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Kaina 50 c.

Dėl pasienio užkardos Punske 
dar neapsisprendžiama

JAV prezidentas žada 
nestabdyti NATO plėtros

Varšuva, kovo 15 d. (BNS) 
— Dėl Punsko pasienio už
kardos dislokacijos ketinama 
susitarti iki kovo pabaigos.

Toks sprendimas buvo 
priimtas Punsko valsčiaus va
dovų susitikime su Pasienio 
apsaugos vyriausiuoju komen
dantu, praneša Lenkijos laik
raštis „Rzeczpospolita”.

Pasieniečiai neatmeta gali
mybės pasitraukti iš sveika
tingumo centro, tačiau laukia, 
kada Punske bus nurodyta ki
ta vieta nedidelės užkardos 
statybai.

Laikraštis cituoja Punsko 
viršaiti Vytautą Liškauską, ku
ris primena, jog dar 1995 me
tais valsčius sutiko, kad už
karda būtų pastatyta Smalė- 
nuose.

Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiosios komendantūros 
atstovas spaudai papulkinin
kis Andzej Warchol pabrė
žė, kad „užkarda turi likti 
Punske, kadangi jis yra už ke
lių kilometrų nuo nusikalti
mais pasižyminčios Lietuvos 
ir Lenkijos sienos”.

Generalinis prokuroras jaučia 
nepageidaujamą spaudimą

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) — nansinės veiklos patikrinimą
Lietuvos generalinis prokuro
ras Kazys Pėdnyčia, trečia
dienį pateikdamas informaciją 
Seimui apie nutrauktą bau
džiamąją bylą „Lietuvos ener
gijai”, sakė Jaučiąs spaudi
mą: vienais atvejais, kad bylos 
nebūtų, o kitais — kad būtų 
keliamos”. Apie tokią padėtį 
generalinis prokuroras, jo pa
ties žodžiais tariant, prabilo 
netekęs kantrybės. Kol kas

/konkrečių pavardžių, iš ko pa
tiriamas spaudimas, K. Pėd
nyčia nenurodė.

Kalbėdamas apie Generali
nės prokuratūros priimtą 
sprendimą nutraukti baudžia
mąją bylą „Lietuvos energi
jai”, generalinis prokuroras 
pažymėjo, kad, išanalizavus 
Valstybės kontrolės surinktą 
medžiagą dėl daugiau kaip 50 
milijonų litų valstybės lėšų 
iššvaistymo „Lietuvos energi
joje”, iškilo daug klausimų. 
Tik atlikus bendrą ūkinės fi-

Prezidento ir Seimo
pirmininko

susitikimas yra
įslaptintas

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Šeštadienį pokalbio Turniš
kėse buvo susitikę prezidentas 
Valdas Adamkus ir Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, tačiau jų atstovai neko
mentuoja susitikimo detalių.

Prezidento atstovai sakė, 
kad informacija apie susitiki
mą bus išplatinta po trečiadie
nį vyksiančio prezidento ir 
konservatorių frakcijos susiti
kimo.

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai sakė nedalyvavusi su
sitikime ir nežinanti, apie ką 
kalbėjosi V. Adamkus ir V. 
Landsbergis.

Praėjusią savaitę preziden
tūra pasiūlė prezidento ir Sei
mo konservatorių frakcijos su
sitikimą surengti šį trečiadie
nį. Prezidentas susitiks su 
konservatoriais Seimo rūmuo
se.

Susitikime numatoma svar
styti energetikos, ūkio proble
mas, vyriausybės padėtį, vals
tybės institucijų bendradar
biavimą.

Tuo tarpu Lenkijos pasie
nio apsaugos vyriausiasis ko
mendantas, pulkininkas Ma- 
rek Bienkovvski susitikime su 
Punsko vadovais ir lietuviškų 
organizacijų atstovais ketvir
tadienį sakė, kad .jeigu iki 
kovo mėnesio pabaigos vals
čiaus valdžia nenurodys Puns
ke kitos vietos užkardai, ji liks 
sveikatingumo centre”.

Sprendimą palikti užkardą 
Punske pareigūnas argumen
tavo dažnais pažeidimais Lie
tuvos ir Lenkijos pasienyje bei 
Punsko apylinkėse.

Vyriausiojo komen
danto pareiškimą patvirtino 
Lenkijos Lietuvių bendruo
menės tarybos pirmininkė Ire
na Gasperavičiūtė. „Savo pa
reiškimą Marek Bienkovvski 
pavadino kompromisu, mes 
tai vadiname ultimatumu”, 
pažymėjo ji.

Punskiečiai laikosi anks
tesnės savo nuomonės, kad 
užkarda turi būti įkurta Sma- 
lėnuose, tačiau pasieniečiai iš 
Punsko išeiti nenori.

tiek „Lietuvos energijoje”, tiek 
firmoje, atlikusioje operato
riaus pareigas eksportuojant 
elektros energiją į Baltarusiją, 
bus galima kalbėti apie tai, ar 
yra pagrindo kelti baudžia
mąją bylą.

Generalinis prokuroras Val
stybės kontrolės (VK) kvotos 
skyriaus darbą tiek šioje elek
tros energijos byloje, tiek 
apskritai vertino kaip nepa
kankamai kvalifikuotą. Jis pa
teikė skaičius, kad praėjusiais 
metais iš 18 VK kvotos iškeltų 
bylų 5 buvo nutrauktos, o dar 
kitos 5 yra diskutuotinos, nes 
jos buvo iškeltos dėl veikų, 
neužtraukiančių baudžiamo
sios atsakomybės.

Nutraukus baudžiamąją by
lą „Lietuvos energijai”, Val
stybės kontrolė įpareigota tęs
ti finansinį ūkinį „Lietuvos 
energijos” patikrinimą.

Tačiau, pasak valstybės 
kontrolieriaus Vido Kundroto, 
bylos nutraukimas sukelia 
kontrolieriams problemų, ap
sunkina darbą, jie netenka 
teisės tirti privačios firmos, 
tarpininkavusios eksportuo
jant elektros energiją į Balta
rusiją.

LDDP reiškia nepasitikėjimą 
finansų minstru

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Opozicinė LDDP tikisi šią 
savaitę surinkti būtiną parla
mentarų paramą, kad būtų 
pateiktas nepasitikėjimo 
skundas finansų ministrui Al
girdui Šemetai, pirmadienį 
spaudos konferencijoje pra
nešė LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas.

Pasak jo, trūksta vos poros 
Seimo narių parašų iš pagal 
Konstituciją reikalaujamų 29- 
ių.

Č. Juršėno teigimu, apkalta 
„siejama su bendra padėtimi 
šalyje, krize, už kurią atsa
kingas ir A. Šemeta”.

„Muilo opera, prasidėjusi 
Gedimino Vagnoriaus atsista
tydinimo pareiškimu, baigėsi. 
O krizė tęsiasi, į ją reagavi
mas neadekvatus”, sakė Č. 
Juršėnas. Pasak jo, atsako
mybė dėl krizės tenka vyriau

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pasveikino į prezidentūrą pokalbiui atvykusius užsienio valsty
bių ambasadorius. (Eltai

Lietuvos prezidentas tiki — NATO 
durys neužsivers

Vilnius, kovo 15 d. (Elta) - ^stiprina ir mūsų pačių, lie- 
Pirmadienį pietaudamas su tuvių, saugumo jausmą .
NATO valstybių ambasado- Prezidentas pareiškė vilų, 
riais. prezidentas Valdas ka^ sąjungą išplėtus iki devy- 
Adamkus pareiškė viltį, kad į niolikos narių, tai buvo tik pii- 
sąjungą priėmus tris Vidurio ^J1 žingsniai naujo NATO 
Europos valstybes, palankios P^timosi procese. Bet, jo žo 
perspektyvos išlieka ir kitoms
kandidatėms. Kartu jis pažy
mėjo, jog Lietuva yra „pasiry-
žūsi kartu su kitomis euroat- 
lantinėmis bendruomenės na
rėmis kurti gerovę ir sau
gumą”.

„Aljansas, per pusę amžiaus 
įrodęs, kad gali efektyviai ap
saugoti ir ginti demokratinio 
pasaulio vertybes, įrodė, kad 
tai nėra uždaras klubas”, sakė 
Lietuvos vadovas. Jo žodžiais, 
„durys išties pasirodė atviros, 
ir noriu tikėti, kad neužsivers 
ir ateityje”.

Iškilmingi pietūs preziden
tūroje buvo surengti pažymint 
tai, kad naujomis NATO 
narėmis praėjusią savaitę ofi
cialiai tapo Lenkija, Vengrija 
ir Čekija.

Į iškilmingus pietus atvyko 
daugiau nei pusė Vilniuje ak
redituotų NATO valstybių am
basadorių ar juos pavaduojan
čių diplomatų. Jų vardu kal
bėjęs Prancūzijos ambasado
rius Vilniuje Michel Touraine 
pažymėjo, kad į NATO įstojus 
trims Vidurio Europos valsty
bėms, Lietuva irgi tapo sau
gesnė.

Tokią nuomonę dėstė ir pre
zidentas V. Adamkus. Jo žo
džiais, „kaimynystė ir bendra
darbiavimas su laisvomis, de
mokratiškomis ir saugiomis 
Lenkija, Čekija ir Vengrija

sybei ir „milžiniška našta 
krenta ant Šemetos pečių”.

Anot Česlovo Juršėno, tiek 
LDDP, tiek kitos frakcijos 
skundžiasi tuo, kad finansų 
ministrą „sunku prisišaukti” 
ateiti į frakcijos ar Seimo po
sėdžius.

LDDP vadovas teigė turįs 
žinių, kad A. Šemeta netenki
na ir dalies valdančiosios kon
servatorių frakcijos parlamen
tarų. Č. Juršėno teigimu, jei
gu dėl pritarimo apkaltai bal
suotų centristai ir dalis kon
servatorių, „tai visko gali bū
ti”.

Šis nepasitikėjimo pareiš
kimas — tai išsamus paklau
simas ministrui dėl jo veiklos. 
Ministras privalo Seime atsa
kyti į pateiktus klausimus, 
vėliau Seimas balsuoja, ar 
ministro paaiškinimai paten
kinami, ar ne. Priklausomai

Narystė NATO — baigiamoji 
Lietuvos nepriklausomybės dalis

Vilnius, kovo 15 d. (Elta)
— Kaip antrąją ir baigiamąją 
Lietuvos nepriklausomybės 
stadiją narystę Šiąurės Atlan
to sąjungoje apibūdino Lietu
vos Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis.

Pirmadienį duodamas inter
viu valstybiniam radijui V. 
Landsbergis pastebėjo, kad 
daug padaryta artėjant na
rystės NATO link. Pasak jo, 
Lietuva atitinka politinius 
NATO reikalavimus, palaiky
dama gerus santykius su kai
mynais, neturėdama sienų ir

Vilnius neturėtų
„pamesti galvos” dėl 
naujų NATO narių

Vilnius, kovo 15 d. (BNS)
— Opozicinės LDDP vadovas 
Česlovas Juršėnas paragino 
Lietuvos politikus „blaiviai 
įvertinti” savo jėgas ir „labai 
daug padirbėti”, siekiant pak
vietimo į sąjungą kitame jo 
plėtros etape.

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis komentavo praė
jusią savaitę užbaigtą forma
lų trijų naujų narių — Čeki
jos, Lenkijos ir Vengrijos — 
priėmimą į NATO.

„Ilgos kalbos, ilgi ginčai Eu
ropoje ir visame pasaulyje, ar 
gali NATO plėstis ir į kurią 
pusę plėsis, gavo konkrečią 
išraišką. NATO plėtėsi Euro
poje, plėtėsi į Rytus, ir tai 
daugiau ar mažiau netgi pa
grindinių kritikų buvo pakan
kamai ramiai priimta”, sam
protavo Č. Juršėnas. •

Pasak jo, Lietuva dabar turi 
sieną su NATO valstybe — 
Lenkija, „kuri mums yra la
bai draugiška, ir su kuria kar
tu mes galime daug klausimų 
spręsti, rūpimų ir mums, ir 
platesnei Europai”. „Mes turi
me blaiviai vertinti savo gali
mybes įsijungti per dar kitą 
NATO plėtimosi bangą”, "sakė 
Č. Juršėnas.

nuo balsavimo rezultatų, Sei
mas sprendžia ar balsuoti dėl 
nepasitikėjimo ministru.

Gruodį Seimo dauguma at
metė socialdemokratų pa
reikštą nepasitikėjimą ūkio 
ministru Vincu Babilium.

džiais, Jeigu Vašingtone ir ne
būtų naujų kvietimų, manome, 
kad ši pažanga turėtų būti 
įvertinta ir turėtų būti nurody
ta, kada prasidės antrasis or
ganizacijos plėtros etapas, 
apimsiantis kitas geriausiai 
pasirengusias šalis, tarp jų — 
ir Lietuvą”.

teritorinių problemų, sėkmin
gai spręsdama tautinių mažu
mų klausimus.

Geopolitiniu požiūriu itin 
reikšmingu poslinkiu, arti
nančiu Lietuvą prie Šiaurės 
Atlanto sąjungos, V. Lands
bergis teigė esant trijų Vidu
rio Europos valstybių priė
mimą į NATO. Jis pabrėžė 
specialų bendradarbiavimą su 
Lenkija, nuo kovo 12 dienos 
jau esančia NATO nare.

„Kiekviena pastanga mus 
artina prie NATO”, sakė Sei
mo pirmininkas, vertindamas 
neseniai vykusio savo darbo 
vizito, susitikimų su įstatymų 
leidėjais Vašingtone rezulta
tus, ir išreiškė viltį, kad šiuo 
metu prasidėjęs premjero Ge
dimino Vagnoriaus vizitas 
JAV, jo pokalbiai su vykdomo
sios valdžios atstovais, balan
džio mėnesį planuojama prezi
dento Valdo Adamkaus ke
lionė į Vašingtoną padės pa
siekti kuo geresnio, palankes
nio vertinimo, kuris galbūt at
sispindės ir NATO viršūnių 
susitikimo dokumentuose dėl 
Lietuvos narystės šioje organi
zacijoje.

* Kaip svarbų ir princi
pinį dalyką Centro sąjungos 
(CS) vadovybe vertina Seimo 
pirmininko pareiškimą apie 
konservatorių pasiryžimą ir 
toliau vykdyti visus rinkėjų 
jiems suteiktus įgaliojimus. 
Pirmadienį Eltai perduotame 
CS pareiškime pabrėžiama, 
jog Seime Lietuvos piliečiams 
atstovauja ne vien konservato
riai. Pareiškime pažymima, 
kad nėra pavojaus susipriešin
ti politinėms jėgoms, apie ką 
valstybės atkūrimo devintųjų 
metinių šventinėje kalboje 
kalbėjo Seimo pirmininkas. 
CS vadovybės nuomone, nerei
kėtų susipriešinimo skatinti, 
be viso kito, ir užuominomis 
apie naują grumtynių dėl ne
priklausomybės etapą. Grum
tynių gana, laikas normaliai 
dirbti, sako centristai. (Eitai

* Amerikiečiai Lietuvos 
teisėsaugininkams Vilniuje 
surengė seminarą „Tarnybi
niai ir kompiuteriniai nusikal
timai”. Seminare nagrinėja
mos sukčiavimo, susijusio su 
televiziniu verslu ir „Inter-

Texarkana, Arkansas, 
kovo 12 (Reuters-BNS) — 
JAV prezidentas Bill Clinton 
penktadienį pasveikino buvu
sias sovietų bloko valstybes 
Lenkiją, Vengriją ir Čekiją ta
pus naujomis NATO narėmis 
ir užtikrino kad NATO dar 
bus plečiama.

„Šių valstybių žmonės ži
no, ką reiškia prarasti savo 
laisvę ir dabar jos padės 
mums ją apginti”, sakoma B. 
Clinton pareiškime, kurį iš
platino Baltieji rūmai.

Naujos Šiaurės Atlanto su
tarties organizacijos narės 
oficialius narystės dokumen
tus pasirašė penktadienį In- 
dependense, Missouri valsti
joje, buvusio JAV prezidento 
Harry Truman, kuris 1949 m. 
padėjo įkurti NATO, gimta
jame mieste.

„Jų narystė užtikrins dides

Lietuva susirūpinusi 
„tūkstantmečio virusu”

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) — 
Seimo Biudžeto ir finansų ko
mitetas paprašė vyriausybės 
informuoti, kaip ji finansuos 
vadinamojo „tūkstantmečio 
viruso” kompiuterių sistemose 
problemos sprendimą.

Informaciją po savaitės ko
mitetui turės pateikti speciali 
komisija, kurią Seimo nurody
mu sudarė Valdymo refomų ir 
savivaldybių reikalų ministe
rija.

Valstybės šių metų biudžete 
nėra numatyta lėšų 2000 
mefų datos kompiuteriuose 
problemos sprendimui finan
suoti. Pasaulio bankas Lietu
vai 2000-ųjų problemos spren
dimui skyrė 400,000 litų.

Speciali komisija 2000-ųjų 
datų problemai spręsti apk
lausė ministerijas bei sudarė 
strateginių objektų sąrašą, 
kurių sutrikimas sukeltų rim
tas ekonomines, socialines ar 
net politines problemas.

Pasak komisijos narių, vie
nintelė Krašto apsaugos mini
sterija nepateikė duomenų, 
motyvuodama, kad informaci
ja apie strateginius objektus 
yra slapta.

Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministerijos In
formacijos ir informatikos de
partamento atstovas Marty
nas Biliūnas pirmadienį ko
miteto posėdyje sakė, kad in
formacinių sistemų moderni
zacijai ar keitimui Lietuvoje

net’u”, ekonominio šnipinėji
mo, prekybos paslapčių vogi
mo, autorinių teisių pažeidimo 
bei kitos temos. Renginį veda 
ir pranešimus skaito JAV Tei
singumo departamento, FBI 
atstovai. <bns>

* Klaipėdos apskrityje 
pirmą kartą žemės įsigijo 
užsieniečiai. Privati bendrovė 
„Ostsee Fish Kretinga” nusi
pirko 0.7 ha žemės sklypą 
Kretingoje. Bendrovės savi
ninkai — du vokiečiai — prieš
3.metus įkūrė bendrovę svies
to gamykloje, vėliau — išsi
nuomojo sklypą iš privačių as
menų ir pasistatė savo gamyk
lą. Šią žemę vokiečiai ir nupir
ko iš trijų žmonių. Vokiečių 
gamykloje, kur gaminami sil
kių suktinukai, rūkytos žuvies 
gaminiai, dirba apie 100 dar
bininkų. Tačiau visa „Ostsee 
Fisch Kretinga” produkcija iš
vežama į užsienį.

(„Vakarų ekspresas”)

nį Amerikos saugumą”, rašo
ma B. Clinton pareiškime. 
„Naujos narės sustiprins 
NATO ir padės įgyvendinti 
mūsų bendrą Europos, kuri 
pirmą kartą yra nesuskaldy
ta, demokratinė ir taiki, sva
jonę”.

Kalbėdamas apie balandžio 
23 d. Vašingtone vyksiantį 
NATO viršūnių susitikimą, 
B. Clinton sakė, kad 19 šalių 
susitikime bus „dar kartą 
patvirtintas mūsų įsiparei
gojimas, jog naujosios NATO 
narės nebus paskutinės”.

NATO valstybės pripažįsta, 
kad reikia imtis naujų, konk
rečių veiksmų, siekiant įro
dyti, kad NATO lieka atvira 
naujoms narėms. Rumunija, 
Slovėnija, Bulgarija ir trys 
Baltijos valstybės gali tikėtis 
gerų signalų.

jau dabar reikėtų apie 400,000 
litų.

Tačiau, pasak jo, ši suma 
gali būti dešimteriopai dides
nė, ir tai paaiškės tik už
baigus 2000-ųjų problemos ty
rimą. „Jei apie 10 proc. vei
kiančių informacinių sistemų 
reikėtų pertvarkyti, tam reik
tų apie 5 mln. litų”, teigė jis. 
Vis dėlto, M. Biliūno nuomo
ne, 2000-ųjų datos problema 
aktuali tik nedaugeliui mažų 
ir vidutinių įmonių. "

Pasak Lietuvos banko, visi 
valstybės bankai jau iki liepos 
1 dienos turėtų išspręsti visas 
problemas, susijusias su 2000 
metų data. Ignalinos atominės 
elektrinės administracija dar 
anksčiau užtikrino, kad jėgai
nės informacinėms sistemoms 
„tūkstantmečio virusas” ne
gresia.

Artėjant 2000-iesiems, nuo
gąstaujama, kad senesnės 
kartos kompiuteriai gali „iš
protėti”, nes datą atpažįsta tik 
iš dviejų paskutinių skaitme
nų. Todėl jiems gresia „pasik
lysti laike”, 2000-aisiais me
tais susidūrus tik su dviem 
nuliais.

Kovo 12 dieną Berlyno ligoninėje 
dėl širdies nepakankamumo mirė 
žymus dirigentas, smuikininkas, 
mokytojas, kompozitorius, 82 metų 
Yehudi Menuhin. „Anksčiau ar vė
liau kiekvienas gimimas tampa 
mirtimi”, rašė Londone gyvenęs ir 
beveik 70 metų atidavęs muzikai 
maestro 1997 metais išleistoje au
tobiografijoje.

Nuotr.: Yehudi Menuhin

KALENDORIUS '
Kovo 16 d.: Dionyzas, Julijo

nas, Vaidotas, Vilija. 1989 m. įre
gistruotas Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis.

Kovo 17 d.: Šv. Patrikas; Gert
rūda, Gendvilas, Varūna.
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DRAUGAS, 1999 m. kovo 16 d., antradienis

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
PASAULINE AIDS DIENA 

VILNIUJE
1998 m. gruodžio 1 dieną, 

Vilniuje, kaip ir visame pa
saulyje, buvo paminėta Pa
saulinė AIDS diena. Paminėji
mas vyko „Gintaro" viešbu
tyje. „Gintaro” viešbutis yra 
tas pats, kur reikėdavo apsis
toti, aplankant gimines Lietu
voje (gal teisingai sakyti, Vil
niuje, kadangi toli nuo jo ne
buvo leidžiama nutolti) so
vietmečio laikais. Nepažinau 
pamačiusi skoningai sure
montuotą interjerą ir automa
tiškai atsidariusias duris be 
durininko, kuris klausinė
davo „kur eini”.

Vakarą atidarė nepakeičia
mas aktorius Vytautas Kerna
gis, primindamas šios dienos 
reikšmę pasaulyje. Pristaty
tas Jungtinių Tautų (JTO) 
atstovas Lietuvoje Arūnas 
Rutkauskas, priminė šių me
tų šūkį: „Keisti požiūrį į tuos 
žmones”!

simptomų, sveikatos sutriki
mų, todėl užsikrėtę ŽIV žmo
nės gali šią ligą platinti, pa
tys to neįtardami.

Būtų ne pro šalį paaiškinti 
ŽIV/AIDS užsikrėtimą, nors 
vakaro eigoje jo nebuvo. Ma
nau, kad bus aiškiau suprasti 
didelį susidomėjimą pasauly
je, ypač Lietuvoje ir šios ligos 
centre — Klaipėdoje.

Žmonės, lytiškai santykiau
dami su asmeniu, kuris tai 
jau yra daręs su kitais, o tie 
dar su kitais ir t.t., tai jau 
pirmųjų su tuo asmeniu lyti
nių santykių metu „surenki” 
visas, ne tik ŽIV, bet ir ank

Pranės Šlutienės vardo „AIDS švietimo seserija”. P. Šlutienė sėdi antra iš kairės.
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ŽURNALAS „TARP KNYGŲ”

Vytautas Kernagis.

Buvo rodomas filmas, pa
ruoštas JTO. Filmą pristatė 
projekto ruošėjas George Mi- 
chel. Buvo rodoma ŽIV/AIDS 
padėtis pasaulyje. Filmas bu
vo įkalbėtas angliškai su lie
tuviškais vertimais. Filme 
matėme Brazilijos problemas, 
Afrikos sunkumus, ypač gau
sėjimą našlaičių, kurių tėvai 
mirė nuo AIDS. Vaikai dau
giausia irgi užsikrėtę. Rodė 
Tailande sumažėjimą sergan
čių, naudojant apsaugos prie-, 
mones, ypač tarp prostitučių. 
Matėme San Francisco AIDS 
sergančių problemas ir su
mažėjimus užkrėtimų tarp 
homoseksualų. Taip pat nepa
prastą palaidumą Amsterda
mo „raudonos šviesos” kvar
tale, kur prostitucija yra lega
lizuota.

Po kiekvieno krašto filmo 
dalies pristatymo buvo per
trauka, kurios metu žymieji 
Lietuvos jaunimo aktoriai bei 
dainininkai atliko ŽIV/AIDS 
dienai pritaikytomis temomis 
vaidinimus ir dainas. Atlikėjų 
tarpe buvo Gintarė, Šiaulių 
krašto žvaigždė Birutė Bra- 
zaitė, Gintaras Kirkilą ir ne
mažai kitų. Filme buvo pri
minta, kad per 24 valandas 
pasaulyje 16,000 užsikrečia 
ŽIV, žmogaus imuniteto viru
su. 90 proc. užsikrėtusių ne
žino, kad užsikrėtę, kadangi 
nėra arba nejaučia ypatingų

AIDS, radijo darbuotojams, 
ruošiant specialias progra
mas, ir Janinai Norvilienei Šalia gausybės dideliais ti- planuotą išeivių knygą anglų 
specialus diplomas už 12 se- ražais Lietuvoje išeinančiųjų kalba „Vade mecum per Li- 

stesniųjų partnerių lytiškai rijų ŽIV/AIDS klausimais pa- puošnių žurnalų moterims, vy- thuanian” („Eik su manimi 
plintančias ligas. ruoštą televizijos programą. rams ir kitoms žmonių gru- per Lietuvą”), kuri taip ir liko

Nesvarbu, ar partnerio tyri-i Apdovanota Irena Kaniliava pėms pasirodo ir mažai kam nerealizuotu sumanymu, 
mas dėl AIDS buvo neigia- už paruoštas programas rusų žinomas žurnalas „Tarp kny- Virginija Aputienė recenzuo- 
mas. Tyrimas dėl AIDS pag- TV, „Lietuvos ryto” Jonas Ba- gų”. ig pavadinimo galima ja Čikagoje Algimanto Mac- 
rįstas ne AIDS sukėlėjo žmo- lys ir Aušra. Marius Bagdoną- spėti — kad jis skirtas knygų kaus knygų leidimo fondo 
gaus imunodeficito (ŽIV), tai vičius apdovanotas už filmą įr bibliotekų reikalams, 
padaryti labai sunku ir ne vi- „AIDS ciklas”. „Lietuvos ry- „Tarp knygų” — tai Lietuvos 

to” premija teko Birutei Vyš- kultūros ministerijos, Lietu- 
niauskaitei ir Povilui Meškė- Vos nacionalinės- Martyno 
lai. Vilniaus miesto savival- Mažvydo bibliotekos mėnesi- 
dybės premiją užsitarnavo Vy- nis žurnalas, leidžiamas jau
tautas Markevičius, radijo nuo 1949 metų. Deja, šis gra- —r—r______

užsikrečia ŽIV, kai ŽIV pa- žurnalistas. Tiesioginis vaka- žiai spausdinamas 48 pusią- tėną mes nemažai žinome, nes 
tenka į kraują, šie virusai ima ro minėjimas buvo transliuo- pius turintis leidinys pasirodo jis ilgai gyveno Čikagoje, 
sparčiai daugintis. Užsikrė- jamas LTV po visą kraštą. tik kukliu 1,850 egz. tiražu, 
tęs asmuo gali užkrėsti savo Už geriausią metų plakatą Gavome keturis praėjusių 
partnerius, bet antikūnių prie AIDS tema apdovanotas čes- metų šio žurnalo numerius.
ŽIV jo kraujyje dar ilgai nėra lovas Gabelis. Tarp kviestų Juose labai daug medžiagos, 
ir tyrimas jokio įtarimo dėl svečių dalyvavo Sveikatos ap- liečiančios JAV gyvenančius 
AIDS neparodys. Kartais lai- saugos ministras Mindaugas žmones ar jų artimuosius, o 
kotarpis, kai žmogus gali ki- Stankevičius, jo pavaduotojas taip pat yra minimos ir užsie- 
tus užkrėsti, bet kraujo tyri- prof. Vytautas Basys, dr. Dan- nyje išleistos mūsų knygos, 
mais negalima aptikti ŽIV bu- guolė Jankauskienė, Klaipė- Liepos mėn. numeryje yra 
vimo, trunka 3-6 mėnesius dos krašto naujai įsteigto rašoma apie neseniai išleistą 
ar ilgiau. Taigi tyrimais dėl AIDS centro vad. Valdas Zu- Vlado Žuko knygą, nagrinė- 
AIDS galima įrodyti, kad tiria- bričkas, buvęs SAM mini- jančią „Švyturio” bendrovės 
mas asmuo yra tikrai užsikrė- stras, Seimo narys dr. Juozas veiklą. Tai antrųji šios serijos

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo) $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00
Užsakant i užsieni oro paštu $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

sada pavyksta. Užsikrėtimas 
šiuo virusu yra diagnozuoja
mas, radus tiriamo asmens 
kraujyje antikūnius (antibo- 
dies) prieš ŽIV. Kai žmogus

išleistus Alfonso Nykos-Niliū
no „Dienoraščio fragmentus”.

Sukakčių skyriuje paminėti 
du mūsų spaudos ir litera
tūros darbuotojai: Vladas Bū
tėnas ir Alina Štaknienė.

Apie pirmąjį iš jų — VI. Bū-

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

tęs ŽIV, tačiau negalima įro- Olekas, Vilniaus miesto savi- 
dyti, kad jis nėra užsikrėtęs valdybės mero pavaduotojas
ŽIV ir negali užkrėsti kitų. 

Buvo išdalinti visiems rau
doni kaspinėliai — tai tarp
tautinis išvengimo solidarumo

dr. J. Rastenskis, Raimundas 
Mieželis, prezidento Adam
kaus patarėjas, nemažai akto
rių, kurie yra anksčiau prisi-

knyga. Pirmoji, buvo skirta 
„Dirvos” bendrovės istorijai 
pažymėti.

Taip pat spausdinamas 
straipsnelis apie Balio Gražu
lio vardu pavadintą Senosios

bendradarbiavo „Drauge”, ra
šė ir leido knygas. Yra patal
pintas VI. Būtėno darbų sąra
šas, paminėti žmonės, rašiu
sieji apie jį spaudoje.

Kiek mažiau yra pažįstama 
A. Štaknienė, 1923 m. gimusi 
Kaune ir 1946 m. su šeima 
persikėlusi į JAV ir apsigyve
nusi New Yorke (čia dėstė 
prancūzų ir ispanų kalbas). 
Alina yra parašiusi daug re
cenzijų ir straipsnių literatū
ros klausimais. Jų sąrašas 
žurnale irgi pateikiamas, o 
taip pat ir rašiniai apie sukak
tuvininkę.

„Tarp knygų” žurnalo vyr. 
redaktore pasirašo Jūratė

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

AKIIJ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

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

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

su užkrėstais ŽIV ir sergan- dėję prie AIDS apsaugos dar- Varėnos biblioteką. Spaudos Bičkauskienė, o jos pavaduoto
čiais AIDS žmonėmis simbo- » bo, kuriant vaidinimus. Tarp 
lis. Raudonas kaspinas — tai jų režisierius Adolis Večers- 
vilties simbolis, kad AIDS epi- kis ir Lietuvos AIDS centro 
demijos grėsmė išnyks. Rau- darbuotojai, jų tarpe ir centro 
donasis kaspinas reiškia pa- direktorius, kuris padėkojo 
ramą ne tik sergantiems AI- visiems atlikėjams ir daly- 
DS, jų artimiesiems, švietimo viams.
darbuotojams, medikams bei Šio vakaro ruošėjas buvo

atgavimo, kalbos ir knygos 
šventės dieną vyko iškilmės, 
per kurias įamžintas šio JAV 
mirusio rašytojo, visuomenės 
veikėjo vardas. Bibliotekoje 
vyko ir ekspozicija apie B. 
Gražulio gyvenimą ir kūrybą. 

Tame pačiąme numeryje

ja — Elena Stasiukaitienė. 
Redakcijos adresas: Didžioji g. 
10, 2001 Vilnius, Lithuania.

Žurnalas nepažymi, ar jį ga
lima prenumeruoti užsienyje. 
Tik pamini 1 egz. kainą — 6 
litai. Galima būtų spėti, kad 
žurnalo leidėjai patenkintų ir' . . TOi’zSi’i T* j ^tuneliu iciucjai pa utf xx

mokslininkams, kuriantiems dr. Saulius Caplinskas, Lietu- plačiai pažymėtas dailininko užsienyje gyvenančiųjų tau-
efektyvius vaistus. Raudona- vos AIDS centro direktorius, 
sis kaspinas reiškia: „Aš galiu Vakarą finansuoti prisidėjo 
kalbėti apie ŽIV/AIDS”. UNICEF pasaulinė organiza-

Romo Viesulo (iki 1956 m. 
Veselauskas) veikla ir jo 80 
metų gimimo sukaktis (1998 
m. rugsėjo 11 d.). Dailininkas 
buvo dažnas lietuviškųjų kny
gų iliustratorius, miręs 1986 
m. JAV.

Rugpjūčio mėn. numeryje 
spausdinamas platus Geno
vaitės Raguotienės rašinys 
apie bibliotekininkę Birutę Vi- 
leišytę-Turskienę, skirtas jos 
95-osioms metinėms paminėti. 
B. Vileišytė yra žymaus lietu
vių visuomenės veikėjo, publi
cisto, advokato Jono Vileišio 
dukra. Ji taip pat neseniai,
vasario 16 d. Čikagoje palaido- 

Pasaulinės AIDS dienos minėjime susitinka Valentina Bendoraitienė, tQg Alenos Devenienės-Grieai- 
Švietimo ministerijos programų vystymo ekspertų skyriaus viršininkė, . . , tav i k °
dr. Ona Grimalauskienė, Europos Sąjungos PHARE programos „Kovos ien6S ir ar J tebegyve-
prieš narkotikus” koordinatorė, ir Janina Norvilienė, Vakarų Lietuvos te-, oantios Ritos Lenktaitienės

Bagdonienės sesuo.
Kronikos skyriuje užtinka

me žinią, kad Lietuvos nacio
nalinėje .M, Mažvydo bibliote
koje surengta Stasio Pilkos 
100-osioms gimimo metinėms 
paminėti paroda. Čia nupasa
kojama ir S. Pilkos kūrybinė 
veikla, pasireiškusi ne tik vai
dyba ar režisūra, bet ir išsiplė
tusiu bendradarbiavimu spau
doje, eilėraščių rašymu ir kt. 
Yra minima, kad jis nuo 1948 
m. gyveną JAV, įsteigė Lietu
vių teatro trupę, vaidino, re
žisavo. Įdėta ir S. Pilkos jau
nystės dienų nuotrauka su au
tografu.

šio žurnalo spalio mėnesio 
laidoje išeivių knygų žinovas 
Remigijus Misiūnas rašo apie

tiečių norą, ir už sutartą kai
ną jį čia siuntinėtų.

Edvardas Šulaitis

žurnalistams, rašantiems apie Pranė Šlutienė
SEIMO NARĖ 
NEPRAŠOMA 
NEDAINUOJA

Žymios operos solistės, Sei
mo narės Nijolės Ambrazai
tytės jubiliejui skiriama Giu- 
seppe Verdi keturių veiksmų 
opera „Aida”. Ji bus atlieka
ma šeštadienį Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre. Tai — 
trečias operos pastatymas. 
Visuose pastatymuose N. Am
brazaitytė dainavo Amneris 
vaidmenį, kuris buvo pirmasis 
muzikinės karjeros kelyje. Iš

levizijos direktorė Nuotr. Pranės

Mokytojos ir mokyklų seserys, dirbančios prevencini Alus aarDą ruaipeaoje, seminaro metu.
Nuotr. Pranės Šlutienės

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

viso solistė sukūrė per 30 
operos vaidmenų.

N. Ambrazaitytė yra Lietu
vos Nepriklausomos valstybės 
atkūrimo akto signatarė, tre
čią kadenciją dirbanti Lietu
vos Respublikos Seime. Jubi
liatė sakė, kad teatras ir Sei
mas — labai skirtingi dalykai. 
Vargu ar tarp kitų valstybių 
įstatymų leidėjų yra. operos 
dainininkų. N. Ambrazaitytė 
dirba Seimo Gamtos apsaugos 
komitete. Dabar kuriamas 
įstatymas dėl atliekų tvarky
mo Lietuvoje. Tai — viena 
opiausių problemų, nors palygi
nus su kitomis pasaulio val
stybėmis, Lietuva dar gali 
džiaugtis grynu oru ir švaria 
aplinka.

Paklausta apie kūrybinio 
kelio pradžią. N. Ambra
zaitytė sakė dainavusi nuo 
tada, kai suvokė save kaip 
žmogų. Aplinkiniai pastebė
davo jos balsą, aprėpiantį net 
tris oktavas, ir neeilinę at
mintį. Dainininkės aplinka ska-

Gražią sukaktį mininti, Nijolė Ambrazaitytė neprašoma nedainuoja. 
Žymios operos solistės, Seimo narės Nijolės Ambrazaitytės jubiliejui buvo 
skirta G. Verdi opera „Aida”. Ji buvo atlikta vasario 20-ąją Nacionali
niame operos ir baleto teatre. Visuose pastatymuose N. Ambrazaitytė dai
navo. Nuotr. Eltos

tino dainuoti, nors svajojusi 
būti medike. Poetas Marceli
jus Martinaitis tarsi išprana
šavo ateitį, viename laik
raštyje parašęs, kad ši mer
gaitė duoną valgys iš dainavi
mo. Deja, pasak solistės, 
dabar duoną iš dainavimo val
go net neturintys balso. Dai
navimas solistei nesukelia 
sunkumo ar vargo, nes jis ke
lia virš buities, skraidina į 
dausas. Tuometinėje konser
vatorijoje N. Ambrazaitytė, 
kaip retas kuris studentas, 
pradėjo ir baigė studijas pas 
vieną dėstytoją — Eleną Dir- 
sienę.

Dainininkė sako nedainuo
janti, kol jos nepaprašo. Nese
niai su Lietuvos Seimo delega
cija viešėdama Kinijos Respu
blikoje, paprašyta solistė pa
dainavo archaišką lietuvių 
liaudies dainą „Juija, geras 
vakaras”, kurią pati surado 
senuose praėjusio amžiaus ka
lendoriuose. Kinai labai do
mėjosi, apie ką ši daina, ir dai
nininkė stengėsi jiems kuo su
prantamiau perteikti nuosta
baus teksto prasmę.

Dainininkė planuojanti įra
šyti kompaktinę plokštelę, iš
leisti prisiminimų knygą. Pa
stebėjusi, jog trūksta rimto
sios muzikos įrašų, todėl mu
zikinį skonį turintys pasiilgsta 
tikros muzikos, natūralaus 
garso, gražaus balso tembro, 
— N. Ambrazaitytė pateikė 
naujų muzikinių idėjų kom
pozitoriui Algimantui Bra
žinskui. Solistės manymu, 
technomuzika kurtina žmogų, 
bukina jo klausą ir skonį. 
Naujoje plokštelėje turėtų būti 
liaudiškos ir klasikinės muzi
kos, pavyzdžiui, Franz Schu- 
bert romansų.

(Elta)



KNYGA APIE LIETUVOS 
AVIACIJĄ

Lietuvos knygynuose pasi
rodė „Lietuvos mokslo” leidyk
los šiemet išleista istoriko dr. 
Algimanto Liekio stambi, 766 
puslapių monografija Lietuvos 
karo aviacija (1919-1940). Tai 
pirmasis tokio pobūdžio veika
las mūsų istoriografijoje. Šio 
veikalo išleidimas sutampa su 
šių metų kovo mėnesį sukan
kančiu Lietuvos karo aviacijos 
80-mečiu.

Knygoje rašoma apie Lietu
vos aviacijos kūrimąsi, vysty
mosi etapus. Be kita ko ra
šoma ir apie Amerikos lietu
vių paramą ir pastangas pade
dant suruošti S. Dariaus ir S. 
Girėno istorinį skrydį per At
lantą, pateikiamas 1932-ųjų 
metų liepos 31 d. lietuvių laik
raštyje Draugas išspausdin
tas šių didvyrių kreipimasis, 
prasidedantis žodžiais: „Mes 
skrisime į Lietuvą”. Rašoma ir 
apie 1933 m. Čikagoje susikū
rusios Amerikos lietuvių 
Transatlantinio skridimo są
jungos (ALTASS) veiklą, ruo
šiamas aviacijos Šventes, skir
tas remti S. Dariaus ir S. Gi
rėno skrydį užsimojusiam pa
kartoti Feliksui Vaitkui. Rašo
ma apie J. Pyragių, F. Vaitkų, 
kitus išeivijoje atsidūrusius 
aviatorius.

Knygoje yra daugiau kaip 
400 lakūnų oreivių, lietuviškų 

; skraidymo aparatų, lėktuvų 
nuotraukų ir schemų, pateikta 
knygos santrauka anglų kal
ba.

Apie šią knygą, nepriklauso- 
5 mos Lietuvos aviaciją, dabar

tinę jos būklę į Draugo kores
pondento Lietuvoje Algimanto 
A. Naujokaičio klausimus at
sako knygos autorius istorikas
Algimantas Liekis.

— Kaipkilo mintis par*a- 
I šyti šią Knygą?

— Lietuvos karo aviacijos is
torija — tai vienas gražiausių, 
kūrybingiausių mūsų tautos 
istorijos puslapių. Deja, apie 

. tai iki šiol dar gan mažai, 
'„„ypač jaunų žmonių žino. Dar 

sovietmečiu man teko pažinti 
ne vieną buvusį karo aviacijos 
lakūną, nes dar studentu bu
vau tarp aviatoriams skirto 
periodinio leidinio Sparnai 
kūrėjų ir atsakingu redakto
rium, nors ir neilgai, nes „už 
ideologines klaidas” ir „bur
žuazinės Lietuvos propagavi
mą” Lietuvos Kompartijos CK 
nutarimu buvau atleistas. Te
ko šiek tiek ir pačiam užsiimti 
sklandymo, parašiutų sportu. 
Tad ir remdamasis archyvais, 
kitais šaltiniais, sėdau rašyti
šią knygą.

— Koks buvo aviacijos 
vaidmuo, atkuriant ir įtvir
tinant Nepriklausomą Lie
tuvos valstybę?

— Vasario 16-osios Aktas 
tik deklaravo nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimą. Reikėjo tą 
deklaraciją įgyvendinti, reikė
jo kruvinuose mūšiuose su 
bolševikų, lenkų, bermonti
ninkų ordomis įrodyti, kad 
mūsų tauta iš tikro pasiryžusi 
laisvei ir nepriklausomybei. Ir 
tai įrodė tūkstančiai mūsų 
savanorių ir savo gyvenimų 
kaina. Ir, kad Lietuvos nepri
klausomybė buvo apginta, ne
mažas nuopelnas teko ir mūsų 
karo aviacijai, nors apie tai 
palyginus mažai šnekėta ir 
rašyta ikikarinėje Lietuvoje — 
aviacija laikyta kaip kariuo
menės pagalbininkė.

Knygoje rašau, kad Lietuvos 
karo aviacija gimė ir tvirtėjo 
drauge su nepriklausoma Lie
tuva, su jos kariuomene. 1919 
m. sausio pabaigoje Inžineri
jos kuopoje buvo sudarytas 
aviatorių būrys, kuris kovo 12 
d. pertvarkytas į atskirą Karo 
aviacijos padalinį. Todėl kovo 
12 d. mes ir laikome mūsų Ka
ro aviacijos gimtadieniu. Ta
da, prieš 80 metų, įkurta ir 
Karo aviacijos mokykla, į ku
rią priimti 34 pirmieji būsimi 
lakūnai, oro žvalgai. Iš pat 
pradžių tebuvo tik vienas lie
tuvių lakūnas — Pranas Hik- 
sa, tarnavęs Rusijos aviacijoje 
ir aviacijos mokslus baigęs 
Anglijoje. Carinės Rusijos, 
kaip įr bolševikinės Rusijos 
okupacijų metais, lietuviams 
buvo ^visaip trukdoma būti 
karo lakūnais, konstruktoriais 
ir, apskritai, pažinti moder
nesnę techniką. Apie tai taip 
pat rašoma knygoje Lietuvos 
karo aviacija 1919-1940 m.

Pirmąjį lėktuvą besikurianti 
aviacija „užkariavo” 1919 m. 
vasario.5 d. — tai bolševikinės 
Rusijos lėktuvas „Sopwith”, 
kuris tą dieną, pritrūkęs de
galų, nusileido lietuvių ka
riuomenės pozicijose, fronte su 
bolševikais prie Jiezno. Ra
šau, kaip lietuviai kariai tą 
lėktuvą nutempė į Kauno 
aerodromą, būsimiems lietu
viams aviatoriams. Bet jo re
montas užtruko vos ne porą 
metų, todėl tas lėktuvas dau
giau ir tarnavo tik kaip „pa- 
vaizdumo priemonė”. Skraidy
mai prasidėjo nuo vasario 27 
d. — tą dieną iš Vokietijos bu
vo įsigyti pirmieji 8 lėktuvai 
LVG C VI. Tą dieną jau pirmą 
kartą skrista ir į frontą, padė
ti kovojantiems prieš bolševi
kus mūsų savanoriams. Nuo 
tada skrista po keliskart kas
dieną. Skrista ir prieš lenkus, 
bermontininkus. Tokių kovi
nių skrydžių Nepriklausomy
bės karų metu buvo atlikta 
daugiau kaip 3,000, kurių me
tu ant Lietuvos priešų galvų

išmesta per 10,000 bombų, 
iššaudyta tūkstančiai šovinių. 
Pirmą kartą masiškai mūsų 
aviacija puolė bolševikų pozi
cijas prie Panevėžio, dalyvavo 
oro mūšiuose prie Daugpilio, 
su lenkais prie Varėnos ir kt. 
Įdomu, kad lėktuvus daugeliu 
atveju pilotavo Karo aviacijos 
mokyklos kursantai, kuriems 
tie skrydžiai būdavo ir savo
tiška praktika — apšaudomi 
priešų kulkosvaidžių ir pa
trankų, jie mokėsi ir kitus mo
kė. Na, bet apie visa tai irgi 
parašyta knygoje.

— Ar tas lietuvių verži
masis į erdves buvo neatsi
tiktinis?

— Jokiu būdu. Nuo amžių ir 
mūsuose svajota skraidyti 
paukščiu, kilti į erdves. Mūsų 
tautietis K. Simonavičius dar 
1650 m. parašė veikalą apie 
raketas, tarp jų ir apie daugia
pakopes —«■ Didysis artilerijos 
menas. Praėjusiame amžiuje 
žemaitis A. Garalevičius apra
šė garo varikliu varomą skrai
dymo aparatą. Tačiau praėju
siame amžiuje, kuomet ypač 
sparčiai ėmė vystytis mokslas 
ir technika, oreivybė ir aviaci
ja, lietuviams caro buvo už
draustas net lietuviškas ele
mentorius, net pradinės lietu
viškos mokyklos. Visaip truk
dyta lietuviams steigti ir pra
monės įmones. Tad ir daugelis 
drąsuolių apie erdves tegalėjo 
tik svajoti ar mėginti pakilti 
savos konstrukcijos lėktuvais, 
nežinant skraidymų elemen
tariausios teorijos. Tad tik at
kuriant nepriklausomą savo 
valstybę, atsirado galimybės 
įgyvendinti ir svajones apie 
erdves. Jau pirmaisiais lietu
viškos aviacijos kūrimo me
tais, nepaisant karo ir nuolati
nių avarijų ir žūčių, norinčių 
tarnauti joje buvo keliasde
šimt kartų daugiau, negu rei
kėjo ir pajėgė išlaikyti mūsų 
dar silpna valstybė. Taip buvo 
ir valstybei sustiprėjus. Be 
karo aviacijos padalinių, daž
name mieste ir valsčiuje veikė 
ir aviacinio sporto, sklandy
tojų, aviamodeliuotojų ir kiti 
susivienijimai. Neatsitiktinai 
daug kas užsienyje Lietuvą 
vadino „sparnuotąja”. Neatsi
tiktinis buvo ir mūsų tautos

vaikų Dariaus ir Girėno trans
atlantinis skrydis, A. Gustai
čio vadovaujamos eskadrilės 
skrydis aplink Europą, pasiek
ti sklandytojų, aviamodeliuo
tojų rekordai. Bet garsėjo Lie
tuva ir kaip lėktuvų, sklandy
tuvų kūrimo ir statybos šalis. 
Gero įvertinimo visame pasau
lyje susilaukė Lietuvos karo 
aviacijos pirmosios laidos ab
solvento lakūno ir konstruk
toriaus Jurgio Dobkevičiaus 
sukurti ir aviacijos dirbtuvėse 
Kaune pastatyti „Dobi” tipo 
lėktuvai — pirmojo lietuvio, 
baigusio ir aukštuosius aviaci
jos mokslus Paryžiuje. Gaila, 
kad šis talentingas lakūnas ir 
lėktuvų konstruktorius taip 
anksti, dvidešimt šeštuosius 
metus eidamas, žuvo Kaune, 
bandydamas naują savos kon
strukcijos lėktuvą. Apie šį la
kūną taip pat rašoma knygoje.

Prieš okupaciją apie pusę 
visų Lietuvos karo aviacijos 
lėktuvų buvo suprojektuoti ir 
pastatyti, vadovaujant kitam 
didelio talento lakūnui ir kon
struktoriui Antanui Gustai
čiui — jo lėktuvai buvo mini
mi tarp geriausiųjų tų metų 
pasaulio lėktuvų. Nors, kaip 
minėjau, nepriklausomos Lie
tuvos aviaciją reikėjo pradėti 
kurti iš nieko, Antrojo pasauli
nio karo išvakarėse jau turėjo
me apie 130 gan modernių 
tiems laikams lėktuvų, dau
giau kaip 200 aukštos klasės 
lakūnų, šimtus sklandytojų, 
aviamodeliuotojų, parašiuti
ninkų. Buvo pradėtas Kaune 
kurti ir aviacijos studijų ir 
mokslo centras — Aeronauti
kos institutas.

— O koks likimas ištiko 
mūsų aviaciją bolševikams 
okupavus Lietuvą?

— Knygoje rašau, kaip ir vi
sa nepriklausoma Lietuva — 
mūsų aviacija buvo okupuota, 
sunaikinta. Daugelis lakūnų, 
žvalgų ir kitų, nespėjusių pa
sitraukti, buvo areštuoti, nu
žudyti, nemažai žuvo 1941 m. 
birželio sukilimo prieš sovie
tinius okupantus dienomis, 
antrosios sovietinės okupaci
jos metais kovodami partiza
nų būriuose. 1941 m. spalio 16 
d. Maskvoje buvo sušaudytas 
Lietuvos karo aviacijos virši
ninkas, generolas, garsiųjų 
„ANBO” lėktuvų kūrėjas ir 
statytojas Antanas Gustaitis. 
Beje, jo likimas tuo tragiškes
nis, kad jis raudonųjų oku
pantų buvo paskirtas Lietuvos 
karo aviacijos likvidacinės ko
misijos pirmininku ir prak
tiškai turėjo pasirašyti jos ga
lutinio likvidavimo aktus. 
Remdamasis archyvine me
džiaga, knygoje aprašiau kaip 
tie lėktuvai, aviacinė techni
ka, kuri liko nepagrobta, ne
sunaikinta raudonųjų, buvo 
baigta naikinti rudųjų oku
pantų. Tačiau okupantai ne
pajėgė daugeliui lietuvių už

gniaužti erdvių ilgesio, kaip ir 
tikėjimo, kad bus vėl atkurta 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė — .ir sovietinės okupaci
jos metais, daug lietuvių jau
nuolių, neleidžiant įstoti į 
aukštąsias aviacijos mokyk
las, dirbti lėktuvų konstruk
toriais, skraidyti moderniais 
karo ar civilinės aviacijos lėk
tuvais, tenkinosi okupantų 
teikiama galimybe užsiimti 
sportine aviacija, sklandytuvų 
konstravimu. Pagal masišku
mą, pasiektus rezultatus 
aukštajame pilotaže, sklandy
me, parašiutizme, Lietuva vi
są laiką buvo minima kaip 
geriausia visoje Sovietų im
perijoje.

— Praėjo devyneri metai 
kai vėl turime savo nepri
klausomą valstybę. Jeigu 
palygintume šiandieninius 
pasiekimus su tais, kurie 
buvo, sakysime, iki 1928 
m.?

— Sunku sulyginti — tuo
met, kaip ir aviacijoje, teko 
pradėti „iš nieko”. Bet, to ne
paisant, anais metais buvo su
kurta ne tik karo, bet ir civi
linė aviacija, veikė ir aeroklu
bas. Panašiai buvo ir kitose 
srityse. Atrodo, kad visą kraš
tą tuomet buvo apgaubusi kū
rybos ir pasiaukojimo aureolė. 
To, deja, negalima pasakyti 
apie šiandieną — kartais atro
do, kad egoizmas ir kosmopoli
tizmas jau viską užgožė. Sku
bama ne kurti, ne statyti, o 
kaip greičiau pasigrobti tai, 
kas jau buvo sukurta ir pasta
tyta, greičiau turtų prisiplėšti, 
o tokios vertybės kaip tautiš
kumas, lietuviškumas, nepri
klausomybė, aukojimasis tam
pa lyg silpnuolių privilegija. 
Ne intelektas, mokslas, kultū
ra, kūryba, o pinigai, įtakin- 
gumas, grubi jėga tampa dau
geliui didžiausiomis verty
bėmis. Bet, žinoma, nereikia 
suabsoliutinti; yra ir gerų dai
gų. Tame tarpe ir aviacijoje — 
ji stiprinama Vilniaus Gedimi
no technikos universitete, pir
miausia jo rektoriaus prof. Ed
mundo Kazimiero Zavadsko 
pastangomis, įkurtas A. Gus
taičio vardo Aviacijos institu
tas, rengiantis specialistus 
mūsų karo ir civilinei aviaci
jai. Norėtųsi tikėti, kad bus 
sudaromos sąlygos ir neturtin
giems užsiimti sportine aviaci
ja; tas, kas kartą pajuto tikro
jo skrydžio džiaugsmą, tas 
trokš kartą ir dar kartą vėl ir 
vėl patirti jį.

Aviacija ne vien tik mokslo 
ir technikos sritis —ji ir tikro
jo vyriškumo ugdytoja. Džiau
giuosi, jei ir mano knyga pri
sidės prie erdvių ilgesio žadi
nimo, prie tikrųjų vertybių at
gaivinimo — jos reikalingos 
ateičiai, jos gali garantuoti 
mūsų tautai ir valstybei kles
tėjimą.

Danutė Bindokienė

„Be saugios Lietuvos, 
nebus saugios Europos”
Taip pasakė Lietuvos Res

publikos prezidentas Valdas 
Adamkus, sveikindamas Len
kiją, Čekiją ir Vengriją, pri
ėmimo į NATO proga (kovo 15 
d. prezidentūros rūmuose). Jis 
ta proga prisiminė Lenkijos 
prezidento Aleksandro Kwas- 
nievvskio prieš kelerius metus 
Vilniuje pasakytus žodžius: 
„Be saugios Lietuvos nebus 
saugios Lenkijos, o be saugios 
Lenkijos nebus saugios Lietu
vos”.

Nėra abejonės, kad Lenkijos 
priėmimas į NATO jau sa
vaime užtikrina saugesnę at
eitį Lietuvai, kuri vis dar ne
pasitiki — ir, kaip praeitis pa
rodė, turi pagrindo nepasi
tikėti — Maskvos įtikinėji
mais, kad joks pavojus iš jos 
pusės Lietuvos laisvei negre
sia.

Ar apčiuopiamoje ateityje 
NATO plėtra vyks toliau, ar 
naujoms narėms durys užsivers 
tiesiai prieš nosį, iš dalies 
nemažai priklausys nuo Len
kijos, Čekijos ir Vengrijos pas
tangų bei sugebėjimų kiek ga
lima tvirčiau ir greičiau in
tegruotis į Siaurės Atlanto 
sąjungą, o taip pat prisiminti 
savo kaimynes, kurios tebe
laukia pakvietimo. Šiuo metu 
to pakvietimo galimybės yra 
dar labai miglotos, nepaisant, 
kad amerikiečių spauda jau 
keletą kartų paminėjo tris, 
sąrašo viršuje esančias, val
stybes. Tai Rumunija, Slovė
nija ir Lietuva. Paminėdami 
šias, kvietimo nekantriai lau
kiančias tautas, tiek žurna
listai, tiek Amerikos vyriau
sybės nariai, visuomet pridu
ria virtinę abejonių, kad tas 
laukimas netrukus išsipildys.

Žinoma, tas net prieš metus 
buvo sakoma apie dabartines 
naująsias NATO nares ir šios 
organizacijos praplėtimą aps
kritai. Juk paskutinė nauja 
narė — Ispanija — į NATO 
buvo priimta 1982 metais. 
Tačiau, bent įtakingų lenkų 
nuomone, NATO pasistūmi- 
mas į Rytų ir Vidurio Europą 
pagaliau pradėjo griauti sie
nas, pastatytas tarp Rytų ir 
Vakarų tuoj po Antrojo karo 
pabaigos, kai Stalino užgrob
tos valstybės buvo paliktos So
vietų Sąjungos „įtakos sfe
roje”. Ta siena vėliau buvo 
ypač sustiprinta „šaltojo karo” 
metais, kurių nuosėdos tebe
jaučiamos iki šių dienų, nors 
Sovietų Sąjungos imperija jau 
seniai praeityje.

Savaime aišku, kad Lietu
va, praėjusią savaitę šventusi 
devintąsias Nepriklausomybės 
atkūrimo metines, į Lenkijos

laimėjimą žvelgia pozityviai ir 
tikisi lenkų vyriausybės gero 
žodžio, kai ateis laikas svar
styti Lietuvos pakvietimą į 
NATO. Tai būtų dar vienas 
balsas už Lietuvą. Jeigu tai 
Lenkija nepadarytų vien gerų 
kaimyninių santykių labui, tai 
bent norėdama užsitikrinti 
saugesnę savo ateitį, kaip jos 
prezidentas išsireiškė — „be 
saugios Lietuvos, nebus sau
gios Lenkijos...”

Pasigirsta vis daugiau 
prieštaraujančių balsų, kad 
pasiruošimas į NATO ir visų 
to pasiruošimo reikalavimų iš
pildymas per daug kainuoja, 
kad valstybės viduje aplei
džiami labai svarbūs reikalai, 
lėšas nukreipiant ne ten, kur 
jos labiausiai reikalingos. Ga
lima su tokiais priekaištais 
visiškai sutikti: krašto viduje 
daug skurdo, netvarkos, neap
rūpintų, vargstančių piliečių, 
ypač provincijoje, toli nuo Lie
tuvos vyriausybės akių. Kaip 
girdime, retai Seimo ar vy
riausybės nariai pasimaišo 
kaimuose, pasikalba su žmo
nėmis, pamato tikrąją jų gyve
nimo būklę, tarytum ne rinki
miniais metais visa tai nėra 
svarbu. O kaip tik dabar lai
kas su ta padėtimi artimai su
sipažinti ir ją taisyti, gerinti, 
kad, rinkiminei kampanijai 
atėjus, žmones nesuviliotų 
tušti netinkamų kandidatų 
pažadai, nepastūmėtų į tų 
pažadų glėbį nusivylimas da
bartine valdžia (kurios atsto
vai prieš rinkimus irgi ne
gailėjo saldžių pažadų).

Kai asmuo neturi kuo apau
ti savo vaikus, kai namie 
šalta, kai nėra lėšų užsimokėti 
už komunalines paslaugas ar 
vaistus, didieji valstybės ar 
tarptautinio masto projektai 
nedaug paguodos teikia. O juk 
Lietuvoje dar tiek daug 
neužgydytų žaizdų, tiek nuo
skaudų, likusių iš okupacijos 
dešimtmečių, kad, kaip sako
ma, per medžius ne visuomet 
galima mišką įžiūrėti. Tad 
ypač svarbu, kad, besidairant 
į plačiuosius akiračius, nebū
tų pamiršta tai, kas yra arti 
— savoji tauta.

Galbūt nemažiau svarbu, 
kad, jaučiant dėkingumą Len
kijai už gerus tarptautinius 
santykius ir palankumą Lietu
vai, nebūtų pamiršta „pavo
jingoji draugystė”, kuri tarp 
Lietuvos ir Lenkijos egzistavo 
anksčiau amžių būvyje. Kaip 
sena lietuvių patarlė sako: 
„Neik su ... obuoliauti, nes ir 
be maišo, ir be obuolių gali lik
ti...”

ČIUOŽIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS

JŪRATĖ BUDRIENĖ
Nr.7 Tęsinys

Taigi beldimasis į JAV Kongre
so narių ir senatorių duris yra mūsų pareiga, o ne tik
tai pasirinktas uždavinys.

Taip pat dabartinė (taip, kaip ir visos buvusios) 
JAV LB Krašto valdyba sudaro savų darbų planus pa
gal JAV LB tarybos nustatytas gaires. O JAV LB XV 
tarybos nutarimuose JAV LB Krašto valdyba kaip tik 
yra įpareigota tęsti pradėtą akciją į NATO Lietuvos 
įstojimo klausimu. Taigi žinokime ir gerai supraski
me, apie ką kalbame, prieš ištariant kritikos žodžius.

Glaudžių santykių, ryšių palaikymo su Lietuva 
svarba irgi mums turėtų būti reikšminga. Juk esame 
tautos dalis, gyvenanti ne tai tautai skirtame žemės 
plote. Ypač dabar, kai Lietuva yra laisva, galime sem
tis daug žinių, ruošti bendrus kultūrinius bei švietimo 
projektus, dalintis pastangomis, jėgomis. Taip pat kai 
kurie mūsiškiai grįžta visalaikiam gyvenimui Lietu
von, o tai irgi sudaro tam tikrus bendrus rūpesčius. 
Norint palengvinti grįžimo procesą, reikia bendrauti 
su Lietuvos valdžios instancijomis. Didelį rūpestį kelia 
ir atvykstančių iš Lietuvos, ypač nelegaliai, apsigyve
nimas JAV. Šių įvairių reikalų išsprendimo palengvi
nimas tegali būti atliekamas kartu su Lietuvos val

džios instancijomis. O bendrų kalbų išvystymui reikia 
sudaryti atitinkamą forumą.

Kartais jaučiu, kad daugelis kritikos balsų nuo
gąstauja dėl „lėšų eikvojimo”. Svarbu kiekvienam su
prasti, kad JAV LB Krašto valdybos nariai, kaip ir 
daugelis mūsų lietuviškosios visuomenės veikėjų, ap
siėmę vienokias ar kitokias pareigas vienoje ar kitoje 
valdyboje, jas vykdo ir susidariusias išlaidas padengia 
savomis lėšomis. JAV LB Krašto valdybos narių ke
lionės padengiamos iš asmeniškų lėšų, taip, kaip ir 
dauguma telefono sąskaitų ir pašto išlaidų. Kartais 
užmirštame, kad vienos ar kitos valdybos narių kas
dieninis gyvenimas pareikalauja ir tam tikrą laiko kie
kio kasdieninei duonai uždirbti. Reikia ir tam tikrą 
valandų kiekį paskirti šeimos reikalams, o tik atlieka
mos valandos, kurių dažnai vis trūksta, savanoriškai 
atiduodamos lietuviškajai veiklai. Taigi, kai reikalau
jame vis daugiau ir daugiau iš kasdien mažėjančio 
skaičiaus savanorių darbininkų, atsiminkime, kad tuo 
pačiu reikalaujame iš jų ne tik savo veiklai laisvalai
kio paskyrimo, bet ir savo asmeniškų lėšų atidavimo. 
Tai padaryti ne kiekvienas gali, daugumas atsisako, o 
pakaitalo dar nesame atradę.

Galu gale

Mūsų gyvenimo pastovumas nedaug skiriasi nuo 
kylančių jūroje bangų. Nesvarbu, ką darytumėm, ko
kius sunkumus nugalėtumėm, nesvarbu, kokia mus 
būtų prislėgusi bėda, viskas visuomet praeina. Su

kiekvienos bangos antplūdžiu, kinta pajūrio smėlio 
sudėtis. Kartais gali atrodyti, kad kiekvienas — geras 
ar blogas —-. reiškinys mus ruošia kitos bangos ant
plūdžiui. Gyvenime, kaip jūroje, būna ir ramių protar
pių. Jūros tėkmės, bangų krantan liejimosi negalime 
suvaldyti. Tačiau turime galimybę tvarkyti, valdyti 
savą gyvenimą. Galime iš anksto kai kuriuos savo gy
venimo ateities reiškinius numatyti ir, turint truputėlį 
noro, bend^aaeėmis pastangomis galime savas bangas 
daugmaž suvaldyti.

Šie 1999 metai yra pavadinti „Lietuvių Bendruo
menės atsinaujinimo metais”. Galime į šį atsinauji
nimą įsijungti, prie jo prisidėti, arba galime leisti gy
venimui įsilieti į purų smėlį ir dingti. Yra žymiai leng
viau, jeigu leidžiame kitiems daryti, tvarkyti. Kuomet 
kas padaryta, arba nepadaryta, burbtelėti žodį be pa
kaitos siūlymo, ir vėl, kaip užsimerkę vaikai, šokti jū
ros bangų šokį, nekreipti dėmesio į naujos bangos ant
plūdį.

Rudenį kai kas atostogaujame pasakiškose Havajų 
salose kaip tik tuo metų laiku, kai Ramiojo vandenyno 
bangos pavirsta į aukštus, aukštus vandeninius kal
nus, kuriuos be sustojimo meta į smėlėtus salų kran
tus. Mudu su vyru praleidžiame ilgas valandas, sė
dėdami smėlio kopose ir stebėdami iš viso pasaulio su
sitelkusius pramogautojus, kurie nuo aušros iki sute
mos čiuožia vandeninių milžinų slėniais. Šiam sportui 
jie kruopščiai ruošiasi: mankština kūną, gludina len
tas, įdėmiai seka vėjo kryptį ir atidžiai renkasi, kuria 
banga išbandyti savas galimybes taip, kad neužsi

gautų ir neužgautų kitų. Nugalėję vieną vandeninį 
milžiną, ruošiasi sutikti ir nugalėti dar didesnį. Ta
čiau, kai vandeninis milžinas viršija 14 pėdų aukštį ir 
už jo ateina dar didesnis, aukštesnis, kurio papėdėje 
slypi nepatirta, šniokščianti jėga, žaidimas virsta žy
miai rimtesnės sudėties užsiėmimu. Su šiuo vis didė
jančiu ir augančiu milžinu į varžybas gali eiti ir jas 
laimėti tik tam gerai pasiruošę.

Taip ir yra su mūsų visuomeniniu gyvenimu, su 
Lietuvių Bendruomene. Turime stiprius pagrindus, 
sukauptus ir sutelktus didelėm pastangom. Esame, 
kai dirbome kartu, nugalėję didžiulius ir labai tautos 
ateičiai pavojingus milžinus. Deja, teigiu, kad nesame 
atitinkamai pasiruošę ateinančiam antplūdžiui. Tiesa, 
ateitis neaiški ir sunku spėti, kokios sudėties ateities 
banga gali mus užlieti. Tačiau galime, kad ir nenuma
tytai, ateičiai ruoštis.

Drįstu teigti, kad Lietuvių Bendruomenė išliks 
gyva, veikli ir taikli, tik jeigu mes kartu mankštin
sime savą kūną — susipažinsime su savais pagrindais 
ir galimybėmis: gludinsime savas lentas — pritaiky
sime tai, ką turime dabarčiai; ieškosime, surasime ir 
įjungsime naujas jėgas į savas gretas. Tai galime pa
daryti. Tereikia tik noro. O su noru atsiras ir darbas.

Galų gale neužmirškime, kad mes esame Lietuvių 
Bendruomenė, o Lietuvių Bendruomenė yra mes. Tik 
mes galime spręsti Lietuvių Bendruomenės ateitį, o 
Lietuvių Bendruomenė gali tik praturtinti mūsų da
bartį. Stokime visi kartu, viens šalia kito. Semkimės 

(Nukelta į 5 psl.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

MALDOS, MEILES IR 
AUKOS KELIU

Kauno apskrities viešojoje 
bibliotekoje pristatyta knyga 
„Kuūigo Zdebskio malda”, ku
rią iliustravo dailininkė Lai
ma Grikšaitė-Kėrienė, bei ati
daryta jos darbų paroda „Kry
žiaus stotys”. Šviesios atmin
ties kunigą Juozą Zdebskį pri
siminė Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi
čius, kunigas Robertas Grigas.

„Kunigo J. Zdebskio gelmė 
buvo ta, kad jis labai brandino 
mąstomąją maldą, be kurios 
kunigo gyvenime dažnai lieka 
tik pelenai”, — vakaro metu 
kalbėjo arkivyskupas metro
politas S. Tamkevičius. „Aš 
džiaugiuosi, kad kai buvau 
jaunąs kunigas, galėjau pabū
ti šalia jo, matyti, kaip jis mel
džiasi, kaip elgiasi, kuo gyve
na. J. Zdebskis savo kančią 
mokėjo labai gražiai įprasmin
ti — tai ir yra jo didybė. Kaip 
gaila, kad šiandien per mažai 
tokių kunigų turime”.

Kunigas J. Zdebskis (1929- 
1986) -daug kartų važiavo į 
misijas Pavolgyje, Kazachsta
ne ir kitose SSRS vietovėse. 
Jis ten lankė sąžinės laisvės 
kalinius, tikinčius jaunuolius 
sovietinėje armijoje. J. Zdebs
kis buvo aktyvus pogrindinės 
religinės spaudos leidybos or
ganizatorius ir rėmėjas. 1978 
metais drauge su kitais kuni
gais įkūrė Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitetą. Kuni
gas Jj, Zdebskis sovietinės val
džios buvo nuolat sekamas ir 
persekiojamas, du kartus nu
teistas už vaikų katekizavimą. 
1986 metais J. Zdebskis įtar
tinomis aplinkybėmis žuvo au
toavarijoje.

Nepaprastą kunigo asmeny
bę įamžino jo išleistos knygos 
„Gyvenimas mąstymuose”, 
„Menas gyventi” ir kitos.

Pavasarį bus minimas kuni
go J., Zdebskio gimimo septy
niasdešimties metų jubiliejus.

(Elta)!./f... . . .., .... .... .. I.
MINĖJO PAŠVĘSTOJO 

GYVENIMO DIENĄ
Sausio 31 d. Vilniaus arki

vyskupijos seserys vienuolės 
paminėjo Pašvęstojo gyvenimo 
dieną. Ji prasidėjo Vilniaus 
arkikatedroje Šv. Mišiomis, 
kurias aukojo arkivyskupas A. 
J. Bačkis. Per pamokslą Vil
niaus arkivyskupas akcenta
vo, kad žmogus laimę gali ras
ti tik Dieve. Palaiminimų ke
lias tai šventumo kelias, 
kuriuo eiti esame kviečiami 
visi. • „Šiuo keliu ypač esate 
kviečiamos eiti jūs, seserys 
vienuolės. Jūsų pašvęstasis 
gyvenimas yra liudijimas pa
sauliui, kad ir šių dienų seku- 
liarizuotoie visuomenėie įma

Vasario 25 dieną kunigo Juozo Zdebskio atminimui skirtos knygos buvo 
pristatytos Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Nuotr. Eltos '

noma gyventi Evangelijos dva
sia. Vienuolės būdingiausias 
bruožas yra tobulos meilės sie
kimas sekant Evangelija. Ne
turto, paklusnumo ir skaistu
mo įžadai išreiškia radikalų 
savęs atidavimą iš meilės 
Viešpačiui Jėzui. Jūsų misija 
Bažnyčioje ir pasaulyje — liu
dyti Kristaus meilę, rodyti pa
laiminimų kelią. Dėl to meilė 
turi spindėti jūsų asmeniš
kame gyvenime, jūsų bendruo
menėje, Bažnyčioje ir pasau
lyje”, — sakė arkivyskupas A. 
J. Bačkis.

Po šv. Mišių seserys susirin
ko Vyskupų namuose, kur jas 
pasveikino arkivyskupas A. J. 
Bačkis. Lietuvos moterų vie
nuolijų konferencijos pirmi
ninkė sės. A. Dalgėdaitė ragi
no seseris rengiantis Kristaus 
gimimo jubiliejui atnaujinti 
savo vienuoliškąjį gyvenimą, 
daugiau dėmesio skirti atlai
dumui, susitaikymui ir artimo 
meilės darbams. Ji taip pat 
siūlė įsteigti Vilniaus arkivys
kupijos seserų savitarpio pa- 
galbęs centrą. Seserys viena 
kitai galėtų daugiau padėti ir 
dvasiškai. Akinta kviesti kitų 
kongregacijų seseris pasidaly
ti vienuoliškojo gyvenimo pa
tirtimi.

Lietuvos moterų vienuolijų 
aukštesniųjų vyresniųjų kon
ferencijos pirmininkė sės. A. 
Dalgėdaitė sakė, jog Pašvęs
tojo gyvenimo dienos minė
jimas turi kelis tikslus: pirma, 
padėkoti už pašvęstojo gyveni
mo dovaną, kuri praturtina 
krikščionių bendruomenę savo 
visišku atsidavimu Dievui; an
tra, šia diena norima paska
tinti visus žmones geriau pa
žinti ir labiau branginti pa
švęstąjį gyvenimą; trečia, ši 
diena yra labai svarbi patiems 
vienuoliams, kurie kviečiami 
kartu švęsti stebuklingus Die
vo darbus.
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EKUMENINĖS
PAMALDOS

PANEVĖŽYJE
Pirmą kartą Panevėžyje vy

kusi maldų savaitė už krikš
čionių vienybę pasibaigė eku
meninėmis pamaldomis Mari
jonų koplyčioje. Šių pamaldų 
iniciatoriai — A. Lipniūno 
kultūros centro darbuotojai, 
kuriems talkino kun. E. Troic- 
kis ir tėvas Donald Leverner. 
Pamaldose, be katalikų, daly
vavo pagrindinių Panevėžyje 
veikiančių krikščioniškų ben
druomenių tikintieji: evangeli
kai liuteronai, reformatai, Die
vo Malonės ir Laisvųjų krikš
čionių bendruomenių atstovai, 
adventistai bei keletas kitų 
krikščionių bendruomenių na
riu.

Vakaras, skirtas kun. Juozo Zdebskio atminimui, vasario 25 dieną įvyko 
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Nuotr. Eltos

TARP AUKŠTAITIJOS KALVŲ 
IR EŽERŲ

Taip jau, matyt, lemta, kad 
mūsų besikuriantis dvasinio 
ugdymo centras — bendruo
menė „Kelias”, yra viename 
gražiausių Lietuvos kampelių, 
netoli Ignalinos. Čia pat Pa
lūšė, Meironys, garsusis Lada- 
kalnis, Ginučių piliakalnis bei 
Puziniškio „himalajai”. Čia 
pat žydrieji ežerai, sraunūs 
upeliai, baltos vandens lelijos. 
Ir štai, kokia malonė — mes 
taip pat čia!

Taip, mes vadinamės „Ke
liu”. Gal todėl, kad mes visi 
keliaujame tiek fizinę, tiek 
dvasinę kelionę. Tam reikalin
gi net ir vieškeliai, kad pa
siektume reikalingą tikslą. 
Bet pripažinkime, kad dvasinė 
kelionė yra svarbesnė. Juk ir 
Mortai buvo pasakyta: „Marija 
išsirinko geresnę dalį”. Taigi 
dvasinis pradas ir noras at
skleisti tą, kuris sakė” „aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas”, 
nulėmė mūsų centro pavadi
nimą. Taip, mes norime kal
bėti ir atskleisti Jėzų, paliudy
ti Jo meilę, o mylėti — tai at
skleisti kitam Jo grožį, paro
dyti tą nuostabų Jį supantį 
pasaulį. Mes gi čia, šiuo po
žiūriu esame priveligijuoti — 
šalia mūsų unikali gamta.

Mūsų paruoštuose įstatuose 
sakoma, kad centras — ben
druomenė susidarys iš etno
grafinėse klėtelėse gyvenančių 
pavienių, o mažose sodybėlėse 
—r susituokusių asmenų. Taip 
pat nebus atstumti ir paša
liečiai. Pagrindinis bendruo
menės tikslas — gamtos tyloje 
ir ramybėje siekti dvasinio 
tobulumo ir artimesnio Jėzaus 
Kristaus pažinimo. Be to dar 
teiksime dvasinę pagalbą vi
siems, ieškantiems gilesnio 
dvasinio gyvenimo, skelbsime 
Jėzaus Evangeliją, tautos dva
sinius turtus, pagarbą gyvy
bei, gamtai, užsiimsime ama
tais patys ir mokysime to ki
tus. Jau organizuojame reko
lekcijas, o ateityje planuojame 
vesti saviugdos kursus, Šv. 
Rašto studijas, paskaitas, va
karones, susitikimus. Galvo
jame bendradarbiauti su Šv. 
Pranciškaus ir kt. vienuolijo
mis bei religinėmis bendruo
menėmis. Dar rengsime Pir
mos Komunijos stovyklas, sta
tysime namelius tiems, kurie 
norės pabūti su mumis, pagy
venti pagal mūsų vidinę re
gulą (taisykles).

Vienu svarbiausių rūpesčių 
mums yra našlaičių ir vaikų 
su fizine bei psichine negalia 
globa. Nes tikras maldingu
mas: „Šelpti našlaičius ir 
našles jų sielvarte ir sergėti 
save nesuterštu šiuo pasauliu” 
(Jok 1.27). Ir dar: „Kas moka 
daryti gera ir nedaro, tas nusi
deda” (Jok 4.17). Taip, tai tik
ra tiesa. Visi, kurie dirbo su

neįgaliais žmonėmis liudijo: 
„Vargšas mus atnaujina, pa
budina, sukrečia mūsų įsiti
kinimus bei pripratimą prie 
patogumų.” Visa Evangelija 
glūdi čia — leisti, kad Jėzus 
mus trukdytų per vargšą. Pir
mas panašios bendruomenės, 
įkūrėjas J. Vanier apie tai pa
sakė: „Leiskite vargšams mus 
išgydyti”. Mums gal ir keista, 
bet tai ir yra Dievo išmintis, 
kad Jis „pasirinko, kas pasau
liui atrodo kvaila, kad sugė
dintų išminčius. Dievas pasi
rinko, kas pasauliui silpna, 
kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, 
kas pasaulio akimis žemos 
kilmės, kas paniekinta, ko 
nėra, Dievas pasirinko, kad 
niekais paverstų tai, kas lai
koma kažin kuo...” (Kor 1.27- 
28). Tik dėl to Dievas visada 
susimažinęs, nusižeminęs, ne
matomas, užgautas ir tik todėl 
Jis kūdikėlis, avinėlis..., ligo
nis, Jis visada tarp tokių ir už 
juos „galvą guldo”. Štai todėl 
mūsų noras — pagydyti sielas, 
įkvėpti jėgų gyvenimui, moky
ti juos atrasti savyje, kituose 
begalinį džiaugsmą ir grožį. 
Pabuvus čia, pas mus, šiuose 
gamtos harmonijos tyruose, 
visa tai vyksta labai natū
raliai. Kūnas pats užgydo su
žeistą vietą, medis — nuplėštą 
žievę. Tad ir žmogus, būda
mas vienumoje, gamtos pasau
lyje, negali likti nepaliestas, 
nepakylėtas. Todėl ir keliau
jame, lyg pasakų karalystėje 
parko upeliais, ežerais, laipio- 
jam kalnais, važinėjame ar
kliais... Ir rezūltata’ akivaiz
dūs.

Pabaigai dar „pasiteisin- 
sim”, kodėl mes taip šliejamės 
prie gamtos, prie parko. Žmo
gus su nuodėme neramus, jis 
visada skuba. Skuba, kad „už
dusintų” sąžinės priekaištus. 
Ir skuba tada jis, lyg ir ne 
savo noru, o verčiamas vidinės 
kliaudos. Galbūt tai „sėkmin
giausiai” pavyksta mieste, kur 
minios žmonių, aibės rūpes
čių, problemų, triukšmo. Sku
bantis, neramus žmogus yra 
silpnas — jis neturi savo vie
natvės, negali ilgiau pabūti 
vienas, nes vienumoje lieki tik 
su savimi (sąžine, ydomis). 
Vienumoje įvyksta akistata su 
savimi, įvyksta tikro, savęs 
atradimas. Kaip tik tam tar
nauja gamta, jos tyla, grožis. 
Tikroji vienatvė (meilės ir 
grožio) yra būtina tiek indivi
dui, tiek visuomenei. Netgi 
žmogus tiek tėra žmogus, kiek 
jis gali išlaikyti savo paslaptį 
ir tą savo vienatvę, kurios nie
kas daugiau negali patirti. Tik 
tokiam vienišiui Dievas ryž
tasi atskleisti didingiausią pa
slaptį — Save. „Jis laukia 
norėdamas man apie Save 
pranešti taip, ko nedera

išsakyti kitiems, ko netgi pats 
sau negaliu suprantamai įsi
vaizduoti. Privalau to trokšti 
tyloje” (T. Mertonas, vienuo
lis).

O ir toks laikmetis dabar, 
kaip ir prieš 2000 metų (kaip 
ir prieš Kristaus atėjimą), kai 
ima rastis bendruomenės, 
ieškančios dvasinės išraiškos. 
Gal tai yra ženklai, verčiantys 
labiau įsiklausyti į Evangeli
jos tylą, į visuomenės, civiliza
cijos likimą. „Esu įsitikinęs — 
tęsia mintį J. Vanje — vienin
telis žmonijai iškilusių ir kil
siančių problemų sprendimas 
— sugrįžti į natūralias ben
druomenes: šeimas, kaimus, 
kur gimstama ir mirštama, 
kur jaučiamas gyvenimo tęs
tinumas ir amžinumas. Į tai 
bus sugrįžta, kai viskas bus 
sunaikinta. Didysis šios die
nos šūkis: sukurti vietas ben
dradarbiavimui ir meilei”.

Galbūt tokia vieta ir yra 
Aukštaitijoje, nuostabioje gam
tos oazėje, kur galima bus pa
sidalyti duonos kąsniu, džiaugs
mu, meile. Kai artės vakaras, 
mums bus miela ištarti: 
„Pasilikite su mumis! Jau va
karas arti, diena jau besibai
gianti...” (Lk 24,29).

Šie sakiniai buvo surašyti 
beveik prieš ketverius metus. 
Praėjęs laikas rodo, kad „Ke
lias” keliasi gyvenimui. Štai 
vien praėjusią vasarą buvo su
organizuotos trys stovyklos 
vaikams („Komunijos”, „Dvasi
nio ugdymo”, „Prevencijos”), 
viena kūrybinė, viena šei
moms bei surengtos maldos — 
meditacijos praktikos dienos. 
Miela prisiminti pavasarinius 
susitikimus su pranciškonų 
kunigu Severinu, OFM, su 
,Agnus Dei” bendruomene iš 
Vokietijos, maldos teorijos ir 
praktikos užsimėmimus, reko
lekcijas, dainavimo vakarus, 
ypač Jonines (Rasos). Dabar, 
pasibaigus vasaros darbams, 
stovykloms, sugrįžtame prie 
ūkio darbų, statybų. Statom 
klėtelę bendruomenės rašti
nei, baigiame pavėsinę su lau
ko virtuve, jau pradėjome 
pirmąjį tylos namelį, skirtą 
maldininkams bei bendruo
menėje dirbantiems broliams 
ir sesėms. Taip pat remontuo
jame kelią (žvyrkelį), vedantį į 
„Kelią”. Sakoma: „Kam kelias 
reikalingas, jei neveda į 
šventovę?”. Taip ir mūsų ben
druomenės tikslas — visiems 
parodyti kelią, kelią į Tėvo na
mus. Tad jau projektuojame 
koplytėlę, kurioje, vietos vys
kupui palaiminus, įsikurs Jė
zus duonos Švenčiausioje pas
laptyje.

Kaip matote — gyvuojame! 
Visus mielai kviečiame pabūti 
su mumis, prisiminti amži
nąją Būtį. O jei rasite prasmę 
mūsų veikloje, tyloje — pasi
likite su mumis ar bent pa- 
gelbėkite augti.

Mūsų adresas: Darželių km., 
Linkmenų seniūnija, Ignali
nos r. 4759, Lithuania.

Gintautas Mockonis — 
brolis Pranciškus, OFS

Pirmosios klėtelės pradžia.
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įvairūs Nekilnojamo turto
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

AUTOMOBIUO. namu, sveikatos, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Parduodamas erdvus, šviesus 
„condo” ramioje, lietuvių apgyventoje 
apyl., Oak Lawn, IL;
2 mieg., 2 vonios; antras aukštas; 
naujai išremontuotas, nauji kilimai; 
privatus garažas su skalbykla.
Tel. 708-246-1390. Skambinti po 6 v.v.

Home Health Care Intl. Agency
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615.

Ieškome auklės prižiūrėti 
2 m. mergytę, Waltham, MA, 

Bostono priemiestyje, 
netoli gero susisiekimo. 
Kreiptis 781-894-3053

773-585-9500
SHOW CENTRAS Maloniai kviečia jus į

"ŽVAIGŽDŽIŲ KVARTETO“
- Janinos Miščiukaitės, Onos Valiukevičiūtės, Viktoro Malinausko ir 
Valdemaro Frankonio - trijų dalių, nepakartojamą koncertą, 
kuris įvyks kovo 20 dieną 8 vai. vakaro Willowbrook Ballroom, 
8900 South Archer Avė, Willow Springs.
Bilietai jau parduodami, nedelskite. Juos įsigyti galite:

Atlantic Express Corp.
2719 W. 71 st Street, Chicago. Tel.: 773 434 9330 
Willowbrook Ballroom tel.: 708 839-1000 
Visa informacija tel.: 630 632 4403

SVARSTĖ TRAGEDIJŲ
ĮAMŽINIMO KLAUSIMUS
Vasario 1 d. LR Seimo Na

cionalinio saugumo komitete 
svarstyti G. Žagūnio, Medi
ninkų bei Červenės (Baltarusi
ja) tragedijų įamžinimo klau
simai. Jau anksčiau šie klau
simai buvo svarstomi LR Sei
mo Švietimo, mokslo ir kul
tūros komitete bei Kultūros 
ministerijoje.

Nutarta perduoti Medininkų 
aukų atminimo paminklo klau
simus iš Vilniaus teritorinės 
muitinės žinios Kultūros mini
sterijos žinion. Kultūros mi
nisterija jau esančiuose pa-

RE/MAK 
REALTORS

(773)590-0205 
(708)425-7160

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

HELP VVANTED
Servers - Bartenders - Host Person
Meson Sablka has brought a "True Taste 
of Spaln" to the North Shore.
We are anupscale, casual restaurant 
thatoffers: ■ A professional and

energetic work envlronment
■ Flexible scheduling
■ 401 K Plan
■ Group rate Insurance

lf you ha ve been searching for work that is 
both personally and financially rewarding, 
your search is over!

Please apply in person 
Meson Sablka 
310 S. Happ Rd.

(Intersection of Willow Rd. and S. Happ Rd.)
Northfield Village Center 
Northfield, IL 
(847)784-9300

MAJOR MANUFACTURER 
ON SOUTHSIDE

Looking for • Machinists 
• Grinders & • Assemblers.

1st & 2nd shifts, full time permanant 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be able to communicate in 
English. Call: Kristen or Jason

1-800-416-8662 
Mušt have own transportation.

Ieškomi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys CDL 
leidimą. Kreiptis: Steve,

tel. 708-396-1515

Štatuose Medininkuose įreng
tų memorialinį muziejų.

Pritarta Červenės ir G. 
Žagūnio paminklų statybos ir 
atminties įamžinimo projek
tams. Nutarta kreiptis į LR 
vyriausybę dėl jų finansavimo.

KONKURSAS
S. STANEVIČIAUS

ŽENKLO SUKŪRIMUI
1999 m. spalio 26 d. sukan

ka 200 metų, kai gimė lietuvių 
literatūros klasikas, filologas 
ir tautosakininkas Simonas 
Tadas Stanevičius. Atgimusi 
Simono Stanevičiaus tėviškė 
Kanopėnų kaime, Viduklės 
seniūnijoje, Raseinių rajone 
saugo šio iškilaus XIX a. 
pradžios rašytojo dvasią. No
rėdama įamžinti Simono Sta
nevičiaus atminimą, jo 200- 
ųjų gimimo metinių proga Ra
seinių rajono savivaldybė skel
bia konkursą jubiliejinio sim
bolio (ženklo, emblemos) sukū
rimui.

Konkurso dalyviai simbolio 
projektus pateikia iki 1999 m. 
kovo 10 d. į Raseinių savival
dybę (V. Kudirkos g. 5, 4400 
Raseiniai) G. Pečkaitienei, 
kultūros vertybių apsaugos 
vyr.' specialistei (tel. 8-228 
51433).

Simbolio (ženklo, emblemos) 
projektas pateikiamas A4 for
mato, grafinės formos su spal
vų deriniais.

A. Mačiukevičius 
Savivaldybės administratorius 

„Kultūros gyvenimas”



I DRAUGAS, 1999 m. kovo 16 d., antradienis

PRIVALOME
AUKOTI LIETUVIŠKOMS 

INSTITUCIJOMS

1949 m. birželio 14 d. pas
kelbta Lietuvių Charta turi 
net 13 principų, bet nėra nei 
vieno, liečiančio lėšų telkimą 
visuomeniškam bei kultū
riniam darbui. Naujiems atei
viams po Antro pasaulinio ka
ro lyg ir nebuvo pareigos au
koti pinigus visuomeniškam 
reikalui. Visuomenininkai ir 
kultūrininkai veikė daugiau
sia savo lėšomis, o jiems iš- 
mirštant, nebepasilieka’jų in- 
situcijų. Yra didžiulė praraja 
tarp veikėjų ir rėmėjų. Jei 
reiktų pasverti dydžius, tai 
antrųjų kaip ir nebuvo. Lietu
vių Charta turi būti papildyta 
galbūt net nauju pirmuoju 
principu: lietuvis,-ė privalo 
aukoti pinigus lietuviškoms 
institucijoms. Dabar jau pats 
laikas didelėms aukoms, nors 
pavėlavome 50 metų.

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, Ml

LIETUVOS
BIUROKRATIJA

Yra du pagrindiniai biurok
ratijos tipai: rytinis ir vakari
nis. Rytinio biurokratijos tipo 
labai geras pavyzdys yra Rusi
ja. Joje nuo penkiolikto šimt
mečio visos žemės priklausė 
carui, o visi žemės ir turtų 
naudotojai tebuvo caro valdų 
nuomininkai. Visa valdžia 
buvo sukoncentruota caro 
dvare, iš kurio per biurokra
tus buvo valdoma visa Rusija 
ir jos užkariauti kraštai. Kai 
1917 metais buvo pašalintas 
caras, tą patį valdymo modelį 
pasilaikė, . ir komunistai. Jo 
viršūnėje buvo komunistų par
tijos generalinis sekretorius, 
apsuptas Politbiuro narių. Ir 
tada visa imperija buvo valdo
ma per centro paskirtus ko
munistus biurokratus, kurie 
gal buvo dar galingesni, negu 
caro biurokratai. Atseit, ir 
tada valdžios galios ėjo nuo 
viršaus į apačią.

Vakarų pasaulyje biurokra
tijos išsivystymui daug įtakos 
turėjo feodalizmas, kurio 
viršūnėje esąs karalius ar im
peratorius galėjo turėti tik 
tiek galių, kiek jam leido že
mesniųjų pakopų feodalai. At
seit, buvo einama nuo apačios 
į viršų. Čia biurokratai neturi 
tiek daug galių.

Yra ir du pačių biurokratų 
tipai: tarnautojai ir valdinin
kai. Tarnautojas žino, kad jo 
darbdaviai yra eiliniai pi
liečiai, kurie moka mokesčius, 
kurių dėka jam kiekvieną 
mėnesį yra išmokama alga. 
Todėl jis stengiasi patarnauti 
kiekvienam klientui ir jo ne- 
varinėja „nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus”. O valdininkas 
galvoja, kad jis pats yra 
valdžia, turįs reikalų su už 
save kvailesniais sutvėrimais 
(pagal rusišką posakį, ,ja 
načalnik, ty durak”), todėl 
nėra reikalo pataikauti klien
tui. Galima su juo žaisti, kaip

katei su pagauta pele.
Kuriam tipui priklauso dau

guma dabartinių Lietuvos val
diškų įstaigų biurokratų? Į tą 
klausimą geriausiai galėtų at
sakyti Lietuvoje gyveną žmo
nės. Mūsų, už Lietuvos ribų 
gyvenančiųjų, patyrimai yra 
riboti, ir gal ten iš sovietinių 
laikų išsilaikę komunistų biu
rokratai yra mums at
šiauresni vien dėl to, kad mes 
nesame jų bendraminčiai ar 
kad nesame Lietuvos mokes
čių mokėtojai. Taigi, jei kam 
reikia atgauti Lietuvos piliety
bę ar tėvų turėtą žemę, ar 
namą, jis yra gainiojamas iš 
vienos įstaigos į kitą. Apie tai 
jau buvo nemažai rašyta už
sienio lietuvių spaudoje. Bet 
rečiau buvo paminėti vargai 
tų, kurie susigundo išspaus
dinti kokią nors knygą Lietu
voje, kur spausdinimo išlaidos 
yra daug mažesnės, negu 
Amerikoje ar Kanadoje. Pagal 
esamą tvarką, rankraštis turi 
pereiti per tenykščio redakto
riaus cenzūrą. Jei tai nebus 
padaryta, leidykla bus nu
bausta. Atrodo, kad dažnai re
daktorių kėdėse tebesėdi tie 
patys žmonės, kurie, daug ką 
pakeisdami, perredaguodavo 
knygas ir sovietiniais laikais. 
Jie ir dabar dažnai pakeičia 
ne tik atskirus žodžius ar sti
lių, bet ir turinį bei autoriaus 
mintis. Blogiausia, kai redak
torius tai daro, nagrinėjant 
profesinius klausimus, ir kai 
jis pats juose nelabai susigau
do. Taip pat yra be reikalo 
„susovietinami” Amerikos vie
tovių pavadinimai ir pa
vardės. Aiškinama, kad tai 
daroma dėl to, kad Lietuvoje 
dabar „esą taip priimta”. Ar ir 
toliau mes turime daryti viską 
taip, kaip mums buvo įsakyta 
daryti Maskvos valdymo lai
kais? Ar ir toliau mes turime 
policijos vadus vadinti komi
sarais vien dėl to, kad juos 
taip vadino sovietiniais lai
kais? Kaip gaila, kad per 9 ne
priklausomybės metus Lietu
va nepajėgė atsikratyti Mask
vos palikto raugo ir papročių!

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, Ohio

KAŽKAM IŠ PAKAUŠIO 
PELENAI BYRA...

‘ ■ i
Skaitau „Drauge” (vasario 

24, 1999, Nr. 38) straipsnį 
„Kaunas be ašarų atsisveikino 
su sovietiniais paminklais”. 
Grūto miške bus įrengtas par
kas, kuris kainuos 3,5 mili
jonų litų ir jame bus išstaty
tos žymių komunistų skulptū
ros. Jos bus išdėstytos epocho
mis ir aprėps 2000 metų. O, 
aš nežinojau, kad jau Jėzaus 
gimimo laikais buvo žymių 
komunistų ir buvo padaryta 
jų statulų! Ir kaip jos taip il
gai išsilaikė? Skulptūrų parką 
kuria viešoji įstaiga „Hesono 
klubas”!?), pernai laimėjusi 
Kultūros ministerijos skelbtą 
konkursą. Tai va, kodėl mes, 
išeiviai, daug metų siuntėme į 
rusų komunistų užgrobtą Lie
tuvą siuntinius, stengėmės vi-

„Simno spec. int.” mokyklos vaikai su negalėm dėkoja už dovanėles gautas per „Saulutę”, Lietuvos vaikų globos 
būrelį.

šokiais būdais jiems padėti! Ir 
„padėjome!” Dabar jų vaikai ir 
vaikaičiai kuria pavergėjų, 
žudikų statulų parką ir už 
įėjimą reikės mokėti. Gal ge
riau būtų, kad žiūrovams mo
kėtų, tai parke būtų daugiau 
gerbėjų — žioplių.

Man atrodo, kad už tuos 3.5 
milijonų litų būtų geriau pas
tatyti didelę, gerą psichiatri
nę ligoninę ir joje gydyti tuos, 
kuriems iš pakaušio byra pe
lenai.

Aldona Valukonienė
Glendale, CA

PRISIMENANT
IŠĖJUSIUS

Gražu, kad labai skubiame 
erdvės amžiuje randame laiko 
sustoti ir prisiminti asmenis, 
kurie, nelaukdami atlyginimo, 
ką nors kūrė ir vis dėjo ant sa
vo tautos aukuro, dažnai ne
suprasti, nesulaukę įvertini
mo ar net pripažinimo. Turiu 
minty kompozitoriaus Juozo 
Strolios 30 metų mirimo proga 
poeto/dailininko Pauliaus Jur
kaus pasirodžiusį straipsnį 
(„Draugas”, 1999.11.27).

Nebe pirmą kartą Paulius 
Jurkus taip pasitarnauja. Per 
pirmąsias mirties metines įvy
kusiame Juozo Strolios kūri
nių koncerte Jaunimo centro 
sceną puošė jo sukurtas di
džiulis kompozitoriaus portre
tas. Kalbant apie šių abiejų 
kūrėjų sukurtą giesmę „Par- 
veski, Viešpatie”, taip plačiai 
pasklidusią po mūsų jaunimo 
stovyklas ir lietuvių švento
ves, norisi prisiminti 1994 m. 
įvykusią Pirmąją pasaulio lie
tuvių dainų šventę Vilniuje, 
kur ją giedojo per 12,000 dai
nininkų iš viso pasaulio. Jos 
metu estradoje sužibo tūks
tančiai žvakučių, kuriomis bu
vo prisiminti išėjusieji arti
mieji, negrįžę iš kalėjimų, Si
biro katorgų, nacių koncentra
cijos stovyklų ir mūsiškiai, tė
vynei laisvės meldę, bet jos 
jau niekad nesulaukę, užjūrio 
lietuviai. Ačiū Pauliui Jurkui 
už jo kultūrines dovanas ir už 
žvakučių jūros neužmirštamą 
įspūdį.

Tikslumo dėlei reikia pas
tebėti, kad vardinant kompo
zitoriaus palikimą, Putino žo
džiams sukurta kantata „Tva
nas”, per kažkieno apsižiūrė- 
jimą tapo „Tarnas”.

Mylimam Vyrui ir Tėvui

A.fA.
JUOZUI PLIENUI

mirus, jo žmoną ADELĘ, dukrą LORETĄ ir sūnų 
ANDRIŲ nuęširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Bronius Maciukevičiai 
t. Gražina ir Bronius Mikėnai

'It Onutė Liškūnienė
•« Irena ir Arūnas Draugeliai

Roma ir Virgis Norkai 
Birutė ir Julius Lintakai

Brangiai Motinai

AJA.
URŠULEI BRAZAITIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui 
EDUARDUI, dukrai IRENAI VALAITIENEI su 
šeima ir kartu liūdime

Clevelando Ateitininkai

PAVASARĮ IR VASARĄ SKRYDŽIAI Į

VILNIŲ
IŠ NEWARK, IŠ CHICAGO, 

N.J. IL
Balandžio 1 d.- 
30 d.

$455 $510

Gegužės 1 d.- $660 $660
birželio 15 d.
Birželio 16 d.- $780 $790
rugsėjo 15 d.
plius mokesčiai

PAPIGINTI skrydžiai iš visų JAV miestų

VYTIS TRAVEL
40-24 - 235 St.

• Douglaston, NY 11363

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www.vytistours.com

ČIUOŽIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS

Atkelta iš 3 psl.
stiprybės iš savos praeities, kartu nusistatykime savos 
ateities kryptį ir priimkime savan glėbin visas tas 
nuostabias vieningos ateities galimybes. Taip apsi
ginklavę, nugalėsime kylančius milžinus it išliksime 
tautai, o ypač savai dvasinei asmenybei, ištikimi.

Tikiuosi, kad skaitytojas suprato mano žodžių tie
sią mintį. Rašant gerai supratau, kad kiekvienas skai
tantis tiems žodžiams nepritars ir kad, be abejo, šio 
dienraščio ar kito leidinio puslapiuose susilauksiu kri
tikos, kitų nuomonės pasisakymų. Jeigu tai įvyktų, 
būtų tikrai nuostabu ir sveika. Į tai ir kviečiu, nes 
minčių dalinimasis suteiks Lietuvių Bendruomenei 
gyvastingumo ateitį, lietuviškų leidinių puslapiams 
medžiagos ir mūsų lietuviškajai visuomenei tam tikro 
bendravimo, vieningumo.

Istorinės medžiagos semtasi iš „Lietuvių Enciklopedijos” ir 
„JAV LB trys dešimtmečiai”, redaguoto Balio Raugo.

Pabaiga.

Mylimai Motinai

AJA. .
ELENAI GAILEVIČIENEI

išėjus Amžinybėn, sūnų JUOZĄ GAILĄ, dukterį 
VIRGINIJĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Stasė ir Cezaris Surdokai

Devintą kryželį nešančiam 
kultūrininkui Pauliui Jurkui 
dar daug sveikų ir kūrybingų 
metų!

Faustas Strolia

!'}, ! K , i

JAV LB Rytinio Connecticut apylinkės valdyba. Sėdi R. Taunienė ir pirmininkas V. Alksninis. Stovi (iš k. į d.): 
J. Bružas, R. Drazdauskas, J. Rygelis, B. Kondrotas ir J. Kriaučiūnas. Nuotr. A. Prapuolenytės

AJA.
LIUDAS KRIAUČIŪNAS

Gyveno Cicero, IL. Mirė 1999 m. kovo 13 d., sulaukęs 77 
metų. Gimė Lietuvoje, Žagarėje. Amerikoje išgyveno 49 
metus.

Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Gintautas, marti 
Carolyn, anūkės Allison ir Melissa. Lietuvoje: sesuo Aldona 
Jasaitienė, pusbrolis Romas, žmona Leontina Ramonai, 
mirusio brolio Vytauto žmona Emilija ir jų šeimos bei kiti 
giminės. Amerikoje: pusseserė Mirga, vyras Dontonas 
Šulaičiai, svainis Jonas, žmona Patricija Kuiniai, a.a. Liudo 
žmonos seserys: Genovaitė Steikūnienė, Sabina Mikuc
kienė, Dana ir jos vyras Edvardas Skopai ir jų šeimos; 
krikšto duktė Regina, vyras Martin Mendicino ir šeima.

A.a. Liudas pašarvotas antradienį, kovo 16 d. nuo 2 iki 
9 vai. vakaro Svec & Son laidojimo namuose, 6227 W. 
Cerrnak Rd., Berwyn, IL.

Laidotuvės trečiadienį, kovo 17 d. Iš laidojimo namų 8:45 
vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Our Lady of the Mount 
bažnyčią, 2416 S. 61 St., Cicero, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus suteikti a.a. 
Liudui paskutinį patarnavimą, dalyvaujant šv. Mišiose ir 
laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus ir šeima

Laidotuvių direkt. Svec & Sons Tel. 708-484-2050

PADĖKA
A.tA.

JONAS ROMAS KARUŽA
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Tėtukas mirė 1999 

m. vasario 11 d. ir buvo palaidotas vasario 15 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Dėkojame visiems, kurie apsilankė koplyčioje, pa
lydėjo į kapines. Dėkojame atsiuntusiems gėles, skyru- 
siems aukas šv. Mišioms ir labdarai ir visiems, kuriems 
atskirai padėkoti neturime galimybės.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Rimui Gudeliui, kuris 
atnašavo gedulingas šv. Mišias už Velionį ir palydėjo Jį 
į kapines. Ačiū muz. Ričardui šokui už giesmes ir var
gonų palydą.

Ačiū karstą nešusiems: Stasiui Budėjui, Vyteniui ir 
Jūriui Čiurlioniams, Jeannot Karužai-Arsenąult, Gy
čiui Krikščiūnui ir Rokui Zubovui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui 
už malonų patarnavimą.

Donata Karužienė, Daiva, Arvidas, Jonė, Da
nutė, žentai ir anūkai.

Išėjęs pas Viešpati, 
visada esi su mumis...

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA. S2
VINCAS ŠMULKŠTYS

Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas netikėtai mirė 1998 
m. kovo 9 d. Buvo palaidotas kovo 14 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Š.m. kovo 20 d., šeštadienį, 10:30 vai. ryto Tėvų Ma
rijonų koplyčioje, prie „Draugo”, už Jį bus atnašau
jamos šv. Mišios.

Draugus ir pažįstamus prašome atvykti ir pasimel
sti už a.a. Vincą.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, brolis ir kiti gi
minės.

mailto:vyttours%40earthlink.net
http://www.vytistours.com
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„Draugas” visuomet sten
giasi teikti informaciją, pas
kelbti- renginius, sukviesti į 
juos publiką, paraginti tau
tiečius, kad remtų svarbius 
užsienio lietuviams ir Lietuvai 
projektus. Teikdamas tas pas
laugas, dienraštis nereikalau
ja užmokesčio, todėl labai 
džiugu, kai organizacijos, pa
gal savo galimybes, pačios pa
junta pareigą bent nedidele 
auka išreikšti padėką. Štai vėl 
gavome du tokius padėkos 
laiškelius. Angelė K. Nelsienė, 
Baltic American Freedom 
League vykdomoji vicepirmi
ninkė, rašo: „Amerikos Baltų 
laisvės lygos vardu dėjoju 
Jums už skelbimą šios orga
nizacijos informacijos, veiklos 
projektų, kurie skirti Lietuvos 
reikalams ir reikalingi visuo
menės paramos” (priedas — 
50 dol. čekis). Ateitininkų na
mų, Lemonte, ižd. Vida Ma- 
leiškienė rašo: „Noriu padė
koti už spausdinimą prane
šimų apie Ateitininkų namų ir 
Akademikų Skautų sąjūdžio 
bendrai ruoštą susikaupimą, 
kuris įvyko vasario 20 d.” 
(priedas — 50 dol. čekis). 
„Draugas” yra labai dėkingas 
už paramą ir linkėjimus, ku
riuos abi korespondentės pri
dėjo laiškelių pabaigoje.

„Romanas” buvo geras —
gaila, kad pasibaigė... Praėjusį 
sekmadienį publikos pilna 
Jaunimo centro salė turėjo 
progą „nukeliauti į Palangą” 
ir pamatyti, kaip žmonės, 
ištrūkę iš savo kasdieninės 
aplinkos, elgiasi. „Margučio 
II” dėka, Los Angeles Dramos 
sambūris, atvežęs į Čikagą 
Kazio Sajos komediją „Savait
galio romanas”, buvo entuzias
tingai sutiktas, tuo parodant, 
kad Čikagos jr apylinkių lietu
viai labai pasiilgę teatro, o 
taip pat, kad nori paremti 
„Margučio II” laidas. Dramos 
sambūrio kvietėjai galėjo pa
sidžiaugti renginio pasiseki
mu, o losangeliečiai — šiltu 
priėmimu.

Maria Laucis, Mt. Olive, 
IL, vėl apdovanojo „Draugą” 
100 dol. auka. Nuoširdus ačiū!

Jaunimo centro Moterų 
klubas kviečia visus kovo 28 
d., Verbų sekmadienį, į tradi
cinius priešvelykinius pusry
čius Jaunimo centro kavinėje. 
Pusryčių pradžia — tuoj po 10 
vai. Mišių t. jėzuitų koplyčioje. 
Šventinį stalą pašventins re
kolekcijų vedėjas kun. Stays 
Kazėnas, SJ, svečias iš Lietu
vos. Savo atsilankymu parem- 
site Jaunimo centrą.

Lietuvos evangelikų-liuteronų bažnyčios vyskupo dr. Jono Kalvano jn. apsilankymo metu, š.m. sausio 24 d., 
Čikagos lietuvių evangelikų-liuteronų Tėviškės •parapijoje. Iš kairės: Išeivijos lietuvių evangelikų-liuteronų 
bažnyčios vyskupas Hansas Dumpys, Lietuvos evangelikų-liuteronų bažnyčios vyskupas dr. Jonas Kalvanas 
(Tauragė), kun. Saulius Juozaitis (Kaunas), kun. Valdas Aušra (Čikaga), išeivijos lietuvių evangelikų-reformatų 
bažnyčios diakone Erika Dilytė-Brooks (Čikaga). Nuotr. Aldonos Buntinaitės

Sol. Vaclovas Momkus —
tvirtas baritonas, daug kartų 
girdėtas ir visuomet mielai 
laukiamas — tiek lietuviškos 
operos, tiek koncertų scenose 
— giedos solo Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje ruošiama
me religiniame koncerte Ver
bų sekmadienį, kovo 28 d., 3 
vai. p.p. Koncertą ruošia para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino.

Kauno vyskupijos augzi
liaras vysk. Rimantas Nor
vilas šiuo metu vieši mūsų 
tarpe ir vadovauja Gavėnios 
susikaupimo pamaldoms lietu
viškose parapijose. Šį savait
galį, penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, rekolekcijos vyks 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje. Kas dalyvavo 8 vai. šv. 
Mišiose praėjusį sekmadienį, 
turėjo progą pasiklausyti 
prasmingo šio svečio pamok
slo, tad žino, kad rekolekcijos 
bus neeilinės. Antra vertus, 
kiek gi kartų turime rekolek
cijų vedėją vyskupą? Visi ragi
nami dalyvauti!

Visi kviečiami pasivai
šinti lietuviškų blynų pus
ryčiais, kuriuos ruošia prity
rusios ir visiems žinomos 
šeimininkės Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje šį 
sekmadienį, kovo 21 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. r. Mišių. Bus 
taip pat proga po 10:30 vai. 
Mišių salėje pabendrauti su 
vysk. Rimantu Norvilą, kuris 
veda parapijoje Gavėnios susi
kaupimo pamaldas.

Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjai ruošia pietus sekma
dienį, kovo 21 d., 3:30 vai. 
p.p., Šaulių salėje, 2417 W. 
43rd Str. Programą atliks Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
parapijos choras, vadovauja
mas Algimanto Barniškio, ku
ris taip pat padainuos kelias 
solo dainas. Vietas galima re
zervuoti, skambinant Sabinai 
M. Henson tel. 630-573-0066.

Jau gavome „Švento 
Rašto” knygų siuntą! Kny
gos sutiktuves „Draugas” 
ruošia kovo 27 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Visi kviečiami atvyk
ti į Lietuvių dailės muziejų 
Lemonte, dalyvauti šiame 
svarbiame visai lietuvių tau
tai įvykyje ir, žinoma, įsigyti 
„Švento Rašto” knygą!

„Sveikinu ‘Draugą’ 90-ties 
metų sukakties proga. Redak
torei ir visam štabui linkiu 
ištvermės ir sveikatos!” — 
rašo mums V. Kažemekaitis 
iš Racine, WI ir pridėjo 90 dol. 
auką. Esame dėkingi už viską!

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
susirinkimas šeštadienį, ko
vo 20 d., 1 vai.p.p. vyks Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Tradicinis „Velykų sta
las” Pasaulio lietuvių centre 
ruošiamas balandžio 11d., At
velykio sekmadienį, 12 vai. 
„Velykų stalą” ruošia PLC 
renginių komitetas ir kviečia 
dalyvauti, tik reikia užsisa
kyti stalus arba vietas pas vi
siems jau gerai pažįstamą Al
doną Palekienę tel. 708-448- 
7436.

Dėmesio visoms Lietuvių 
moterų klubų federacijos
Čikagos klubo narėms: kvie
čiame dalyvauti visuotiniame 
narių susirinkime kovo 21 d., 
sekmadienį. Šv. Mišios bus 
aukojamos jėzuitų koplyčioje 
10 vai. r., o 11 vai. r. Jaunimo 
centro kavinėje vyks susirinki
mas. Kviečiamos ne tik LMKF 
narės, bet visos moterys, be
sidominčios lietuviška kultū
rine veikla, ateiti susipažinti 
su šios prasmingos organizaci
jos veiklos gairėmis. Bus ap
tarti kitų metų planai, po su
sirinkimo — vaišės.

Priešvelykinis susikaupi- 
rtias — rekolekcijos Pal. J. 
Matulaičio misijoje, Lemonte, 
numatomas š.m. kovo 22, 23 ir 
24 d., 7 vai. vak. Rekolekcijas 
ves Biržų klebonas tėvas jė
zuitas Stasys Kazėnas.

„Gaja” ateitininkų medi
kų korporacijos narių susi
rinkimas įvyks š.m. kovo 21 
d., 10:30 vai. ryte, Ateitininkų 
namuose. 9 vai. r. šv. Mišios 
už „Gajos” mirusius ir gyvus 
narius Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio koplyčioje, Lemon
te. Maloniai kviečiame daly
vauti korporacijos narius su 
šeimomis ir draugais Mišiose 
ir susirinkime. Bus pusryčiai. 
Narių šeimų vaikai galės žais
ti svečių kambaryje. Kosmeti
kos chirurgas dr. Saulius 
Jankauskas iš Floridos kal
bės tema: „Kosmetikos chirur
gijos pažanga”.

Kovo 21d. Jaunimo cent
ro M. K. Čiurlionio galerijo
je, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, IL 60636, vyks Lietu
vos Karo Aviacijos 80-ies me
tų jubiliejaus minėjimas ir 
lakūno ANBO lėktuvų kons
truktoriaus, inžinieriaus, bri
gados generolo, Lietuvos kari
nių oro pajėgų vado (1934- 
1940 m.) Antano Gustaičio gy
venimo ir jo darbų parodos 
atidarymas.

„MARČIULIONIUKAI” 
ATSISVEIKINA SU

ČIKAGA

Antradienio (kovo 16 d.) va-

kare Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos jaunieji 
žaidėjai su savo palydovais po 
dešimties viešnagės dienų šal
toje Čikagoje British Ainvays 
kompanijos lėktuvu išvyksta 
atgal į Vilnių. Tačiau, kaip pa
reiškė delegacijos vadovė ir 
mokyklos direktorė Zita Mar
čiulionytė, visi iš čia išsiveža 
šiltus įspūdžius ir gerus prisi
minimus.

Sekmadienį jaunieji vilnie
čiai užbaigė savo sportinę pro
gramą. Per paskutines savo 
rungtynes Illinois valstijos 
aštuntokų turnyre „Madness- 
V”, suruoštą North Central 
kolegijoje (Naperville, IL), jie 
varžėsi su vietine „Blazers” 
komanda. Po įtemptos ir sun
kios kovos pergalę pasiglemžė 
krepšinio gimtinės atstovai — 
38-33.

Beveik visą rungtynių laiką 
pirmavo vilniečiai, kurie pir
mą kėlinį baigė 19-17 savo 
naudai. Po pertraukos „mar- 
čiulioniukai” buvo atitrūkę 29- 
25, vėliau 31-27. Bet tada 
atėjo Juodos minutės” mūsiš
kiams, kurie pradėjo daryti 
apmaudžias klaidas. Tuo pasi
naudodami, „Blazers” krepši
ninkai išlygino, o kiek vėliau 
persvėrė 33-32.

Negana to, kaip atrodė, po 
leistinai blokuoto kamuolio 
teisėjai priskyrė mūsiškiui ne
užtarnautą pražangą. O kuo
met šis pademonstravo protes
to ženklus, jam dar pridėjo ir 
technišką nuobaudą. Tokiu 
būdu varžovai gavo teisę mes
ti 4 metimus, iš kurių pataikė 
du. Tada varžovai dar labiau 
išėjo priekin, o nusiminę vil
niečiai niekaip negalėjo jų pa
vyti.

Tačiau patekę į šių stambių 
varžybų (dalyvavo 32 koman
dos) aštuonetuką; mūsiškiai 
galėjo būti patenkinti. Vilnie
čius pastebimai kamavo nuo
vargis ir kelių žaidėjų per- 

! sišaldymas — negalėjimas
žaisti visa jėga.

Beje, prieš pakliūnant į tur
nyro aštuonetuką, šeštadienį 
vilniečiai po pratęsimo nu
galėjo Burlington Central 
„Rockets” penketuką 37-33.

Šeštadienio vakarą vilnie- 
, čiai buvo pagerbti per ASK 
„Lituanicos” šaunų pobūvį PL 
centro salėje Lemonte. Ten iš 
vilniečių lūpų daugiausia pa
dėkos žodžių susilaukė svar
biausi šią išvyką surengę žmo
nės: Indrė Tijūnėlienė, dr. Do
natas Siliūnas ir kiti. Jie ap
dovanoti Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos suveny
rais.

Pabaigę savo sportinę pro
gramą, pirmadienio vakarą 
jaunieji „marčiulioniukai”, bu
simieji Lietuvos krepšininkai, 
turėjo laiko atsipalaiduoti ir 
stebėti Čikagos „Bulis” ir Cle
velando „Cavs” profesionalų 
rungtynes „United Center” pa
talpose.

E. Šulaitis

APIE ALMOS FONDĄ i

Kovo 7 d.,trečiadienio, vy
resniųjų lietuvių popietę „Sek
lyčioje” pradėdama renginių 
vadovė E. Sirutienė pasakė, 
kad bus rodoma vaizdajuostė 
iš Lietuvos, pavadinta „Mo
kyklose — namų šiluma”, ku
rią parūpino JAV LB Soc. rei
kalų tarybos pirmininkė B. 
Jasaitienė. Joje matysime Al
mą Adamkienę ir Almos fondo 
narius, lankančius mokyklas. 
Renginių vadovė paprašė B. 
Jasaitienės plačiau išaiškinti, 
kaip atsirado Almos fondas. B. 
Jasaitienė papasakojo, kad po 
prezidentinių rinkimų A. 
Adamkienė labai išgyveno dėl 
skurdžios ir blogos mokyklų 
padėties kaime.

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas savo metinio susirinki
mo proga paskyrė 500 dol. 
auką JAV LB Socialinių rei
kalų tarybai. Auka turėtų būti 
panaudota ypač reikalingam

Lietuvos Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Gražina Paliokienė savo apsilankymo Čikagoje bei Lemonte metu 
susipažino su lietuviškuoju švietimu — šeštadieninių mokyklų veikla. Viršuje — su Čikagos lit mokyklos moki
niais — iš kairės direktorė Jūratė Dovilienė, dr. G. Paliokienė, mokyt. Onutė Utz; apačioje — su Maironio lit. 
mokyklos „Geležinio vilko” būreliu ir jo vadove mokyt. Gražina Sturoniene (pirmoje eil. iš dešinės).

Abi nuotraukos Viktoro Kučo.

labdaros ir švietimo srities la
bui. Štai taip, ačiū ČLM klu
bui, atsirado Almos fondas, 
kuris yra Lietuvos Našlaičių 
globos fondo dalis. Reikia pa
žymėti, kad prieš 75 metus 
ČLM klubas sušelpė trejetą 
našlaitynų ir prieglaudų Lie
tuvoje 369 dol. 45 ct. auka 
(anais laikais tai buvo labai 
dideli pinigai). Ir kaip malonu, 
kad ČLM klubas ir toliau tę
sia šią tradiciją.

Almos fondui didelėmis ir 
mažomis sumomis jau suauko
ta 70,000 dol. Kiekvienas cen
tas nueis kur paskirta.

Šiuo metu atsiranda „žino
vų”, aiškinančių, kad Alma 
nieko nedaro. Pas mus dabar 
pradėta galvoti, kad jei garsiai 
nekalbi, tai nieko nedarai, o 
liaudies išminčiai sakydavo, 
kad tik „tuščias puodas gar
siai skamba”.

Informacijos dėlei reikia pa
žymėti, kad A. Adamkienė, 
1998 Metų Moteris, yra: para- 
plegikų (žmonių patyrusių 
stuburo traumas) asociacijos, 
Osteoporozės centro, vaikų, 
sergančių plaučių ligomis, or
ganizacijų globėja. Ji taip pat 
yra M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijos baleto klasės ir 
Tarptautinio vaikų meno fon
do „Child art” garbės narė. Be 
minėtos globos dar užsima ak
tyvia labdaringa veikla, kuriai 
lėšas skiria Almos fondas bei 
kitos firmos ir organizacijos 
Lietuvoje. Prezidentūros kie
melyje surengta graži Atvely
kio šventė Vilniaus miesto ir 
rajono vaikų namų auklėti
niams. Panevėžio vaikų namų 
našlaičiams sudarytos sąlygos 
ilsėtis Panevėžio vaikų vasa
ros stovykloje „Šilelis”. Dau
giavaikių ir socialiai remtinų 
šeimų vaikai pirmą kartą nu
vežti į Palangą pasigrožėti jū
ra. Palaikant Agotos Tiškus 
iniciatyvą, Šilalės rajono Upy
nos vid. mokyklai padovano
tas „Canon” kopijavimo apara
tas. Radviliškio viešosios bib
liotekos žaisloteka pasipildė 
A. Adamkienės dovanotais 
žaislais ir muzikiniu centru. 
Parengti projektai dėl prail
gintos klasės įrengimo Kelmės 
rajono, Tytuvėnų vid. mokyk
loje, Pakruojo rajono Žeimelio 
vid. mokykloje, Radviliškio ra

jono Sidabravo vid. mokykloje 
bei pasirašytos sutartys su 
tais centrais. Šv. Kalėdų pro
ga A. Adamkienė išsiuntė do
vanas ir pasveikino 900 vaikų, 
gyvenančių daugiavaikėse šei
mose ir šeimyniniuose globos 
namuose. Vaikai sulauks vita
minų, kuriuos dovano „Boeh- 
ringer Ingelheim” firmos 
atstovybė Kaune, „Nestle” fir
mos gėrimų bei saldainių iš 
A. Gricevičiaus saldainių fa
briko „Rūta”. Gruodžio 20 d. 
prezidentūroje surengta kalė
dinės eglutės šventė Žemaiti
jos vaikams.

B. Jasaitienė perskaitė A. 
Adamkienės talkininkės Si
gutės Kačinskienės laišką, ku
riame rašoma, kad jau yra 
įrengtos trys popamokinio ug
dymo klasės: Sidabravo, Žei
melio vid. mokyklose ir Tytu
vėnų vienuolyno patalpose, 
kurias Alma Adamkienė rėmė 
iš lėšų, esančių Almos fonde. 
Klasėse vaikai ruošia pamo
kas, žaidžia, ilsisi ir vieną 
kartą pavalgo. Kai kurie iš jų 
neturėjo tokių sąlygų na
muose, o kitiems, pasibaigus 
pamokoms, reikėdavo laukti
2-3 valandas autobuso, vežan
čio į namus. Sidabravo vid. 
mokykloje klasė įrengta labai 
gražiai, o Žeimelio vid. mokyk
loje klasė įrengta bibliotekoje. 
Iš čia yra kilę Gaškai, Gu
daičiai ir Pulkauninkai, kurių 
atžalos dabar gyvena JAV. Ty
tuvėnų prailgintos dienos kla
sė įrengta ne mokykloje, o vie
nuolyno patalpose. (Tytuvė
nuose kadaise gyveno prezi
dento V. Adamkaus teta F. 
Tarulienė, mirusi Čikagoje). 
A. Adamkienė lankėsi ir pa
bendravo su vaikais šiose kla
sėse ir liko sužavėta darbuo
tojų nuoširdumu bei darbštu
mu. Ateity yra numatoma 
įrengti panašią klasę Kauno 
prof. V. Tumėnienės vardo 
sanatorijoje — mokykloje, 
kurią įkūrė ir kuriai iki 1940 
m. vadovavo prof. V. Tumė
nienė (palaidota Čikagoje).

Prieš pradedant rodyti vaiz
dajuostę, renginių vadovė la
bai teisingai pastebėjo, kad 
„vaizdai reiškia daugiau negu 
žodžiai”, ką mes pajutome, 
žiūrėdami į tuos šokančius, 
dainuojančius ir deklamuojan

čius berniukus ir mergaites. 
Kiek vaikų ir kokie jie gabūs 
ir gražūs, tik kad jie užaugtų 
lietuviais ir mylėtų Lietuvą. 
Tą patį sakė Žeimelyje A. 
Adamkienę atlydėjęs „ameri
konas” Remigijus Gaška, ku
ris, vaiku būdamas, lankė tą 
pačią Žeimelio mokyklą. Mo
kinukams aiškino, kad „mo
kykla yra mūsų antrieji na
mai” ir dabar jis „sugrįžta čia 
prisikelti ir atsikelti”. Suau
gusiems pabrėžtinai kartojo, 
kad jaunimėlis yra Lietuvos 
ateitis ir „ką pasėsim — tą ir 
pjausim”.

Visus palinksmino, prisimi
nęs, kaip kalbėjo Žeimelyje 
per prezidento rinkiminę kam
paniją ir prižadėjęs, kad Jei 
balsuosit už Adamkų, tai aš, 
kai jį išrinksime prezidentu, jį 
jums atvešiu”. Dabar esąs lai
mingesnis, nes atvežęs prezi
dentienę, kuri tiek daug gero 
daro. A. Adamkienė savo pa
prastumu ir nuoširdumu su
žavėjo ir vaikus, ir suaugu
sius.

Esame dėkingi B. Jasaitie
nei už tokios nuotaikingos 
vaizdajuostės parūpinimą, ku
rioje matėme, kaip A. Adam
kienė rūpinasi Lietuvos vai
kais, lyg ta daina „Tu mums 
kaip sesuo, Tu mums kaip ma
ma” būtų jai specialiai sukur
ta.

Emilija J. Valantinienė

SKELBIMAI
• „Lietuvos Našlaičių

globos” komitetas gauna au
kų padėti Lietuvos vaikams. Šį 
kartą aukojo $50 - Milda Ma- 
tusz, Delran, NJ, Algis Grin- 
talis, Jappatown, MD, $40 - 
Saul Vydas, Edina, MN, $10 - 
Donald ir Katryn Velykis 
Ralston, Wenondah, NJ, Salo
mėja Idzelienė, Cleveland, OH, 
savo globojamai našlaitei at
siuntė $25 - tai Šv. Velykų 
proga skirta dovana. Dėkojame 
visiems aukotojams! „Lietu* 
vos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. (sk.)

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




