvi
gubą algą, leisti ir vykdyti 
įstatymus, apleisti daugumą 
Seimo posėdžių ir paskiau 
spaudoje būti apkaltintas už 
savo apsileidimą? 

Stebimės, kad Seimo posė
džiuose dažniausiai dalyvauja 
tik 50% visų Seimo narių? Ar
gi Lietuvai reikia 141 Seimo 
nario, kai anais nepriklauso
mos Lietuvos laikais jau kilo 
balsų, kad tuometinis Seimas, 
susidedąs iš 112 narių, buvo 
per didelis? Kuo pateisinamos 
Seimo narių kelionės po užsie
nį Seimo sesijų metu? Visa tai 
mus stebina ir kelia susirū
pinimą Seimo narių atsako
mybe savo rinkėjams. 

Stebimės, kad Lietuva daž
nai pabrėžia, jog ji labai verti
na užsienio liettfcius ir nori 
jiems padėti. Šiandien, čia už
sienyje, yra sunkiau gauti Lie
tuvoje išleistą knygą negu 
anais okupaciniais laikais. 
Argi Lietuvos leidyklos užmir
šo tuos užsienio lietuvius, ku
rie dar moka lietuviškai skai
tyti ir norėtų jų leidžiamų 
knygų įsigyti? Čikagoje mes 
tikrai bent 50 egz. išpirktu-
me. Deja, jų net ir čia negau
name. 

Mus labai daug kas stebina 
šiandieninėje Lietuvoje. Bet 
mes tą suprantame, tačiau ne
turime viską priimti; supran
tame, kadangi 50 okupacijos 
metų paliko gilius pėdsakus 
lietuvio prote ir širdyje. 

Tačiau tuo pačiu metu, pa
žiūrint į save, stebimės, kaip 
mes pasimetę, praradę pag
rindą po savo kojomis, nes, 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, mūsų veikla prarado 
vieną savo pagrindinių tikslų. 
Stebimės, kad mūsų pagrin
dinės organizacijos, ir, būkime 
atviri, šiuo metu yra likę tik 
dvj — Lietuvių Bendruomenė 
ir Amerikos Lietuvių taryba. 

išgyvena tam tikrą savo veik
los krizę. Pirmoji, staiga atra
dusi Lietuvą ir nusikreipusi 
jos link, praranda savo šaknis 
ir savo užduoties prasmę šia
me krašte, antroji išgyvena, 
sunkias buvimo dienas, prara
dusi savo pagrindinį tikslą — 
Lietuvos laisvinimo — aureo
lę. Liūdna, kad šios dvi orga
nizacijos neranda bendros kal
bos, sprendžiant ateities veik
los perspektyvas. Yra nuosta
bu, jog abiem organizacijoms 
vadovauja tos kartos žmonės, 
kurie prieš 30-40 metų su šyp
sena ir kieta kritika žiūrėjo į 
tuometinius mūsų organizaci
jų pirmūnus ir sakė, kad mes, 
perėmę jų pozicijas, tikrai ra
sime bendrą kalbą ir išsprę
sime visus konfliktus. 

Deja, šiandien istorija karto
jasi. Buvusios kalbos ir paža
dai išnyko, ir mes vis dar te
bestovime vieni kitiems prie
šingose pozicijose. Nenoriu bū
ti pesimistas, be t šviesesnių 
prošvaisčių ir mūsų gyvenime 
nematome, kol asmeniškos 
ambicijos bus didesnės už 
bendrą visų gerovę. 

Šiandien stovime būsimo 
šimtmečio prieangyje. Ką jis 
atneš Lietuvai? Norėtume ti
kėti, kad šio šimtmečio trage
dijos mūsų tautai daugiau ne-
sikartos. Bet k a r t u esame rea
listai, nes praeitis yra ne kar
tą įrodžiusi, kad istorija karto
jasi. 

Šiandien Lietuva yra laisva 
ir nepriklausoma. Todėl ir ši 
Vasario 16-oji mums yra 
džiaugsmo bei pergalės šven
tė. Prieš 9 metus Lietuva fizi
škai išsilaisvino iš okupanto 
nasrų, bet psichologiškai ji dar 
ir šiandien yra okupuota, nes 
nepajėgia atsikratyti tos oku
pacijos dvasios ir pasekmių. 
Todėl šiandien mūsų visų pa
reiga yra padėti tautai išbristi 
iš to klaikaus okupanto laiko
tarpio, kuriame j i ilgus metus 
gyveno. Mes j iems turime pa
dėti ne savo kritika ir patari
mais, bet savo meile ir atvira 
širdimi, kur be jokios užgau-

Vasario 16-oaios avpntej* Jaunimo 
Vaišnys. SJ, Skirmantė Miglinien* 
Zaboran Nuotr Zigmo Degučio 

centre š m 02 16 d 1* kairės Vaclovas Momkus, Daiva Kimtytė, kun Juozas 
gen garbės konsulai) Čikagoje Vaclovas Kleiza. Aldona Jurkutė. Algimantas 

ties savo pavyzdžiu rodysime 
laisvo, demokratinio žmogaus 
įvaizdį. O tai nėra ir nebus 
lengva, bet ar yra kitas kelias, 
ar yra kitas būdas, kuriuo 
mes lietuvę seserį ir brolį ga
lėtume išvesti į naują švieses
nį gyvenimą?" 

Po garbės konsulo praneši
mo Aldona Jurkutė dėkojo ir 
kvietė dalyvius įsigilinti į pra
nešime iškeltas mintis ir 
stengtis padėti Lietuvai išlai
kyti atgautą nepriklausomy-
be. 

Meninę programą atliko mu
zikas Algimantas Zaboras, 
kanklininkė Daiva Kimtytė ir 
Aldona Jurkutė, paskaityda-
ma patriotinių eilėradų. 

Taip pat dėkojo meninin
kams, visiems asiTenims, at
vykusiems į šios šventės pa
minėjimą ir Jaunimo centro 
moterims už vaišių paruoši
mą, kurios įdėjo daug darbo 
ruošai. 

Stebint dalyvių džiaugsmin
gus veidus ir gražų tarpusa
vyje bendradarbiavimą, Jauni
mo centras dar daug kartų tęs 
šią minėjimų tradiciją. 

A. Paužuolis 

S K E L B i m A I 
• A-a. Jono-Romo Karu

žos atminimą pagerbdami, 
draugai ir pažįstami aukoja 
Lietuvos vaikams: S. ir V. 
Ankai, Aid. ir M. Bielskai, M. 
Bludgen, H. Carter, K. A. 
Domarkai, M. Graužinytė, J. 
Graužinis, I. Jurkšaitis^ėdai-
tis, N. J. Jurkšaičiai, V. Jurk-
šaitis, B. J. Lintakai, Pr. J. 
Masilioniai, K Matkevičius, M. 
H. Paškevičiai, A. Škėma, A. B. 
Slonskiai, R. Slonskytė, L. 
Suopis, In. D. Scheckel, M. 
Sugintas, EI. T. Varankai, T. 
Volkovickis, W. Sherksnis, E. 
Tunkūnas, St. Vaškelis. Iš viso 
suaukota $600. Reiškiame 
užuojautą velionio žmonai 
Donatai ir artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaič ių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. (sk.) 

• Pinigai, siuntiniai, persi-
kraustymas į Lietuvą per 
TRANSPAK. Tel. 1-773-838-
1050. Lemont, IL, sekmadie
niais, (sk) 

• Pavėluota Šv. Kalėdų 
dovana tėvams. Tėvams p.p. 
Damijonaičiams vaikai Gailė, 
Steve ir Veronika Omori, Ri
mantas Damijonaitis ir Angelą 
Nilius sumokėjo globojamos 
našlaitės Lietuvoje metinį mo
kestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globa", 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. (sk.) 

• Regina Usval tas , 
Hinsdale, IL, atsiuntė $35 
auką A. Winters atminimui. 
Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už auką. (gk.) 


