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„Valstybės laivelis” buvo 
pernelyg įsisiūbavęs

Rusija grasina „užsukti” naftos 
čiaupą

Vilnius, balandžio 22 d. 
;Elta) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis tvirti
na, kad trečiadienį parlamen
to daugumos priimtas spren
dimas paremti ministrą pirmi
ninką Gediminą Vagnorių yra 
bandymas atšaldyti įkaitusią 
politinę atmosferą valstybėje.

„Nemanau, kad padėties ne
galima pataisyti, ir šiandien 
Seimas bandė taisyti, pakvietė 
ją taisyti. Noriu ir jus pakvies
ti, mieli žmonės, nesiskaldyti į 
tuos, kurie ‘už prezidentą’ ir 
‘prieš prezidentą’, nes dar 
daugiau bus tiesiog susisielo
jusių, kas čia be reikalo daro
si”, sakė Seimo pirmininkas 
trečiadienį vakare per Lietu
vos valstybinę televiziją ro
dytoje trumpoje kalboje.

V. Landsbergis paragino vi
sas valstybės institucijas „ne
pasiduoti pykčiui”. „Neturime 
atsisakyti kalbėti tarpusavyje 
ir kuo ramiau svarstyti tik
rųjų problemų sprendimo bū
dus”, pabrėžė jis.

Kartu parlamento vadovas 
pakvietė premjerą atsisakyti 
„akis už akį” stiliaus bendra
vime su prezidento institucija. 
„Kas bebūtų pradėję kaitinti 
atmosferą, prezidentas vis dėl-

Saugumas turėtų rimčiau 
susirūpinti antisemitizmu

Klaipėda, balandžio 22 d. 
(BNS) — Klaipėdos meras 
Eugenijus Gentvilas fašistuo- 
jančio jaunimo grupuotės an
tisemitinius išpuolius laiko 
visiškai neleistinais ir tikisi 
aktyvių Valstybės saugumo 
departamento veiksmų.

Šią savaitę miesto centre 
iškeltą vėliavą su svastika ir 
vokiškais užrašais aprašinė
tą žydų bendruomenės pasta
to sieną E. Gentvilas sieja su 
diktatorių Josifo Stalino, 
Adolfo Hitlerio bei Vladimiro 
Lenino gimtadieniais, kurie 
minimi šiomis dienomis.

Mero nuomone, šiuos iš
puolius įvykdė ne „pavieniai 
psichopatai”, o besitelkiančios 
grupuotės, ir Valstybės sau
gumo departamentas (VSD) 
turėtų rimtai išanalizuoti pa
dėtį. E. Gentvilo nuomone 
VSD greičiausiai dar neįžvel
gia problemos, nes apie šiuos 
du įvykius miesto valdžia ne
buvo informuota.

Klaipėda kaip uostamiestis, 
pasak E. Gentvilo, visada bu
vo pakankamai kosmopolitiš
kas miestas, todėl būtina ne
leisti bet kokių nacionalisti
nių iššūkių.

Nepatenkinti kagėbistai galės 
kreiptis į teismą

Vilnius, balandžio 22 d. 
(Elta) — Buvę KGB pagrindi
niai darbuotojai galės ap
skųsti administraciniam teis
mui Lietuvos Gyventojų geno
cido ir rezistencjjos tyrimo 
centro bei Valstybės saugumo 
departamento išvadą dėl to, 
kad jiems negali būti taiko
mos išimtys eiti tam tikras pa
reigas. Tai galima padaryti 
per 30 dienų nuo išvados pa
teikimo darbdaviui.

Apie tai skelbiama Seimo 
pataisytame SSRS valstybės 
saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB) vertinimo 
ir šios organizacijos kadrinių 
darbuotojų dabartinės veiklos 
įgyvendinimo įstatyme, kuris 
buvo pakeistas pagal Konsti-

to ir vieta aukštesnis, ir am
žiumi vyresnis”, sakė V. Land
sbergis.

„Seimas šiandien apramino 
įsiūbuotą valstybės laivelį. 
Seimas pakvietė irkluotojus 
darniau irkluoti, o svarbiausia 
— irkluoti viena kryptimi. 
Todėl pakvieskite visus, kurie 
turi įtakos žmonių sąmonei, 
kad padėtų Seimui raminti 
pernelyg įsisiūbavusį politikos 
laivelį. Ir palinkėkime vieni 
kitiems ramybės”, baigė savo 
kalbą Seimo pirmininkas.

V. Landsbergis per televizįją 
kalbėjo po trečiadienį vykusio 
parlamento neeilinio visuoti
nio posėdžio, kuriame slaptu 
balsavimu buvo pareikštas 
pasitikėjimas vyriausybės va
dovu. 77 Seimo nariai buvo už 
pasitikėjimą, 46 — prieš, 5 su
silaikė.

Nutarimas dėl G. Vagoriaus 
paramos buvo priimtas po to, 
kai pirmadienį vakare kalbė
damas per svarbiausias val
stybės televizijas prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė ne- 
pasitikįs premjeru ir paragino 
Seimo daugumą pagalvoti 
apie naują ministrų kabineto 
vadovo parinkimą.

Mero nuomone, teisėsauga 
turėtų daugiau dėmesio skirti 
ne tiems, kas „kokia kurdų, 
Seišelių ar aborigenų vėliava 
pamojavo”, o imtis spręsti šių 
dalykų, kurie kelia rimtą 
grėsmę visuomenės susitari
mui tautiniu aspektu. E. 
Gentvilas turėjo galvoje inci
dentą per Kauno „Žalgirio” ir 
Turkijos krepšinio rungtynes 
Kaune, kai policija sulaikė 
„Žalgirio” gerbėjus, mojavu
sius kurdų vėliava.

VSD Klaipėdos apygardos 
viršininkas Algirdas Grublys 
sakė, kad išpaišydama žydų 
bendruomenės pastato sienas, 
ši saugumui žinoma fašistuo- 
jančių jaunuolių grupuotė 
„peržengė visas ribas”. Atlik
damas tyrimą, saugumas tiki
si išaiškinti, kas konkrečiai 
įvykdė šios savaitės išpuolius. 
Grupuotės kasmetinį išsišoki
mą per A. Hitlerio gimtadienį 
A. Grublys nelaiko paprastu 
chuliganizmu.

Pasak A. Grublio, saugumas 
nuolat stebi šią grupuotę ir 
ketina sustiprinti jos kontro
lę. Jo teigimu, šioje grupuotėje 
susibūrusių jaunuolių tėra 
apie dešimt ir jų nedaugėja.

tucinio teismo išvadas.
Konstitucinis teismas pažy

mėjo, kad įstatyme įtvirtintas 
teisinis reguliavimas neužtik
rina galimybės asmeniui 
kreiptis į teismą dėl jo atžvil
giu priimtų sprendimų.

Seimo priimtame dokumen
te taip pat numatoma, jog tuo 
atveju, jeigu teismas pripa
žįsta, kad išvada yra nepa
grįsta ir patenkina asmens 
skundą, tai šis asmuo turi bū
ti sugrąžintas į darbą.

Seimas taip pat papildė šį 
įstatymą nuostata dėl advoka
tų, kurie buvo Valstybinio 
saugumo komiteto (VSK) dar
buotojai. Apie savo praeitį jie 
turi pranešti raštu Lietuvos 
advokatų tarybai ir teisingu-

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pradėjo atkūrimo dešimtmečiui skirtų renginių, vyksiančių įvairiose 
tuvos aukštosiose mokyklose, kultūros ir mokslo įstaigose, ciklą. Balandžio 20 dieną Lietuvos Mokslų akademi
joje akademiniai skaitiniai buvo skirti jubiliejų švenčiančiam VDU.

Nuotr.: Lietuvos Mokslų akademijoje susitiko (iš kairės) akademijos prezidentas Benediktas Juodka, VDU 
rektorius, profesorius Vytautas Kaminskas bei švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis. (Elta)

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai 
išvyko į Vašingtoną

Varšuva, balandžio 22 d. 
(BNS) — Palydėti gausaus 
žurnalistų būrio ketvirtadienį 
rytą Lenkijos prezidentas 
Aleksander Kwasniewski ir 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus iš Varšuvos išskrido 
į Vašingtoną dalyvauti NATO 
50-mečio minėjime.

„Dar kartą noriu pakartoti 
tai, ką jau sakiau Vilniuje, jog 
Lenkija yra sudominta iš visų 
jėgų remti Lietuvos įstojimą į 
NATO”, trumpoje spaudos 
konferencijoje oro uoste pa
reiškė A. Kwasniewski. Pa
sak jo, „bendra kelionė turi 
tapti bendrų ryžtingų veiks
mų šiuo atžvilgiu pavyzdžiu, 
gal kol kas tik simboliu”. Ta
čiau, pabrėžė Kwasniewski, 
„noriu užtikrinti, jog kitas 
NATO plėtimosi žingsnis, Bal
tijos valstybių ir mūsų arti
miausio kaimyno Lietuvos 
prisijungimas prie sąjungos 
bus vienas svarbiausių asme
niškai mano ir Lenkijos dele
gacijos keliamų klausimų”.

A. Kwasniewski nuomone, 
„Vašingtone nebus švenčia
mas NATO 50-metis, o bus 
svarstoma situacija Kosove, 
Jugoslavijoje”.

Jis taip pat išreiškė norą, 
kad „deklaruojama NATO ‘at
virų durų’ programa nebūtų 
vien žodžiai, o taptų konk
rečiais veiksmais”.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, padėkojęs už Len
kijos prezidento žodžius, pab
rėžė, jog „tai įrodo Lenkijos 
rimtą pasiryžimą remti Lietu
vą kelyje į NATO”.

Valdo Adamkaus nuomone, 
abiejų prezidentų bendra ke
rno ministrui per 20 dienų nuo 
įstatymo įsigaliojimo dienos. 
Lietuvos advokatų taryba, ga
vusi iš advokato informaciją 
apie jo darbą VSK ir atitin
kamą informaciją iš Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro bei Val
stybės saugumo departamen
to, kad advokatui negali būti 
taikomos išimtys, per mėnesį 
nuo šios informacijos gavimo 
dienos priima sprendimą 10 
metų išbraukti advokatą iš 
praktikuojančių advokatų są
rašo. Pasibaigus šiam laikui, 
jis turi teisę būti pripažintas 
advokatu.

Toks asmuo praras teisę 
ateityje būti advokatu, jeigu 
informacija apie veiklą VSK 
bus gauta ne iš jo paties, o ki
tu teisėtu būdu.

lionė ir susirūpinimas dėl Eu
ropos saugumo „yra geriau
sias įrodymas, jog Europai 
reikia ryžtingų sprendimų”. 
„Manau, kad NATO plėtimui 
reikalingi ne žodžiai, o ryžtin
gi veiksmai, o tai sustiprins 
viso aljanso ateitį”, sakė Lie
tuvos vadovas.

Lenkijos prezidentas pa
reiškė, kad „labai norėtų, jog 
Vašingtone būtų paskelbtas 
naujų naujų priėmimo sąra
šas”, bet pažymėjo, jog „šiuo 
klausimu yra labai atsargus”. 
Jis taip pat sakė, kad kandi
datai turi būti labai aktyvūs, 
ir išreiškė nuomonę, „kad Lie
tuva, ruošdamasi stoti į NA
TO, yra ‘puikios formos’ ”.

Paklaustas, ar Lietuvos pre
zidento ir premjero konfliktas 
nepakenks Lietuvos tarptau
tiniam įvaizdžiui, V. Adamkus 
sakė nemanąs, kad „konflik
tas turėtų ką nors bendra su 
tarptautiniais Lietuvos tiks
lais”. „Tačiau esu tikras, kad 
pasaulis tai priimtų kaip nor
malų demokratijos procesą”, 
sakė Lietuvos vadovas.

* Konservatorių frakci
jos seniūno pavaduotojas
Sigitas Kaktys mano, jog kon
servatoriams „nebėra kur 
trauktis”, jie turi perkratyti 
savo veiksmus ir kai ką keisti 
programinėse nuostatose. S. 
Kaktys sakė pastebėjęs, kad 
svarstant pasitikėjimo premje
ru nutarimą, Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio bei 
paties premjero Gedimino 
Vagnoriaus kalbose buvo „ga
na didelė pažiūrų ir vertinimų 
metamorfozė”. Jis mano, kad 
valdančioji koalicija privalo 
suprasti, jog visuomenė reika
lauja pagarbaus požiūrio į pre
zidento instituciją ir kad „vi
suomenė gali palaikyti mus 
tik tokiu atveju, jei sugebėsi
me tarpusavyje kalbėtis”.

(BNS)

* Ketvirtadienį Makedo
nijos sostinėje Skopjėje iš
krauti keturi iš Lietuvos atvy
kę sunkvežimiai, atgabenę hu
manitarinę siuntą pabėgė
liams iš Jugoslavijos Kosovo 
provincijos. 25 tonos Lietuvoje 
pagaminto kondensuoto pieno 
su cukrumi ir troškintos jau
tienos konservų perduotos 
Jungtinių Tautų humanitari
nės pagalbos organizacijai. 
Siunta surinkta už Lietuvos 
vyriausybės tam tikslui skir
tus 500,000 litų. (Eitai

Nuo politikos 
pavargęs premjeras 
„sirgs” už „Žalgirį”

Vilnius, balandžio 22 d. 
(BNS) — Ministrų kabineto 
vadovas G. Vagnorius, pavar
gęs nuo politinių kovų, nus
prendė pasiimti trumpų atos
togų ir išvyksta į Miuncheną 
palaikyti „Žalgirio” krepšinin
kų, kurie Eurolygos vyrų 
krepšinio finale susikaus su 
praėjusio sezono Eurolygos 
čempionais Bolonijos „Kin
der” (Italija) krepšininkais.

Gediminas Vagnorius į Vo
kietiją vyksta kartu su žmo
na Nijole, jie iki sekmadienio 
atostogaus už savo pinigus, 
sakė premjero atstovas spau
dai Albinas Pilipauskas.

Ministrui pirmininkui iš
skridus į Miuncheną, Lietu
voje trumpą laiką nebus nė 
vieno valstybės vadovo, nes 
prezidentas Valdas Adamkus 
yra išvykęs dalyvauti NATO 
viršūnių susitikime Vašingto
ne, o Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis iš parla
mentų vadovų konferencijos 
Taline grįš tik vakare.

Atostogaujantį vyriausybės 
vadovą pavaduos teisingumo 
ministras Vytautas Pakal
niškis, numatyta prezidento 
antradienį pasirašytame dek
rete.

Dr. A. K. Grinai —
Garbės senatoriaus 

vardas
Vilnius, balandžio 22 d. 

(Elta) — Vilniaus universiteto 
Senatas Garbės senatoriaus 
vardą suteikė žymiam banki
ninkui iš Čikagos dr. Antanui 
Kęstučiui Grinai.

Garbingas vardas suteiktas 
už ypatingus nuopelnus ug
dant aukščiausios kvalifikaci
jos bankininkus ir finansinin
kus Vilniaus universiteto Eko
nomikos fakulteto ir Tarptau
tinio verslo mokykloje.

Nuo 1992 metų A. K. Grina 
kasmet atvažiuoja į Lietuvą ir 
du mėnesius skaito bankinin
kystės ir užsienio investicijų 
paskaitas Vilniaus universite
te. Jo paskaitas išklausė ir 
atitinkamus egzaminus išlai
kė daugiau negu 1,000 stu
dentų. Be to, buvo įvertinti di
deli A. K. Grinos nuopelnai 
konsultuojant Lietuvos vy
riausybę' pinigų bei bankų 
pertvarkos klausimais ir dir
bant Lietuvos bei Taupomaja
me bankuose.

Vilnius, balandžio 22 d. 
(BNS) — Rusijos kuro ir ener
getikos ministerija dar šį mė
nesį ketina priimti sprendimą 
nutraukti naftos tiekimą Lie
tuvai, remdamasis neįvardin
tais šaltiniais, pranešė dien
raštis „Lietuvos rytas”.

Pasak dienraščio, tai būtų 
Rusijos atsakymas Lietuvai, 
priėmusiai politinį spren
dimą JAV bendrovei „Wil- 
liams International” parduoti 
kontrolinį „Mažeikių naftos” 
akcijų paketą (66 proc.). Tai 
užkerta kelią Rusijos kapita
lui į Lietuvos naftos ūkį.

Dienraščio žiniomis, tokį 
sprendimą Rusijai patogu 
priimti dėl kelių priežasčių — 
Lietuva tiekėjams siūlo pa
čias mažiausias naftos kai
nas, naftos trūksta pačioje 
Rusijoje, gerokai sumažėjęs 
jos eksportas. Be to, didesnius 
naftos srautus galima nuk
reipti per Ukrainos Odesos 
uostą.

Apie Rusijos nepasitenkini
mą Lietuvos ir „Williams” de
rybomis oficialiai šią savaitę 
pareiškė Rusijos ambasado
rius Lietuvoje Konstantinas 
Mozelis. Anot jo, be Rusijos 
naftos Lietuvos naftos susi
vienijimas sėkmingai dirbti 
negalės.

„Mažeikių naftos” generali
nis direktorius Gediminas 
Kiesus, kuris ketvirtadienį 
Maskvoje baigia derybas dėl 
naftos, „Lietuvos rytui” pat-

Lietuva prašo Izraelio teisinės 
pagalbos

Vilnius, balandžio 22 d. 
(BNS) — Lietuvos Generalinė 
prokuratūra paprašė Izraelio 
Teisingumo ministerijos teisi
nių duomenų prieš buvusį so
vietų karininką Nachmaną 
Dušanskį, kurį įtaria lietuvių 
tautos genocidu.

Šią savaitę išsiųstame pra
šyme yra maždaug 40 klau
simų, kurie parengti, remian
tis Generalinės prokuratūros 
turima medžiaga apie Izrae
lyje gyvenančio N. Dušanskio 
veiklą Lietuvoje per sovietų 
okupaciją.

Generalinė prokuratūra iš 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro ne-

* Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto Iždo pako
mitečio pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus nuomone, vals
tybės biudžeto surinkimas kol 
kas negerėja. Jo duomenimis, 
pirmąjį šių metų ketvirtį biu
džetas negavo planuojamų 
348 milijonų 800,000 litų paja
mų (planas įvykdytas tik 85.4 
proc.). Blogiausiai rinkti paja
mas sekėsi savivaldybėms, 
nes jų biudžetų šių metų I ket
virčio planas įvykdytas tik 80 
proc.

* Vyriausybė nutarė 
įkurti Lietuvos kultūros
atašė pareigybę JAV. Lietuvos 
spauda pranešė, kad Kultūros 
ministerija į atašė postą keti
na skirti 40 metų advokatę 
Jūratę Zabielaitę. Projekte bu
vo siūlyta atašė ir jo pavaduo
tojo išlaikymui iš vyriausybės 
rezervo fondo skirti daugiau 
nei 576,000 litų, tačiau šią su
mą pavesta patikslinti Finan
sų ministerijai. Dabar Lietuva 
turi kultūros atašė tik vienoje 
Europos sostinėje — Paryžiuje 
— dirbančią menotyrininkę 
Giedrę Kabašinskienę. ibnsi

virtino girdėjęs kalbų, kad 
naftos tiekimas Lietuvai gali 
būti nutrauktas. „Didžiausių 
Rusijos naftos koncernų vado
vai, su kuriais teko susitikti, 
yra įsižeidę”, sakė jis.

G. Kiesus apgailestavo, kad 
' vėl gali nutrūkti naftos ek
sportas, ir tai atneš milžiniš
kų nuostolių. Šių metų pra
džioje stovėjusi 16 parų, „Ma
žeikių nafta” patyrė 14.6 mln. 
litų nuostolių.

Remiantis paskutiniais 
Reuters žinių agentūros pra
nešimais iš Maskvos, Rusijos 
kuro ir energetikos ministerija 
ketvirtadienį paneigė gandus, 
jog ji planuoja sumažinti naf
tos tiekimą Lietuvai.

„Ministerija tik patvirtina 
eksporto kvotas Rusijos naftos 
bendrovėms, kurios pačios pa
sirenka eksportuojamos naftos 
pirkėjus”, pareiškė kuro ir 
energetikos ministro atstovas 
spaudai Oleg Rumiancev.

Pagrindinio naftos tiekėjo, 
susivienijimo „LUKoil” atsto
vas Dmitrij Dolgov teigė, kad 
bendrovė tokių ketinimų netu
ri, o planuodama naftos eks
portą, atsižvelgia tik į bendrą 
padėtį naftos rinkoje. „Tai pa
prastas ir aiškus verslas. Jei 
naftos tiekimas Lietuvai yra 
pelningas, mes ją tiekiame. 
Jei pelningiau tiekti naftą ki
tur, mes tiekiame ją kitur”, 
tvirtino jis.

seniai gavo archyvinių doku
mentų, kurie patvirtina, kad, 
vadovaujant N. Dušanskiui, 
po karo buvo ištremtos 4 šei
mos. Pasak Generalinės pro
kuratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausiojo prokuro
ro Rimvydo Valentukevičiaus, 
dokumentuose yra N. Dušans
kio parašai, kurie gali būti 
nenuginčijami įrodymai dėl 
reiškiamų nusikaltimų.

Be to, sovietų MGB/KGB per 
karą ir pokariu tarnavęs N. 
Dušanskis yra dalyvavęs bau
džiamosiose operacijose prieš 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovotojus.

Lietuvos prokurorai sako, 
kad nuo atsakymų į išsiųstus 
klausimus gali priklausyti, ar 
bus pareikštas kaltinimas N. 
Dušanskiui. Jeigu į šį teisinės 
pagalbos prašymą iš Izraelio 
bus atsakyta, kad N. Dušans
kis atsisako vykti į Lietuvą ir 
neatsakinės į klausimus, Lie
tuvos prokurorai gali pasinau
doti baudžiamojo proceso ko
dekso galimybe, leidžiančia 
pareikšti kaltinimą už akių.

Manoma, kad N. Dušanskis 
išvyko į Izraelį 1989-siais, li
kus maždaug metams iki Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo. Praėjusiais metais per 
Izraelio ambasadą Baltijos 
valstybėms Lietuvos Generali
nė prokuratūra gavo pažymą, 
patvirtinanačią, kad 1997 m. 
N. Dušanskis gyveno Izrae
lyje. Tai yra vėliausia infor
macija, kurią kol kas turi pro
kuratūra apie šį asmenį.

kalendorius"“
Balandžio 23 d.: Adalbertas, 

Daugirdas, Jurgis, Jurgita, Vaitie
kus, Vygailė. 1794 m. Tado Kos
ciuškos vadovaujami Lietuvos suki
lėliai užėmė Vilnių.

Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis iš 
Sigmaringen; Bona, Ervina, Kotri- 
mas, Visvaklis.

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
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JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
ŽAIDYNIŲ TVARKARAŠTIS

Pateikiame š.m. gegužės 1 
ir 2 d. Cleveland, OH, vyk
siančių 1999 m. Š. Amerikos 
lietuvių jaunučių krepšinio* 
pirmenybių bendrų tvarka
raštį ir adresus. Primename, 
kad žaidynės bus vykdomos 
berniukams ir mergaitėms 
šiose klasėse, pagal žaidėjų 
amžių: B (1983-1984 m. gimi
mo), C (1985-1986 m.), D 
(1987-1988 m.), E (1989-1990 
m.) ir F „Molekulių” (1991 m. 
ir jaunesnių). E ir F koman
dos yra mišrios, Co-Ed tipo, 
kur berniukai ir mergaitės 
žaidžia kartu.

Šeštadienį, gegužės 1 d.

Žaidynės prasidės 8:30 vai. 
ryto punktualiai ir tęsis apy
tikriai iki 4:30 vai. p.p., šiose 
salėse:

Memorial Junior High
School, Mentor, Ohio — ber
niukams B ir C;

Shore JHS, Mentor, Oh. — 
berniukams C;

Ridge JHS, Mentor, Oh. — 
mergaitėms B ir C;

Orchard Hollow EI. 
School, Mentor, Oh. — ber
niukams D ir mergaitėms D;

Boromeo College, Wick- 
liffe, Oh. — jaunučių E ir F 
(„molekulėms”).

Specialios šv. Mišios 
sportininkams — bus auko
jamos Dievo Motinos lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Cleve
land, OH — 6:30 vai. vak.

Linksmavakaris — žaidy
nių dalyviams ir svečiams — 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoje ir svetainėje. Bufe
tas, šokiai ir žaidimai, DJ mu
zika. Durys atidaromos nuo 
6:30 vai. vak.

Sekmadienį, gegužės 2 d.

Žaidynių tęsinys ir už
baiga vyks nuo 9 vai. r. iki 
apytikriai 3 vai. p.p., šiose sa
lėse:

Memorial JHS — finalai 
ir žaidimai dėl 3-čių vietų 
berniukams B, C ir D;

Shore JHS — žaidimai dėl 
5-tų vietų įvairioms klasėms;

Ridge JHS — finalai ir 
žaidimai dėl 3-čių vietų mer
gaitėms B.C ir D;

Dievo Motinos parapi
joje — finalai ir žaidimai dėl 
3-čių ir 5-tų vietų jaunučiams 
E ir „molekulėms”.

Adresai

Dievo Motinos parapija
(Our Lady of Perpetual Help. 
Parish), 18022 Nef. Rd., 
Cleveland, Ohio.

Memorial Junior High 
School, 8979 Mentor Avė., 
Mentor, Oh. Iš Rt. 2 greitke
lio išvažiuoti į Rt. 615 (Cen
ter St.) ir važiuoti į pietus iki 
Mentor Avė., tada Mentor 
gatve keletą blokų į rytus.

Ridge Junior High 
School, 7680 Johnnycake 
Ridge Rd., Mentor, Oh. Iš I- 
90 važiuoti Rt. 306 (Broad- 
moor Rd.) į šiaurę, tada Rt. 
84 (Johnnycake Ridge Rd.) 
keletą blokų į rytus.

Shore Junior High 
School, 5670 Hopkins Rd., 
Mentor, Oh. Iš Rt. 2 važiuoti 
Rt. 615 (Center St.) į šiaurę 
laikantis Center St., kuri įsi
jungs į Hopkins Rd.

Orchard Hollow Elemen- 
tary School, 8700 Hendricks 
Rd., Mentor, Oh. Iš Rt. 2 
važiuoti Rt. 615 (Center St.) į 
šiaurę, tada pasukti Hen
dricks Rd. į rytus.

Boromeo College, 28878 
Euclid Avė., Wickliffe, Oh. Iš 
1-90 išvažiuoti į Euclid Avė. 
(Exit 186) į rytus.

Žaidynių rengėjai, Clevelan
do LSK „Žaibas” širdingai 
kviečia Clevelando lietuvių 
visuomenę atsilankyti į visus 
žaidynių renginius! Kviečiami 
visi — suaugę, jaunuoliai ir 
vaikai. Paremsite sportuojan
tį jaunimą ir paskatinsite va
dovus ir toliau dirbti su jauni
mu ir vaikais.

LSK „Žaibas”

MARČIULIONIS „HOOP” 
KREPŠINIO ŽURNALE

Nors Šarūnas Marčiulionis 
jau bent pora metų nebežai- 
džia pasauliniai garsioje NBA 
profesionalų krepšinio lygoje, 
kuri apjungia geriausias Šiau
rės Amerikos krepšinio ko
mandas, apie jį ilgą rašinį dar 
kartą išspausdino NBA lygos 
oficialus „Hoop” žurnalas, pra
ėjusią savaitę pasiekęs skaity
tojus.

Čia Šarūnas pristatomas ne 
tiek kaip krepšininkas (nors 
minimi jo pasiekimai ir krep
šinio aikštelėse), bet kaip 
Šiaurės Europos Krepšinio ly-

OiiliKI VISUS SI

A.S.K. „Lituanicos" berniukų „D” komanda pasiruošusi dalyvauti gegužės 1 ir 2 d. Clevelande vyksiančiose 
ŠALFASS jaunučių krepšinio pirmenybėse. Iš k. I eil. — Rimas Stašaitis, Darius Leitenantas, Paulius Ambu- 
tas, Saulius Valaitis, Antanas Senkevičius ir Adomas Daugirdas. II eil. — treneris Algis Tamošiūnas, Andrius 
Venclovas, Gediminas Bielskus, Jokobas Vodicka, Simas Meištininkas, Tomas Mačiulis ir Antanas Klepczarek.

ARTĖJA KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 
VARŽYBOS

Kaip atsimename, kovo 27- 
28 d. Čikagos apylinkėse įvy
ko Šiaurės Amerikos Lietuvių 
senjorų krepšinio pirmenybės, 
kurias laimėjo Čikagos Aka
deminio klubo „Lituanica” ve
teranai.

Netrukus — gegužės 1-2 die
nomis bus krepšinio pirmeny
bių tęsinys. Tuo metu Cleve
lande bus vykdomos jaunučių 
krepšinio varžybos. Dalyvių 
skaičiumi jos žada būti rekor
dinėmis — yra užsiregistra
vusios net 53 komandos su 
600 jaunųjų krepšininkų iš 8 
JAV ir Kanados lietuvių spor
to klubų. Net 15 įvairių ko
mandų į Clevelandą žada nu
sivežti Čikagos Akademinis 
sporto klubas „Lituanica”. 
Varžysis berniukai ir mer

gos komisaras. Ši lyga, kaip 
žinome, neseniai baigė savo 
pirmąjį — parodomąjį sezoną 
(pergalę joje iškovojo Kauno 
žalgiriečiai), o ateinančiame 
sezone jau pradės pilną pirme
nybių programą.

Straipsnis, užimantis dau
giau negu du puslapius, yra 
iliustruotas trimis Šarūno vie
no ar kartu su kitais nuotrau
komis. (Vienoje jų matomas ir 
Lietuvos prezidentas — vie
nas žymiausių Šiaurės Ameri
kos lietuvių, buvusių sporto 
veikėjų Valdas Adamkus). Pa
žymimas ir faktas, jog nepai
sant, kad Lietuvoje yra nepil
ni 4 milijonai gyventojų, lietu
viai gali didžiuotis aukštos 
klasės žaidėjais bei geromis 
komandomis. Rašoma, kad ša
lia Marčiulionio ir Sabonio 
Lietuva NBA lygai davė ky
lančią žvaigždę — jauną Cle
velando „Cavaliers” klubo 
centro puolėją Žydrūną II- 
gauską.

E.Š.

A.S.K. „Lituanica” jaunieji krepšininkai pasiruošę treniruotei nekantriai laukdami tikrųjų rungtynių. Cleve
lande, š.m. gegužės 1 ir 2 d. ŠALFAS s-gos ruošiamose metinėse jaunučių pirmenybėse. Iš Čikagos „Lituanicos” 
klubo dalyvaus 15 komandų. Iš viso vyks 140 berniukų ir mergaičių su 15 vadovų ir vadovių. Bus varžomasi 8- 
se klasėse.

gaitės penkiose amžiaus 
klasėse, nuo 7 iki 16 metų 
amžiaus.

Atrodo, kad šios krepšinio 
varžybos bus pačios gausiau
sios iš visų mūsų sporto bei 
kitų organizacijų lietuvių jau
nimo suėjimų. Tas, žinoma, la
bai gerai nuteikia ir reikia 
manyti, jog mūsų visuomenės 
ar kultūros veikėjai, kurie 
sportui neskirdavo nei lėšų, 
nei dėmesio, šiuo reiškiniu su
sidomės ir pradės rimčiau ver
tinti mūsų sportinį judėjimą.

Beje, paskutinė šių metų 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
krepšinio pirmenybių dalis 
vyks gegužės 14-15 d. Detroi
te. Čia susirinks vyrų, moterų, 
jaunių bei mergaičių A klasės 
komandos į savo kasmetines 
varžybas.

Taigi mūsų sporto mėgėjų 
laukia eilė įdomių krepšinio 
varžybų įvairiuose miestuose. 
Tik kad mūsų žiūrovų jose ne
pritrūktų! Ę g

Futbolas Čikagoje

LIETUS SUTRUKDĖ 
PIRMENYBIŲ PRADŽIĄ

Praėjusios savaitės pabaigo
je siautėjęs pavasarinis lietu
tis gerokai pakenkė „Lituani
cos” ir kitų klubų futbolinin
kams, balandžio 18 d. turėju
siems pradėti pavasario rato 
pirmenybinius susitikimus. 
Tai gal išėjo į naudą operos 
mėgėjams, nes jie galėjo gėrė
tis „Carmen” premjera Cicero, 
IL.

Nors sekmadienį po pietų 
lietus apstojo, bet jau rytą bu
vo nutarta atšaukti „Lituani
cos” ir kitas „Metropolitan” ly
gos komandų rungtynes. Tad 
šių pirmenybių pradžia vyks 
sekmadienį, balandžio 25 d. 
Praėjusio sekmadienio susiti
kimai nukelti į birželio mėne
sio pabaigą, o šį sekmadienį 3 
vai. p.p. Lemonte matysime 
„Lituanicą” rungtyniaujančią 
prieš „United Serbs” vienuoli
kę.

Jau vien išgirdus serbų var
dą, daugeliui šiandien pasi
šiaušia plaukai. O kaip gi bus 
mūsų žaidėjams net 90 minu
čių su jais galinėjantis? Gerai, 
kad žaidžiama namuose — 
aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro, tad karingai nusiteikę 
serbai gal nedaug blogo 
įstengs mūsiškiams padaryti? 
Anksčiau gi dažnokai matyda
vome, kad jie kerta per kojas 
taip, kaip ir Kosove. Tad tu
rėtų būti įdomus susitikimas 
ne vien sportine prasme. Rei
kėtų daugiau mūsiškių žiū
rovų, kad būtų sudaryta pa
lankesnė atmosfera „Lituani
cos” naudai.

E.Š.
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POPULIARĖJA RANKOS LENKIMO 
SPORTAS

Viena šalis — Lietuva. Vie
nas gimtasis miestas — Ša
kiai. Viena didelė, darni šei
ma, kurioje tėveliams gimė 
duktė Rūta ir penketas sūnų 
— ąžuolų: Sigitas, Valdas, Ro
mas, Juozas ir Aidas. Tai 
Pališkių šeima. Iš motinos vai
kai paveldėjo darbštumą ir 
užsispyrimą, tėvas gi „velniš
ką” jėgą turėjo — visiems pa
žįstamiems ranką nulenkda
vo.

Būdami ne tik stiprūs, veik
lūs, bet ir nuoširdūs, broliai 
nepalieka abejingų aplinkinių. 
Uždega ir kitus savo veržlumu 
ir idėjomis.

Taip 1995 m. Pališkiai Ša
kiuose sukuria rankos lenki
mo sporto klubą. Atkaklus 
darbas, noras tobulėti, moky
masis iš gamtos greitai davė 
rezultatus.

Klubo prezidentas Sigitas 
Pališkis prisimena, kad sporto 
sąjūdis tapo toks galingas, jog 
žmonės net į namus ateidavo 
prašytis treniruojami.

Nei 10 tūkstančių gyventojų 
neturintys Šakiai aplenkia vi
sus didžiuosius Lietuvos mies
tus.

Klubo auklėtiniai Giedrius 
Jucevičius, Vitalijus Lazdaus- 
kas — dabartinis absoliutus 
Lietuvos čempionas, Mindau
gas Valiukas drąsiai dalyvau
ja aukščiausio lygio tarptau
tinėse varžybose. O Sigito tre
niruojama žmona Danguolė, 
per vienerius metus tapo Eu
ropos čempionė.

Šakiečių klubas aidėte nu
aidėjo už Lietuvos ribų, sukel
damas didelį susidomėjimą 
rankos lenkimu respublikoje. 
Nekelia abejonių didelis Pa
liškių indėlis ir į Lietuvos 
rinktinės pasirodymą 1998 m. 
Pasaulio čempionate Egipte, 
kur lietuviai iškovojo "Šeštą ko-

49-TOSIOS ŠALFAS S-GOS 
METINĖS VYRŲ, MOTE
RŲ, MERGAIČIŲ IR JAU
NIŲ KREPŠINIO PIRME
NYBĖS DETROITE

1999 m. Š. Amerikos Lietu
vių Vyrų A, Vyrų B, Moterų ir 
Jaunių bei Mergaičių A (1980 
m. gimimo ir jaunesnių) krep
šinio pirmenybės vyks 1999 
m. gegužės 14, 15 ir 16 d., 
Detroite, Mich. Vykdo — Det
roito LSK „Kovas”.

Apytikris tvarkaraštis:
Penktadienį, gegužės 14 d., 
numatomos tik vyrų A ir B 
varžybos, pradedant apie 5 
vai. p.p. Moterų ir jaunių bei 
mergaičių A varžybos vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį.

Pradinės registracijos duo
menimis, žada dalyvauti 13 
sporto klubų su 35 krepšinio 
ir 5 tinklinio komandomis.

mandinę vietą. Viso dalyvavo 
34 komandos.

Šio sporto fanatikai Sigitas 
ir Aidas yra čia, Čikagoje. At
vykę broliai nepasijuto dango
raižių papėdėje. Jie pirmieji iš 
lietuvių rankos lenkimo 
meistrų nepabūgo kovoti su 
profesionalais Montanoje vy
kusiame Šiaurės Amerikos 
„pro” turnyre.

Čia Aidas iškovojo trečiąsias 
vietas kaire ir dešine ranko
mis, o Sigitui teko geriausio 
atleto apdovanojimas. Vaiki
nai buvo šiltai priimti ir tapo 
populiariausiais varžybų daly
viais, garsinančiais Lietuvos 
vardą.

Iniciatyvūs žmonės visada 
pastebi vieni kitus. Lietuviai 
išeivijoje ne išimtis. Remigijus 
Gorys ir Linas Kliarskis jau 4 
metai turi savo verslą ,A City
— Suburban Hauler, Ine.”. 
Energingi vyrai plečia veiklos 
sferas, neabejingi jie ir spor
tui.

O koks gi sportas be rėmėjų? 
Malonu, kad radus bendrą 
kalbą, )rA City — Suburban 
Hauler, Ine.” jau parėmė Jau
nimo centre besikuriantį spor
tinį judėjimą nemažu kiekiu 
sporto įrangos.

Numatoma bendradarbiauti 
ir ateityje, tuo labiau, kad Re
migijus Gorys pats turi stiprią 
ranką ir žada padėti Čikagos 
rinktinei artėjančiose ŠAL
FAS s-gos pirmenybėse.

Tai bus pirmosios ŠALFAS 
s-gos rengiamos rankos lenki
mo oficialios varžybos. Žada
mos rengti birželio - liepos 
mėn. Jaunimo centre, Čikago
je. Dalyvaus lietuvių koman
dos iš JAV ir Kanados. Vyrų ir 
moterų rinktinėms naudingų 
patarimų žada Sigitas Pališ
kis, kuris su didele meile ir 
dėmesiu populiarina pamėgtą 
sporto šaką. Rankos lenkimas
— kiekvienam prieinama 
rungtis, ugdanti fizines ir va
lines atleto savybes.

Norinčius išbandyti jėgas, 
kviečiame š.m. gegužės 1 d.

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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.Roperts Rd, Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

ARASŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

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

5:30 v. p.p. į Čikagos Jaunimo 
centro mažąją salę. Bus atski
ros svorio kategorijos, skatina
mosios premijos. Broliai profe
sionalai šį kartą nedalyvaus. 
Be rankos lenkimo bus rengia
mos ir stalo teniso bei šach
matų varžybos.

Smulkesnė informacija tei
kiama tel.: — 773-863-8861, 
arba 773-247-2452.

Saulius Rakauskas

Kuri stipresnė? Rankos lenkime varžosi Loreta Kapočiūtė ir Ūla Juškytė. 
Stebi teisėjas Sigitas Pališkis. Nuotr. Zigmo Degučio
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LIETUVOS ŪKIO 
PROGNOZĖS EINA BLOGYN

RIMA JAKUTYTĖ

Danutė Bindokienė

Deja, tai jau nebe
• V • j •išimtis

1998 metų pradžioje prog
nozavusi 6,8 proc. šių metų 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) augimą, vyriausybė 
metų pabaigoje nusileido iki 
5,5 proc. Ūkio ministerija 
prieš kelias savaites sustojo 
ties 3,7 proc. riba, o Lietuvos 
banko Politikos departamento 
specialistai paliko vos 3 pro
centus, — rašo „Lietuvos ry
tas”.

Pagal naujausias Ūkio mini
sterijos prognozes, infliacįja 
šiais metais didės 4 procen
tais. Pramonės produkcijos 
gamyba turėtų augti 3,6 proc., 
o užsienio prekybos deficitas 
turėtų siekti 5,570 mlrd. litų, 
kas sudarys 12 proc. BVP.

Tačiau Ūkio ministerija tik
ra dėl Lietuvos ūkio ateities ir 
prognozuoja, kad 2000-2002 
metais BVP turėtų augti ati
tinkamai 5,2, 5,7 ir 5,7 proc., 
o infliacija sumažės iki 3 proc.

Lietuvos mokėjimo balanso 
einamosios sąskaitos deficitas 
turėtų išlikti panašus kaip ir 
šįmet — maždaug 13 proc. 
Tarptautinis valiutos fondas 
prognozavo, kad šįmet Lietu
vos einamosios sąskaitos de
ficitas gali pasiekti 15 proc. 
ribą. Lietuvos banko Politikos 
departamento direktorius Gi- 
tanas Nausėda įsitikinęs, kad 
užsieniečių prognozės perne
lyg pesimistiškos.

Pasak G. Nausėdos, Lietu
vos bankas staigių teigiamų 
pokyčių neprognozuoja, ta
čiau, kalbant apie ekonomi
nių sunkumų laikotarpį, ek
spertas apsiribotų šiais me
tais. Jo nuomone, 2000-ieji 
turėtų būti pagerėjimo metais 
aplinkinėse rinkose ir Lietu
voje. Didžiausią nerimą val
stybės centrinio banko specia
listams kelia Lietuvos oficia
liųjų atsargų mažėjimas. Per 
3 mėnesius jos sumažėjo 6,6 
proc. Kapitalo rinkose didėja 
užsienio valiutos paklausa. 
Pasak G. Nausėdos, einamo
sios sąskaitos deficito proble
mos turi įtakos oficialiosioms 
atsargoms.

Tam tikrą tvirtosios valiu
tos paklausos didėjimą rodo ir 
gyventojų indėlių struktūros 
kitimas. Sąskaitos* palengva 
„dolerizuojamos”.

G. Nausėdos manymu, pa
dėtis Lietuvos ūkyje turėtų 
pradėti gerėti maždaug bir
želio mėnesį, tačiau teigė ne
galįs pasakyti, jog šiuo metu 
šalies ūkis jau pasiekė prob
lemų šulinio dugną ir ims kil
ti.

Kompensacija už žemę 
bus mokama dar ilgai

Vyriausybė patvirtino tvar
ką, pagal kurią gyventojams 
bus mokamos kompensacijos

už žemę, vandens telkinius ir 
miškus.

Kaip rašo „Respublika”, 
kompensacįjas numatyta iš
mokėti iki 2006 metų, lygio
mis dalimis išmokant kasmet. 
Iki 2002 metų kompensacįjas 
gaus 1918-1920 kovų savano
riai, rezistentai, politiniai ka
liniai, tremtiniai, Vyčio Kry
žiumi apdovanoti asmenys.

Norint išmokėti kompensa
cijas visiems, gali prireikti be
veik 800 mln. litų. Pernai 
kompensacįjoms mokėti buvo 
skirta 52,5 mln. litų, šiemet 
ketinama skirti apie 115 mln. 
litų.

Beje, neseniai patikslintos 
žemės kainos. Pakeista žemės 
kaina Palangoje, nes iki šiol ji 
kainavo panašiai kaip Anykš
čiuose. Dabar žemės kaina 
Palangoje prilyginama žemės 
kainai Kaune, kur miesto 
centre žemės aras kainuoja 
1,751 — 3,170 litų.

Brangiausiai įvertinta Vil
niaus žemė. Senamiestyje 
aras kainuoja 2,600-5,000 li
tų. Anykščiuose vienas aras 
kainuoja 450-1,400 litų, o 
Troškūnuose — 400-760 litų. 
Kaimo žemės kainuoja pigiau. 
Vilniaus rajone hektaras že
mės kainuoja 2,040, Kauno, 
kur žemė derlingesnė — 
2,800, o Anykščių rąjone — 
1,800 litų.

Anksčiau nebuvo grąžinami 
ar parduodami vandens telki
niai. Dabar nuspręsta, kad iki 
150 ha ploto vandens telkiniai 
bus grąžinami arba kompen
suojami savininkui.

Traktoriais už savo 
išlikimą

Kovo 30 dieną Suvalkijos 
žemdirbiai Kybartų miestely
je užblokavo kelią, vedantį 
nuo muitinės. Ši jų akcija 
buvo surengta, reikalaujant 
laiku atsiskaityti už žemės 
ūkio gaminius ir padėti išlik
ti Marijampolės cukraus fa
brikui. Pasak „Respublikos”, 
Marijampolės apskrities žem
dirbiams pieno, mėsos, grūdų 
bei cukrinių runkelių perdir
bėjai yra skolingi 52 mln. litų.

Daugiausia skolingas žem
dirbiams Marįjampolės cuk
raus fabrikas. Pasak vieno 
ūkininko, Marijampolės cuk
raus fabriko akcininkai tapo 
vyriausybės auka tuomet, kai 
ji davė leidimą įsigyti Lietu
vos cukraus pramonės akcijų 
paketą danų bendrovei „Da- 
nisco sugar”. Pasak ūkininko, 
žemdirbius trikdo ne tik di
delės cukraus fabriko proble
mos, padarytos klaidos, bet ir 
premjero G. Vagnoriaus pozi
cija — bankrotas — tai ge
riausias būdas pakeisti neti
kusius akcininkus.

Vasario 20-ąją Kalvarijų turgavietėje dešimt kiaušinių kainavo nuo 2,30 iki 5 litų.

VYRIAUSYBĖS PROGRAMA 
VYKDOMA

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Nuotr. Eltos

Seimas neeiliniame posė
dyje sprendė savo konstitu
cinės pareigos ir savo kompe
tencijos uždavinį. Toje pačioje 
Seimo posėdžių salėje prieš 
dvejus su puse metų buvo 
patvirtinta koalicinės konser
vatorių ir krikščionių demok
ratų vyriausybės programa. 
Kartu Seimas patvirtino ir vy
riausybę, kurios kiekvienas 
narys prisiekė Lietuvos Sei
mui, ir Seimas suteikė vyriau
sybei mandatą vykdyti bū- 
tenttą programą.

Atėjo diena, kai Seimui 
gana įsakmiai pasiūlyta atim
ti iš vyriausybės pasitikėjimo 
mandatą. Siūlė Respublikos

Iš kantrybės išvesti žem
dirbiai išsakė visas savo nuos
kaudas — vis labiau įsigalė- 
jančiam pramonininkų dikta
tui, Seimui, kuriam pasak pi
keto dalyvių, žemės ūkis yra 
tolima ir nereikalinga šaka. 
Kaip iš užsienio vežami ba
tai, taip galima bus atgabenti 
pieno, mėsos, duonos. „Bet 
kur dėtis mums, vienam treč
daliui gyventojų?”, — klausė 
piketo dalyviai.

Protestuotojai priėmė rezo
liuciją, kurios valdžiai neį
vykdžius, žadama imtis dar 
griežtesnių protesto akcįjų. 
Dabar žemdirbiai į demon
stracijas atvažiavo maždaug 
100 traktorių.

Žemės ūkio ministerija žada 
sumokėti už cukrinius runke
lius jų augintojams iki ba
landžio vidurio, tačiau už 40 
proc. supirktų runkelių, fabri
ko skolą, ministerija atsako
mybės neprisiima. Generalinė 
prokuratūra atlieka patikri
nimą dėl Marijampolės cuk
raus fabriko privatizavimo 
teisėtumo, neūkiškumo ir lėšų 
iššvaistymo. Pasak prokura
tūros atstovo spaudai, tikrin
tojams kyla abejonių, ar pagal 
paskirtį ir veiksmingai pa
naudota, iš valstybės gauta, 
parama bei paskolos.

prezidentas, pasakęs per tele
viziją savo nuomonę apie mi
nistrą pirmininką, kaip nesu
gebantį vykdyti Seimo pat
virtintos programos. Tačiau 
ekspertas šiuo klausimu — 
dėl Seimo patvirtintos progra
mos vykdymo — gali ir turi 
būti tik pats Seimas. Iškilo 
klausimas: arba Seimas ma
no, kaip ir prezidentas, kad 
ministras pirmininkas „nesu
geba vadovauti Vyriausybės 
programos įgyvendinimui”, 
arba mano kitaip — kad suge
ba ir todėl tegu dirba. Rezoliu
cija atsako į prezidento abejo
nę, ne autoritetui paklusniu 
antrinimu, bet savarankišku 
vertinimu — ministras pirmi
ninkas gali dirbti ir tegul dir
ba. Toks pareikštas vertini
mas ir pasitikėjimas, Seimui 
priėmus šią rezoliuciją.

Dar visai neseniai pats pre
zidentas yra man sakęs, kad, 
nors jam nelengva su Gedimi
nu Vagnoriumi, tačiau tai 
kompetetingiausias premjero 
pareigoms žmogus. Tokį prezi
dento požiūrį aš vertinau ir 
vertinčiau, kaip tikrai valsty
binį: tegul dirba, kas išmano 
darbą, o charakterio proble
mas kelti į pirmą vietą ir 
nebūtina, ir nepragmatiška. 
Tik vienas prezidento pa
tarėjas viešai gąsdino: kitą sa
vaitę įvertinsim premjero el
gesį... Atkreipiu dėmesį: ne 
kompetenciją, o elgesį.

Vyriausybės programa vyk
doma, tik nėra dar įvykdyta. 
Reikia tęsti ir baigti žemės 
grąžinimą ir valstybės admi
nistravimo reformą, pamatyti 
veikiančius administracinius 
teismus, kurie nevilkindami 
spręs žmonių skundus dėl val
dininkų sauvalės ir padės grą
žinti pasitikėjimą valstybe, 
reikia toliau išmokėti žmo
nėms kompensuojamus indė
lius ir negąsdinti jų, kad vėl 
grįžta netikrumas; reikia, ga
lų gale, branginti Lietuvos, 
kaip pastovios, ramios, konso

liduotos valstybės paveikslą 
pasaulio akyse, — o tai pasta
ruoju metu ne kokių nors išo
rės priešų ardoma, bet mūsų 
pačių nebranginama vertybė.

Po trijų dienų Vašingtone 
renkasi Šiaurės Atlanto sąjun
gos narių ir kandidačių šalių 
prezidentai. Buvom pasiekę, 
kad Lietuvos vardas ten 
skambėtų neblogai, kad Lie
tuvos ryžtas ir siekis gyventi 
saugiai būtų matomi. Bet ne
reikėtų mums rodyti Lietuvos 
kaip valstybės, kurioje viršū
nių susitikimo išvakarėse 
griaunama vyriausybė, nes 
tai, atseit, būtina gerovei. Pat
virtinęs pasitikėjimą vyriau
sybe, Lietuvos Seimas pataisė 
paveikslą, padarė gerą darbą, 
kurį ir turėjo padaryti.

Galų gale mūsų diplomatija 
pasiekė, dalyvaujant preziden
tui, kad būtų sutarta dėl mini
stro pirmininko vizito birželio 
mėnesį į Maskvą, kurio metu 
bus pasirašytos svarbios su
tartys. To ilgai siekėme, ir tai 
bus vertinama visur.

Nemanau, kad Seimas labai 
nusikalto, ar ką nors įžeidė, 
manydamas, jog vienas mū
sų svarstomas pareigūnas, 
Kęstutis Lapinskas, labiau 
tinka į Apeliacinio teismo tei
sėjus, negu į valstybės kontro
lierius. Seimo nariai gali būti 
kalbinami, įtikinėjami, bet ne 
prezidentūros telefonais spau
džiami, kaip jiems balsuoti. 
Lygiai taip pat nemanau, 
kad, jeigu Seimo nuomonė 
išsiskiria su prezidento nuo
mone dėl ministro pirminin
ko sugebėjimų vykdyti patvir
tintą programą, tai dėl tokio 
turinio rezoliucijos kas nors 
turėtų užsigauti. Vieni mano 
vienaip, kiti nebijo manyti ki
taip — tai yra demokratija. 
Seimas tiesiog nemanė, kad 
vyriausybę, jos programą ir 
kursą jau dabar, kadencijos 
vidury, reiktų keisti pagal ki
tos institucijos projektą, opo
zicijai plojant. Seimas turi 
savo paties aukštąjį mandatą, 
aiškius konstitucinius įgalioji
mus ir atsakomybę, pagal ją 
ir padarė sprendimą.

(Parengta pagal kalbą Seimo po
sėdyje 1999 m. balandžio 21 d.)

Praėjusį antradienį vienoje 
Denver (Colorado) priemiesčio 
gimnazijoje du jaunuoliai, įėję 
į pastatą pamokų metu, šau
kiamaisiais ginklais ir sprog
menimis nužudė 13 mokslei
vių, daug sužeidė. Galop patys 
nusižudė, tuo būdu aukų 
skaičių pakeldami iki 15 (kol 
nebuvo suskaičiuoti žuvusieji, 
tikėta, kad jų buvo apie 25). 
Nors pastaruoju metu žinios 
apie panašius įvykius, deja, 
jau nėra retenybė, bet nie
kuomet anksčiau aukų skai
čius nebuvo toks gausus, kaip 
Columbine vardu pavadintoje 
aukštesniojoje mokykloje, Lit- 
tleton, Colo, tad ir susidaro 
įspūdis, kad tie smurto veiks
mai (dažniausiai įvykdomi ne
pilnamečių prieš savo bend
raklasius ar mokslo draugus) 
plinta pavojingu mastu.

Taip pat verta pastebėti, 
kad tai atsitinka ne pačių 
skurdžiausių ar pavojingiau
sių didmiesčių apylinkių mo
kyklose, o kaip tik „ramiose, 
saugiose, provincijiškose vie
tovėse, kur gyvena pasiturin
tys žmonės, kur retai pasitai
ko net eilinių nusikaltimų”. 
Tas galbūt dar labiau žmones 
sukrečia ir priverčia pagalvo
ti, kad iš tikrųjų šiais laikais 
niekur nėra saugios aplinkos. 
Antra vertus, tvirtinama, kad 
miestų mokyklose daugiau 
dėmesio kreipiama į mokslei
vių saugumą, koridoriuose 
vaikšto ginkluoti ir neginkluo
ti policininkai, prie durų tikri
nami mokiniai, kad neįsineštų 
ginklų ir pan. Žinoma, ir ta 
padėtis nedaug geresnė, jeigu 
mokykloje tvarkai ir saugu
mui palaikyti reikia imtis 
tokių kraštutinių priemonių. 
Kaip vienas mokytojas išsi
reiškė: sunku net pasakyti, ar 
čia mokykla, ar kalėjimas, kai 
kiekviename žingsnyje tave 
tikrina ir į kiekvieną vaiką 
žiūrima, kaip į galimą tero
ristą...

Kiekvieną kartą, kai Ame
rikoje atsitinka tokia šiurpi 
tragedija, girdime panašią re
akciją: pasipiktinimą, pasi
bjaurėjimą, pasmerkimą, prie
žasčių ieškojimą ir pagaliau 
pažadą: „bus dedamos pastan
gos, kad daugiau tai nepasi
kartotų”. Tačiau niekas negali 
užtikrinti, kad tragedija ne
pasikartos, nes ir jos prie
žasčių, ir išvengimo būdų 
ieškoma ne visai ten, kur iš 
tikrųjų būtų galima rasti.

Jau kelinta diena žinia- 
sklaidoje pamirštos visos kitos 
temos, net vis labiau įsi- 
liepsnojantis karas Jugoslavi
joje ir Kosovo tremtinių bei 
pabėgėlių problemos. Kiekvie
nas laikraštis ar TV laida ran
da vis naujų žinovų, kurie 
mėgina aiškinti, kodėl tie du

jaunuoliai taip žiauriai pa
sielgė, kas paskatino juos to
kiam baisiam žingsniui.

Visus stebina, kad jiedu, 
šaudydami į savo mokslo 
draugus, nejautė jokio gai
lesčio, o kaip tik pasitenkini
mą ir net savo „džiaugsmą” 
reiškė garsiu juoku. Visi su
tinka, kad jaunuoliai savyje 
buvo sukaupę daug pykčio ir 
kitų negatyvių jausmų, kad 
reikėjo juos kažkaip suprasti, 
užjausti, patraukti — tad čia 
kalti ir mokslo draugai, kurie 
kartais iš jų pasišaipydavo, 
nes jaunuoliai priklausė gru
pei, visokiais būdais besisten
giančiai „išsiskirti”. Kalta ir 
mokyklos vadovybė, netrakta
vusi keistai besirengiančių, 
besielgiančių ir mokyklos 
tvarką ardančių vaikėzų „kil
niai”.

Tačiau susidaro įspūdis, 
kad labiausiai tiems — ir vi
siems — Amerikos vaikams 
bei jaunuoliams reikalinga 
šeimos šiluma, tėvai, kurie 
kreiptų dėmesį į jų problemas, 
rūpintųsi, net pabartų, kai to 
reikia, kad nustatytų tvirtas 
taisykles. Neribota laisvė, ku
ria daugelis vaikų savo šei
mose naudojasi, užuot kėlusi 
pasitenkinimą, sudaro kaip 
tik priešingą jausmą: vaikas 
pradeda manyti, kad tėvams 
jis visai nerūpi. Kai tėvai, ku
rie neturi laiko, ar noro, duoti 
vaikams tai, kas jiems reika
lingiausia, mėgina palankumą 
įsigyti „daiktais”, vaikas pra
randa tikrųjų vertybių sąvo
ką. Kai tėvų vaidmenį atlieka 
internetas, televizija, maištin
ga muzika, draugų gauja, gali
ma tikėtis rimtų problemų.

Keletą kartų jau buvo mini
ma, kad nėt mažas vaikas gali 
įsijungti internetą ir jame at
rasti labai aiškiai išdėstytus 
planus, kaip pasigaminti bom
bą, kur gauti Šaunamuosius 
ginklus, kaip suplanuoti ir 
įvykdyti teroristinį veiksmą. 
Kur pagaliau yra tėvai, jeigu 
neatkreipia dėmesio, kokiomis 
šiukšlėmis penimas jų jau- 
namečių vaikų protas, vaiz
duotė? Kur yra mokyklos va
dovybė, kai mokiniai ateina 
iššaukiančiai ar netvarkingai 
apsirengę, susibadę nosis, au
sis, liežuvį ir kone kiekvieną 
kūno vietą? Kur yra Kongre
sas, Senatas, vyriausybės ir 
savivaldybės, kad bijo paju
dinti „visagalius” pramogų 
kūrėjus ir leidžia rodyti visokį 
šlamštą? Kur yra religinių 
bendruomenių vadai, dvasi
ninkai, kad nepradeda di
desnės akcijos prieš šias nege
roves? Kiekvienas žmogus turi 
jausti atsakomybę už priau
gančias kartas, tai ir jos bus 
atsakingesnės už savo veiks
mus.

„GRANDINĖLĖS” 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIU KULTŪROS

GYVENIMUI
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 
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Po pusdienio darbo, po vaišių Lietuvių svetainėje 

„Grandinėlė” pavakare išvyko į pabaltiečių festivalį.
Birželio 17 d. New Jersey valstijoje buvo surengtas 

pabaltiečių festivalis. Woodbridge yra 5,058 sėdimų 
vietų amfiteatras, kurį išlaiko valstijos valdžia. Šiame 
amfiteatre rengiami įvairūs garsių muzikos žvaigž
džių, simfoninių orkestrų koncertai bei įvairūs etninių 
grupių kultūriniai renginiai. Pabaltijo tautų festivalio 
rengimo komiteto pirmininku pakviestas Valentinas 
Mėlynis. Festivalio programai vadovavo prof. Jokūbas 
Stukas. Programoje dalyvavo latvių liaudies dainos 
ansamblis, atlikęs šešias dainas, estų šokėjai, New 
Jersey lietuvių moterų vokalinis sekstetas, padaina
vęs keturias dainas, bei pavieniai atlikėjai. Antroje da
lyje „Grandinėlė” pašoko 10 šokių, susilaukusi puikių 
įvertinimų. „Grandinėlės” meninis lygis, dinamišku

mas nustelbė visus.
Festivalis, kurį galima sakyti „įpiršo” valdžiai V. Mė

lynis, sutraukė per 3,000 žiūrovų, sulaukė gražaus pa
sisekimo. Prof. Stukas, pradėdamas festivalio progra
mą (nors šio meno centro vadovybė primygtinai prašė 
nekelti jokių politinių klausimų), labai trumpai, įtai
giai nusakė Pabaltijo tautų padėtį, priminė „baisųjį 
birželį” ir šių dienų Nixon-Brežnevo flirtą. Į šį festivalį 
buvo susiorganizavę lietuviai iš kaimyninių valstijų — 
New York, Pennsylvanijos, Connecticut, atvykę, kas 
autobusais, kas automobiliais.

Festivalio dėka, lietuviai įsigijo naują draugą, atvy
kusį į koncertą — NJ seimo atstovą hon. John J. Fay, 
kuris jau po festivalio ilgame laiške V. Mėlyniui nepa
gailėjo gražių žodžių už festivalio surengimą ir įsak
miai prašė visada kreiptis į jį lietuvių klausimais.

Po šio koncerto dar kartą, kviestų korespondentų 
dėka, įvairiuose laikraščiuose kaip „Asbury Park 
Press”, „The Register” ir kituose, buvo plačiai aprašyta 
ne tik festivalis, jo dalyviai, bet ir paminėta pokarinė 
Pabaltijo tautų būklė, šių tautų pastangos atgauti 
laisvę. Buvo prisiminti įvairūs žygiai laisvės atgavi
mui iš sovietinės priespaudos, žmogaus teisių pažeidi
mai, religijos persekiojimas, birželio mėn. trėmimai ir 
kt. Kiekviena proga pabaltiečiai, ypač susirinkę drau
gėn, stengdavosi priminti pasauliui apie save. Ir šis

festivalis buvo puiki proga tai padaryti dar kartą.
Metams baigiantis, Padėkos savaitgalį, lapkričio 23- 

24 d., Lietuvių tautiniuose namuose buvo surengtas 
JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių mokytojų bei 
grupių vadovų suvažiavimas, kurį organizavo Lietuvių 
tautinių šokių institutas, talkinant III ir IV tautinių 
šokių švenčių rengimo komiteto pirmininkui dr. Leo
nui Kriaučeliūnui.

Instituto pirmininkas Bruno Shotas priminė, kad in
stitutas savo veiklą pradėjo 1959 m., išrinkęs vadovy
bę, kurion įėjo jis pats, Bronė Jameikienė, Irena Šilin- 
gienė, Vera Radauskienė, Leokadija Braždienė ir Rim- 
gailė Zotovienė. Jau buvo surengti treji kursai šokių 
mokytojams Čikagoje (Jaunimo centre), Dainavoje ir 
Jonynų ūkyje. Suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos gar
bės konsule Juzė Daužvardienė, PLB pirmininkas Sta
sys Barzdukas, ,Amerikos balso” atstovas Petras Pet
rutis.

J. Vaičiūnienė suvažiavimo dalyvių dėmesį atkreipė 
į tikro, nesužaloto šokio puoselėjimą, ragindama nesi
vaikyti svetimų įtakų ir vėjų. Po sveikinimo kalbų S. 
Barzdukas akademiškai supažindino suvažiavimo da
lyvius su tautinių šokių reikšme lietuvybės išlaiky
mui. Antrąją suvažiavimo dieną paskaitą skaitė L. Sa- 
gys, aptardamas lietuvišką šokį. A. Tamošaitis supa
žindino su tautinių šokių drabužiais, iliustracijai pa

naudodamas skaidres. Suvažiavimas išrinko ir naują 
vadovybę: J. Matulaitienė, G. Breichmanienė, G. Go- 
bienė, Turūta ir V. Stankienė.

Praėjo dar vieni įdomūs, tarpais skaudūs, metai. 
„Grandinėlė” šventė pirmąjį dvidešimtmetį. Sugaišta 
nemaža laiko, „sugadinta” nervų įvairiems atsiraši
nėjimams. Kitam seniai būtų nusvirę rankos. Gal ge
rai, kad namuose bendraminčiai, kad jaunimas ne
skaitė „blogų” rašliavų. Toks gyvenimas.

1978-1979 metų sezonas 
Kelionė į Australiją

Per patį vidurvasarį tenka dalyvauti kun. G. Kijaus- 
ko pagerbimo iškilmių koncerte. O rugsėjį — tradicinė 
išvyka į angliakasių Cadiz miestelį. Visai savaitei ma
žas miestelis prisipildo tūkstančiais žmonių. Jie at
vyksta dalyvauti „International Mining Manufactu- 
ring” šventėje, pamatyti ir pasiderėti pačias naujau
sias anglių kasimo mašinas, stebėti įvairių tautinių 
grupių pasirodymus. Kiekvieną kartą kažkas „ar tai iš 
Pennsylvanijos ar pietų Ohio angliakasių žemių, atei
na senasis lietuvis ar lietuvė pasveikinti „Grandinė
lės” šokėjų. Jie jau veik amžių pragyvenę, dabar vieni 
džiaugiasi išvydę jauną, lietuvišką kartą” („Draugas”, 
1978.09.22). „Grandinėlei” — čia ją jau pažįsta, čia jos 
laukia, kaip visada — ilgai nenutylantys plojimai.
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KLAIDŽIOJIMAI, IEŠKANT 
LIETUVOJE 

ANTISEMITIZMO
PRADŽIOS

ANTANAS KUČYS

Praėjusių metų gruodžio 1 
d. Kudirkos Naumiestyje buvo 
didelės .ir prasmingos iškil
mės. Tą dieną miestelio gy
ventojų ir svečių lūpose bei 
mintyse buvo, 1899 m. miręs, 
vos 42 metus išgyvenęs, Vin
cas Kudirka. Laisvės ir okupa
cijų metuose jo idėjos už laisvą 
lietuvį ir niekieno neišnau
dojamą žmogų, stiprina mūsų 
tautos gyvybę.

O kas buvo Vincas Kudirka 
liudija ano meto tautiniame 
judėjime aktyviai dalyvavusi 
rašytoja Gabrielė Petkevičai
tė-Bitė:

„Gyvenantiems mūsų tautos 
atgijimo sambrėšky ‘Tėvynės 
varpai’ buvo kompasas, rodąs, 
kurion pusėn turime savo vei
kimą lenkti. Galėčiau ramiai 
Kudirką anų laikų diktato
rium pavadinti, jei su tuo pa
vadinimu nebūtų rišamos 
žiaurumo ir prievartos sąvo
kos. Kudirka buvo tačiau dik
tatorius, tik ne žiauriąja to 
žodžio prasme. Jis sugebėjo 
savo talento jėga ir savo 
širdies užsidegimu despotiškai 
valdyti mus, anų laikų susi
pratusius inteligentus, valdyti 
mūsų širdis, kurios aklai ir 
visomis, pastangomis pasiduo
davo jo valiai”.

G. Petkevičaitė-Bitė tiek 
savo raštais, tiek ir veikla 
buvo nepaprastai jautri žmo
gaus išnaudojimui, laisvės pa
žeidimams ir bet kokiai diskri
minacijai. Iš šios citatos gali
ma suprasti, kuria linkme 
Vincas Kudirka patraukdavo 
savo pasekėjų širdis. Nepri
klausomos Lietuvos laikais, 
pagerbiant didijį lietuvį, Nau
miestis buvo pavadintas Ku
dirkos Naumiesčiu ir jo aikš
tėje buvo pastatytas didingas 
paminklas, kurio net okupa
cinė bolševikų valdžia nebuvo 
nugriovusi, nors pavergtiems 
lietuviams jis buvo laisvės 
simbolis. b

Dabar grįžkime atgal į Ku
dirkos Naumiestį, kuriame 
vyko iškilmės, pagerbiant lie
tuvių tautos žadintoją . ir 
laisvės kovotoją. Iškilmės vy
ko bažnyčioje, prie kapo, prie 
senojo paminklo aikštėje ir 
atidarant muziejų. Ir visur 
buvo pilna laisvų žmonių, ne
suvarytų ir nesiekiančių iš to 
daryti karjeros ar norinčių 
balsavimuose gauti daugiau 
balsų. Prie V. Kudirkos kapo, 
papuošto vainikais, kalbą pa
sakė Vytauto u-to profesorius 
Juozas Girdzijauskas. Jis 
kreipėsi į tą, kuris ir po šimto 
metų nuo mirties tebėra gyvas 
tautoje:

„Norime patikinti, koks esi 
didis, kiek daug reiškei ir te- 
bereiški mūsų tautos gyve
nime. Tačiau bijome apsijuok
ti, bijome pasirodyti Tavo 
satyrų herojais. Gi mūsų 
aukšti žodžiai, o menki dar
bai? Gal skelbdami meilę 
sėjame neapykantą, siekdami 
vienybės skatiname nesan
taiką? Visi tavo darbai ir 
kūriniai seniai įgijo simbolinę 
prasmę, o iš tautos simbolių 
tautiečiai semiasi dvasios sti
prybę. Simboliai lieka gyvi, 
kol tauta gyva”.

Deja, kaip tik prieš iškilmes 
Kudirkos Naumiestyje išplau
kė į paviršių vienas šešėlis, 
sąmoningai ar nesąmoningai 
siekiantis aptemdyti Vinco 
Kudirkos vardą, apkaltinant jį 
antisemitu, ir ne eiliniu, bet 
antisemitizmo pradininku Lie
tuvoje. Tai įvyko, Vygantui 
Vareikiui paskelbiant „Kultū
ros barų” žurnalo 11 numeryje

straipsnį „Tarp Valančiaus ir 
Kudirkos: žydų ir lietuvių san
tykiai katalikiškosios kultūros 
kontekste”. Pasak autoriaus, 
Lietuvoje buvo dviejų tipų an
tisemitizmas: antįjudėjiškas ir 
nacionalizmo pagimdytas. Pa
starasis kaip tik ir esąs Vinco 
Kudirkos antisemitizmas. 
Apie pirmąjį jau nėra ko 
kalbėti, nedaug kam šiandien 
ir rūpi, kurios tautos žmonės 
Kristų nužudė. Kas kita yra 
nacionalizmo sukeltas anti
semitizmas.

Taigi tautinis atgimimas, 
kai kurių vadinamas naciona
lizmu, daug „blogo” padarė. 
Buvo anksčiau Šventoji Ro
mos imperija, buvo Vidurže
mio jūrą apsupusi Otomanų 
galybė, buvo Didžioji Britani
ja, kurios ribose saulė niekad 
nenusileisdavo, buvo kūju ir 
pjautuvu pažymėta, atseit, 
proletarų, kukliu sąjungos 
vardu, bet visą pasaulį su
drebinusi imperija. Ir buvo 
tada „ramu”, kai tautos viena 
po kitos išnykdavo.

Bet štai atsirado toks feno
menas, kaip tautinis atgimi
mas. Jo pozityvūs žingsniai 
pasireiškė Vinco Kudirkos 
publicistikoje, spausdinant se
riją straipsnių, pavadintų „Tė
vynės varpais”. Jis buvo susi
žavėjęs tautų pavasariu ir 
savo raštais skatino, kad ir 
Lietuvoje įvyktų tai, ką Mairo
nis kiek vėliau rašė savo 
eilėraštyje — „Jau slavai suki
lo nuo Juodmarių krašto, pa
vasaris eina Karpatų kalnais”. 
Tai buvo tautinio atgimimo 
pradžia. Lenkai ir sulenkėję 
lietuviai, pasilikę ištikimi 
Žečpospolitai, tai pavadino^lit- 
vomanija. Dabar tas fenome
nas jau daugelio vadinamas 
nacionalizmu. Tautinis atgi
mimas, tapęs nacionalizmu, 
turi ir neigiamą prasmę, ypač 
tiems, kurie jo, sąmoningai ar 
nesąmoningai, neatskiria nuo 
šovinizmo. Vienas tokių, atro
do, yra Vygantas Vareikis, 
minėto straipsnio autorius, 
pavadinęs Vincą Kudirką an
tisemitizmo Lietuvoje pradi
ninku.

Rašydamas antisemitizmo 
Lietuvoje tema straipsnį, Vy
gantas bene daugiausia buvo 
apsistojęs ties Vincu Kudirka, 
kaip šio pragaištingo „izmo” 
pradininku. Jis čia daugiausia 
minimas. Daugiau ir už Mo
tiejų Valančių, kai tas rašė lie
tuvių liaudžiai „Paaugusių 
žmonių knygelę”. Vareikis že
maičių vyskupui yra kur kas 
atlaidesnis, nes aukštas Baž
nyčios hierarchas turėjęs kelti 
žydų tautos kaltę dėl Kristaus 
nužudymo. Bet tai buvęs reli
ginis konfliktas, ne taip jau 
svarbus šių laikų žmonėms.

Vienoje vietoje Vareikis ra
šo: „Modernusis antisemitiz
mas, nors kartais ir pakarto
damas antijudaistinius teigi
nius, iš esmės Lietuvoje turėjo 
antikrikščioniškų bruožų ir 
nebuvo glaudžiai susijęs su 
katalikų Bažnyčia. Ne veltui 
jo pradininkas Lietuvoje buvo 
linkęs į laisvamanybę bei 
bažnyčios ir kunigų kritikos 
nevengęs Vincas Kudirka (39).

Šių teiginių atmetimui yra 
aiškių argumentų paties V. 
Kudirkos raštuose ‘Varpe’. 
Niekas ano meto lietuviškoje 
spaudoje su tokiu nuoširdžiu 
pasibaisėjimu bei pasipiktini
mu neužtarė 1893 m. Kražių 
bažnyčios gynėjų kaip Vincas 
Kudirka. Cituoju: ‘O kaip jūs 
išrodote, (kazokų sumušti, su
badyti — A.K.) nabagai Kra-

Dr. Vinco Kudirkos paminklas-kapas Kudirkos Naumiesčio ka 
pinėse, Šakių rajone. Užrašas ant paminklo: „Daktaras Vincas Ku 
dirka; gim. 21.XII.1858, m. 16.XI.1899.

žiu lietuviai? Koks jūs liki
mas? O, varge! (...) Plaukai 
ant galvos stoja, kraujas 
stingsta gyslose, manant apie 
Kražius. Ir toks atsitikimas 
dedasi gadynėse humanitariz- 
mo, visokių tolerancijų, kada 
steigiamos draugystės saugoti 
medžius nuo laužymo, apgint 
žemesnius Europos gyvuolius 
nuo kankinimo, išnaikinti pre
kystę vergais laukinėse šali- 
se!

Geradėjai! Nesiskubinkite 
taip su prieglauda medžiams 
ir mažesniems Europos gy- 
vuoliams, nes toje pačioje Eu
ropoje da ne visi žmonės ap
ginti nuo kankinimo! Ne
kreipkite akių nuo Afrikos, lyg 
tikėdami, kad jau Europoje 
vergų nėra!’ ”

Nėra jokio įrodymo, kad Vin
cas Kudirka būtų raginęs 
žydų, kaip tam tikros tautos 
ar religijos žmonių, nekęsti ar 
diskriminuoti. Šito neįrodo, ir 
straipsnio autoriaus pateikti 
šaltiniai. Kiekvienai prievar
tai ir kiekvienam persekioji
mui toks jautrus žmogus, kaip 
V. Kudirka, tikriausiai būtų 
panašiai rašęs, jei Kražių si
nagogoje kazokai būtų mušę 
žydus.

Antisemitizmas, kurio varo
moji jėga yra neapykanta žy
dams, aišku, yra blogis, kaip 
ir blogis neapkęsti, dėl vienos 
ar kitos priežasties, bet kurios 
tautos ar religijos. Vinco Ku
dirkos laikais buvo blogis, kai 
lietuviai valstiečiai panieki
nančiai vadinti mužikais ar, 
kai susipratę inteligentai lie
tuviai buvo vadinami litvoma- 
nais. Kentė tada ir mužikas, ir 
litvomanas, nes nebuvo kam 
pasiskųsti. Bet šio straipsnio 
rėmuose yra Vincas Kudirka, 
Vyganto Vareikio pristatytas 
skaitytojams, kaip antisemi
tizmo Lietuvoje pradininkas. 
Tokiam istoriniam asmeniui 
tai, žinoma, menka garbė.

V. Kudirkos darbai mūsų 
tautai truko tik apie dešimt 
metų. Trumpas palyginti am
žius jam neleido plačiau pasi
reikšti ir daugiau subrandinti 
savo pažiūrų. Subrandinti jas 
gyvenamojo laiko tėkmėje ir 
sąlygose, kurios jį supo. 
„Kultūros barų” bendradarbis 
atskleidė Vincą Kudirką tik iš 
jo parašytų minčių bei tei
gimų, beveik nepaminėdamas 
aplinkybių bei priežasčių, ku
riose vystėsi šio mūsų tautos 
atgimimo veikėjo pažiūros. So
vietmetyje išauklėtiems Lietu
vos mokslininkams daug kas 
yra nauja ir daug kas neži
noma. Tad, prieš rašydami, 
kad V. Kudirka yra kaltas dėl 
antisemitizmo (to, žinoma, 

' blogojo), privedusio ilgainiui ir 
prie genocidinių veiksmų, ten
ka įrodymų ieškoti patiki
muose šaltiniuose.

Pradėsiu nuo dr. Kazio Gri
niaus:

„Bepietaujant V. Kudirka 
dar šį tą papasakojo iš savo

gyvenimo. Kai jis apsigyveno 
Sakiuose, tai vietos žydų buvo 
blogai priimtas, nes ten nuo 
pirmiau praktikavo žydas, ro
dos, dr. Šuteskveris. ‘Atva
žiuoja į Šakius valstietis su 
sergančia žmona, šnekėjo Ku
dirka, sustoja. Žydas, pamatęs 
ligonį, paklausia, ar ne pas 
daktarą atkeliavo. Sužinojęs, 
kad žmogus daktaro reikalin
gas, žydas klausia toliau: pas 
katrą daktarą žadi eiti? — ar 
pas gerąjį, ar pas tą jaunąjį 
(suprask Kudirką)’. Taip pat 
žydai nenorėjo naujam dakta
rui duoti buto, ir V. Kudirkai 
reikėjo prisiglausti kleboni
joj”.

Dr. K. Grinius niekur nepa
mini V. Kudirkos antisemitiz
mo, nors savo idėjos draugą ir 
„Varpo” steigėją gerai paži
nojo. Ar blogi atsiliepimai apie 
žydus, ypač jo aplinkoje buvu
sius, buvojau antisemitizmas, 
kurio Kudirka buvęs pirmta
ku? Po žydų persekiojimų vi
duramžiais modernųjį anti
semitizmą Europoje pradėjo 
Vokietijos kancleris Bismar
kas, 1879 m. paskelbęs „Kul- 
turkampf’ dekretą. Žydų žmo
giškosios vertės nužeminimui 
tam jau buvo surastas kitoks 
pagrindas — rasinis. Esą 
rasių mokslas susekė, kad 
semitų rasė, kuriai ir žydai 
priklauso, turinti daugiau nei
giamų bruožų, negu arijai, 
tarp kurių jie gyvena. Nacio- 
nalsocializmui tokia teorija 
buvo labai paranki savo ge
nocidiniams tikslams vykdyti.

Vincas Kudirka, rašydamas 
apie žydus, nesirėmė jokia teo
rija, dėstančia genetinius ir 
neigiamus žydų tautos bruo
žus. Rašė apie juos tiktai, ką 
pats matė ir ką patyrė iš gyve
nimo. štai grafas išnuomavo 
žydams savo dvare esantį po
pieriaus fabriką, kuriame dir
bo kelios dešimtys darbininkų. 
Kai tie naujieji šeimininkai 
perėmė fabriką, tuoj visus at
leido, o jų vieton pasamdė 
žydus. Kelios dešimtys šeimų 
neteko pragyvenimo šaltinio. 
Ir kieno tas „anti” čia yra: 
žydų ar V. Kudirkos? Tokių 
pavyzdžių V. Kudirkos publi
cistikoje yra ne vienas. Lietu
viai, mokantys skaityti ru
siškus laikraščius, galėjo anuo 
metu apsčiai rasti panašių is
torijų. Ta spauda buvo Lietu
vos gyventojams brukte bru
kama. Tad kam čia reikėjo 
ieškoti Lietuvoje antisemitiz
mo pradininko, kai antisemi
tizmas jau buvo stipriai pasi
reiškęs Rusijos imperijoje, po 
kurios jungu buvo ir Lietuva. 
Kai Rusijoje kas bloga atsitik
davo, tai kaltę suversdavo 
žydams. Yra žinomas rusų 
šūkis „Mušk žydus — gelbėk 
Rusiją”. Taip buvo ir prie 
bolševikų, tik jau nemušė, 
kaip žydus, bet kaip „trockis- 
tus”.

Sunku yra praleisti Vareikio 
teiginį, kad modernusis an

tisemitizmas, atstovaujamas 
Lietuvoje Vinco Kudirkos, 
turėjęs „antikrikščioniškų 
bruožų”. Toks kategoriškas 
teigimas verčia manyti, kad 
straipsnio autorius nėra ati
džiai skaitęs Vinco Kudirkos 
straipsnius, išspausdintus 
„Varpo” laidose nuo 1898 iki 
1899 metų. Sovietmetyje buvo, 
žinoma, sunku juos gauti, bet 
išeivijoje idealistų kultūri
ninkų jie buvo iš visur surink
ti ir penkiuose didžiuliuose 
tomuose išleisti. Šį sunkų 
darbą atliko Juozas Masilio- 
nis, dr. Jonas Račkauskas ir 
Liudas Kairys. Išleido Lietu
vių istorijos draugija ir Lietu
vių tyrimo bei studijų centras 
Čikagoje. Visi penki tomai 
išleisti 1989 m. Tais pačiais 
metais keli jų komplektai pa
teko ir į didžiąsias Lietuvos 
bibliotekas.

Skaitant originalius „Varpo” 
numerius, į akis krenta Vinco 
Kudirkos sielojimasis perse
kiojamos Katalikų Bažnyčios 
padėtimi, pravoslavijos prie
vartinis brukimas ir tikinčiųjų 
katalikų diskriminacija. Nuo 
prievartos V. Kudirka gynė ne 
tik lietuvių, bet ir lenkų ti
kinčiuosius. Tad beprasmiš
kas yra ieškojimas Kudirkos 
raštuose bei jo veikloje kaž
kokių antikrikščioniškų bruo
žų. Jie turbūt atsirado tik so
vietiniuose raštuose. Tiesa, 
maždaug Kudirkos laikais lie
tuvių inteligentijoje ėmė 
reikštis vadinamieji „pažan
gieji”. Jų pagrindinis tikslas 
buvo sumažinti lietuvių tarpe 
Bažnyčios įtaką, bet kartu su 
tuo ėjo ir laisvamanybės idėja. 
Sunku manyti, kad Fr. Šilerio 
„Orleano Mergelės” vertėjas 
būtų ėmęsis tokio sunkaus 
darbo, pats būdamas 
susižavėjęs laisvamanybę.

Jeigu, kaip G. Petkevičaitė- 
Bitė rašė, kad Vincas Kudirka 
„sugebėjo savo talento jėga ir 
savo širdies užsidegimu despo
tiškai valdyti mus, anų laikų 
susipratusius inteligentus”, 
tai logiška išvada būtų, kad 
antisemitizmo pradininkas 
būtų tokia idėja užkrėtęs ir 
savo artimuosius draugus bei 
bendradarbius.' Tačiau taip 
nebuvo. Šito, net jokiu įta
rinėjimu, neliudija G. Pet
kevičaitė-Bitė. Tą patį galima 
pasakyti ir apie dr. Kazį Gri
nių.

Galima dar pridėti ir dau
giau Vinco Kudirkos pasekėjų.

Povilas Višinskis, vienas ar
timiausių V. Kudirkos bendra
darbių ir varpininkų srovės 
ideologų, rašė: „Žydai, vokie
čiai, latviai, rusai, totoriai ir 
kiti, kuriuos likimas atnešė į 
Lietuvą, yra Lietuvos gyvento
jai ir jiems turi būti už
tikrintos lygios su lietuviais 
teisės”.

Jonas Vileišis, paragintas 
Vinco Kudirkos, „Varpui” pra
dėjo rašyti pirmuosius straips
nius ir vėliau tapo uoliu varpi
ninkų spaudos — „Varpo” ir 
„Ūkininko” bendradarbiu. 
Apie kai kuriuose miesteliuo
se įvykusius dėl sukčiavimo ir 
apgaudinėjimo užpuolimus 
ant žydų 1900 m. „Ūkininko” 
nr. 10 jis rašo: „(...) Skriaudi
mas ir apgaudinėjimas žmo
nių per daug yra žinomi ir 
garsas apie reikalingumą 
žydus mušti visur randa at
balsį. Žinoma, šios muštynės 
apart pragaišties patiems lie
tuviams neatneš nieko gero. 
Išgriovimą savasties ir ge
rovės žydų, dažniausiai irgi vi
sai neturtingų ir varguolių, vi
sai nėra darbu dorišku ir 
žmonišku. Neužmirškime, jog 
žydai irgi tokie pat žmonės ir 
jog kenčia ir vargo savo kovoje 
už būvį. (...) Kiekvienas turi 
suprasti, jog jeigu kas nors ap
gauna, tai čionai kalti tik tie, 
kas naudojasi iš mūsų kvailu
mo, bent taipogi ir tie, kurie 
yra tamsūs, kvaili. Jeigu ne
būtų žydo, tai jo vietoj atsi
rastų kiti, dargi patys lietu-

♦
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viai, čigonai, maskoliai, kurie 
tokiu būdu mus apgaudinėtų”.

Yra plačiai lietuvių tautoje 
žinoma apie tautos atgimimo 
veikėjo ir buv. Lietuvos prezi
dento K. Griniaus žydų tautos 
žmonių užjautimą ir jų in
teresų gynimą. Protestuojant 
dėl žydų žudymo, jis, net rizi
kuodamas savo gyvybe, buvo 
su kitais dviem žymiais as
menimis (M. Krupavičium ir 
J. Aleksa) nacių vyriausybei į 
Berlyną išsiuntęs memoran
dumą. Dėl senatvės, jis tik 
buvo ištremtas į kaimą ir ten 
izoliuotas nuo bet kokios veik
los.

Ir štai dr. K. Grinius rašo 
apie savo draugą Vincą Ku
dirką, dabar mokslinėje studi
joje apkaltintą pradėjus anti
semitizmo judėjimą Lietuvoje:

„(...) Šitokios Kudirkos pa
žiūros į žydus turi tam tikras 
priežastis. Kudirkos laikais 
lietuviai katalikai užsiimti 
prekyba dar laikė nuodėme. 
Lietuvos sodžiuose buvo pilna 
žydų — karčiamninkų „pa- 
ktorių” ir kitų. (...) Asme
niškai Kudirka nuo žydų taip
gi daug nukentė, nes, 
atvažiavus į Šakius praktikuo
ti, atrado žydų sutarimą, ku
rie už jokius pinigus nepar- 
samdė buto ir ilgai boikotavo, 
dėlei ko Kudirka per žiemą 
turėjo vargti klebonijos svirne 
(tuomet beveik visi Sakių na
mai buvo žydų rankose)”.

Pateikiant autentiškų žinių 
apie V. Kudirkos pažiūras ir jo 
charakterį, pravartu pridėti 
dar keletą žodžių, kuriuose 
parašė artimas jo draugas, 
vėliau buvęs advokatas ir Vy
tauto Didžiojo u-to konstitu
cinės teisės profesorius Petras 
Leonas: „(...) Gryna V. Kudir-. 
kos siela nemėgo nešvarumo, 
ypač etinio, taip pavyzdžiui, ji
sai dažnai pasiskųsdavo savo 
profesijos draugu, apsigyvenu
siu Šakiuose ir netinkamomis 
priemonėmis variusiu gydyto
jaus konkurenciją — pats 
gaudė ir traukė į save ligonius 
ir taip panašiai”.

O dabar tegul pats V. Kudir
ka parodo savo pažiūras, kad 
jis nebuvo antisemitas, kaip 
ši, taip plačiai pasklidusi, 
sąvoka dabar suprantama:

„Rusijos imperijos teisingu
mo ministeriui paskelbus laik
raštyje įspėjimą imtis griežtų 
priemonių, kai viena gyven
tojų dalis dėl tautybės, ti
kėjimo, luomo ar turto už
puola kitą. Valdžia ieško prie
žasčių, dėl ko tokia ‘liga’ ple
čiasi”. Į tai V. Kudirka atsako: 
„(...) Priežastys gi labai aiš
kios, tai nelygumas tiesų (tei-
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šių — A.K.) dėl visų valstybės 
gyventojų ir luomų, tai stoka 
tautiškos tolerancijos. Išnai
kinus tas priežastis liga pati 
išnyks. Bet jeigu maskoliai ir 
toliau mislija plėšti nežmo
nišku būdu nuo svetimų gy
ventojų jų tautystę tikėjimą, ir 
kitokias jiems prigulinčias tie
sas, tai ‘terapija’ tiesos mi- 
nisterio ne tik ką neišgydys 
valstijos, bet da labiau gali ją 
‘sulyginti’ ”.

Antisemitizmas Lietuvoje 
neprasidėjo nuo Vinco Kudir
kos, kuri anuo metu buvo pa
prasta Rusijos imperijos pro
vincija, o didžiuose Rusijos 
miestuose jau 1881 m. buvo 
įvykę kruvini pogromai prieš 
žydus. Tos pragaištingos ban
gos ratilai negalėjo vienu ar 
kitu būdu nepaliesti ir Lietu
vos.

(Nukelta į 5 psl.)
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LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS

Gedimino pr. 24 Vilnius 2600
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LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
CENTRO INFORMACIJA

„NAMO, BROLELIAI, 
NAMO, SESELĖS”

Neseniai į mūsų rankas pa
kliuvo šio Vytauto Volerto 
straipsnio „Drauge” kopija, iš 
kurios net negalime nustatyti 
spausdinimo datos.

Vienaip ar kitaip, tikrai jau
dina šiltas autoriaus rūpestis 
po visus pasviečius išbarsty
tais tautiečiais, kurį jis reiškia 
gražiu ir įtaigiu žodžiu, gyvais 
pavyzdžiais. Tik norėtumėm 
pridėti keletą minčių ar papil
dymų, kurie apsaugotų nuo ne 
visai tikslaus vaizdo susidary
mo apie mūsų Informacijos 
centrą ir to, kaip mes traktuo
jame ar priimame į mus besi
kreipiančiuosius.

Pirmiausia, mes visi čia, 
Lietuvoje, labai mažą dalį 
išeivių leistume sau tiesiogine 
prasme pavadinti „paklydė
liais”. Visi gerai suprantame, 
kad absoliuti dauguma tiek 
Sibiro lietuvių, tiek pokario 
išeivijos Vakaruose atsirado 
ne dėl savo gyvenimo klystke
lių. Bet ir autorius, manau, šį 
žodį čia panaudojo daugiau 
literatūrindamas savo kalbą, 
nei ką neigiama norėdamas 
išreikšti.

Toliau straipsnyje nuskam
ba akivaizdi mintis, jog toks 
centras išeivijai nereikalingas 
— „Kas mokėjo iš Čikagos 
skerdyklų persikelti į Floridą 
ar Kaliforniją, mokės atrasti 
ir Lietuvėlę, kurioje žydi ne 
tik pavasario sodai, bet ir 
meilė”. Žinoma, kad daugelis 
taip ir padarys. Bet, regis, ne 
visi. Antraip reikėtų pasakyti, 
jog JAV LB atstovų pastangos 
Seįme įkurti tokį centrą ne
sirėmė jokiu realiu poreikiu, į 
kurį reagavo Lietuvos vyriau
sybė, įsteigdama tokią institu
ciją. Tačiau mūsų patirtis jau 
patvirtina, jog taip nėra. Apie 
tai byloja pas mus besilankan
tys, rašantys laiškus ar kitaip 
besikreipiantys. Kokiai išei
vijos daliai mes reikalingi? 
Greičiausiai, bent kol kas, la
bai nedidelei. Tai lemia ir gy
venimo Lietuvoje sąlygos ir 
galbūt nežincjimas, ko norė
tųsi sužinoti. Iš kitos pusės, 
bent pora anoniminių laiškų 
mums paliudijo, kad yra net ir 
pagiežingai nusiteikusių mū
sų atžvilgiu. Tačiau toks 
šaukštelis deguto tikrai mums 
neapkartina nuotaikos, kurią 
daug daugiau praskaidrina 
padėkos žodžiai arba maty
mas, kad kažkam tikrai buvai 
naudingas.

Norisi sustoti prie citatos: 
„Taigi: kas į Lietuvą grįžti 
pats neįstengia ir laukia vy
resniųjų institucijų pagalbos, 
toksai Lietuvoje nesulauks 
savo brangių giminėlių pagal
bos”. Vėlgi, kaip nebūtų gaila, 
ir čia rasi karčios gyvenimo 
tiesos. Bet ji nėra šimtapro
centinė. Kovo mėnesį su Liuda 
ir Algiu Rugieniais bei Ed
mundu Kulikausku lankėmės 
Kauno Panemunės senelių na
muose. Ten viename kamba
ryje aptikome per devynias
dešimt metų senuką iš Čika
gos, kuris sakėsi esąs toks lai
mingas, toks laimingas, kad 
parvažiavo. O giminių Lietu
voje net neturi. Margi rūbai 
margo svieto.

Nors Informacijos centras 
įkurtas JAV lietuvių pastan
gomis, jokiame mūsų steigimo 
dokumente ar įstatuose nepa
sakyta, kad mes turėtumėm 
išimtinį dėmesį skirti intere

santams iš kurio krašto. O 
mes ir priimame visus vieno
dai. Taigi, mus greitai aptiko 
ir Sibiro, ir Gruzijos, ir Ukrai
nos, ir Latvijos, ir Baltarusijos 
lietuviai. Yra ir iš Pietų Afri
kos ir Naujosios Zelandijos. 
Rusijos, o tiksliau — NVS, lie
tuviai ir daugiausia tremtiniai 
kai kuriais laikotarpiais už
duodavo visą pusę arba treč
dalį viso mūsų darbo. Paskuti
niu metu pajutau ypatingai 
didelį poreikį iš Rusijos lietu
vių pusės. Rusijos lietuvių 
bendrijų sąjunga jau atsiuntė 
antrą pakvietimą (po pirmo 
per mažai buvo laiko gauti 
vizą) atvykti pas juos konsul
tacijoms, o susirinkę švęsti 
Velykų Maskvos lietuviai su
rado mane telefonu ir klausė, 
kada gi atvažiuosiu. Problemų 
jie turį daugybę. Jaučiu, kad 
sunku bus atsakyti į visus jų 
klausimus, kai balandžio 24- 
25 d. ten lankysiuosi. Bet yra 
gera proga mėginti kitaip ger- 
op pasukti reikalą. Gegužės 
mėnesį planuojamas ministro 
pirmininko vizitas į Maskvą, 
ir Užsienio reikalų ministeri
jos NVS skyrius lauks mano 
raporto apie Rusijos lietuvių 
reikmes, kurias galima būtų 
spręsti tarpvalstybiniais ir 
kitokiais susitarimais. O tie 
klausimai gali būti iškelti vizi
to metu. Duok Dieve, kas nors 
ir išsispręs. Jeigu taip atsi
tiktų, JAV lietuviai su savo 
Informacijos centro iniciatyvo
mis būtų prisidėję prie Rusi
jos lietuvių reikalų.

Parašysiu, kaip sekėsi.

APIE PINIGŲ SIUNTIMĄ 
l LIETUVĄ

Šiais metais JAV LB ir Sei
mo atstovų komisijos po
sėdžių metu JAV LB valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė 
supažindino dalyvius su laiš
ku, kuriame skundžiamasi, 
kad muitininkai konfiskavo 
siunčiamus į Lietuvą pinigus, 
kurie buvo įdėti į voką. Tiks
liau, pinigai dingo, ir niekas 
nepaaiškino nei siuntėjui, nei 
gavėjui, kokiu pagrindu jie 
konfiskuoti ir apskritai, kas 
juos pasisavino.

Esame girdėję, kad tai ne 
pirmas toks atvejis, todėl pa
skambinome į Vilniaus Cen
trinio pašto Eksploatacijos 
skyrių pasiteirauti, kokios yra 
taisyklės, kas vykdo tokias 
konfiskacijas ir ką galėtumėm 
patarti šitaip praradusiems 
pinigus.

Mums paaiškino, jog iš tiesų 
„tokios yra taisyklės”, kad pi
nigų siųsti paprasčiausiai 
įdėjus į voką negalima, ir yra 
„pakankamai informacijos”, 
jog yra, būtent, taip. Jeigu šių 
taisyklių nesilaikoma, muiti
ninkai tokius pinigus konfis
kuoja ir neprivalo pranešti 
apie tai nei vienai pusei, iš
skyrus tuos atvejus, kai laiš
kas yra įvertintas. Tada apie 
konfiskavimą informuojamas 
siuntėjas arba gavėjas.

Taigi, kol „tokios taisyklės”, 
patariame jų ir laikytis, nes 
kitaip, rodos, tikrai neapsimo
ka. O siųsti pinigus galima, 
išrašius gavėjo vardu asme
ninį čekį arba Money order. 
Bankai Lietuvoje privalo juos 
paversti į pinigus ne ilgiau 
kaip per 21 dieną. Vilniaus 
bankas, jeigu čekis išrašytas 
per PARAMOS banką ir yra 
ne daugiau kaip 500 dol., pini
gus išmoka iš karto. Galima

pinigus pervedinėti iš są
skaitos užsienyje į sąskaitą 
Lietuvoje, bet tos paslaugos 
gerokai brangesnės.

Jeigu yra atitinkamas tarp
valstybinis susitarimas (pvz., 
tarp JAV ir Lietuvos yra), pi
nigus galima siųsti ir papras
ta pašto perlaida, bet jokiu 
būdu nedėkite jų į voką.

APIE MUITINES

Vienas iš dviejų mus pasie
kusių anoniminių laiškų pa
sakoja istoriją, kaip jo autorių, 
keliaujantį į Lietuvą atosto
gauti, praeitais metais nu
skriaudė Lietuvos muitinin
kai. Istorija, žinoma, nemalo
ni. Vežėsi žmogus du „pus
bonkius” lauktuvių. Muitinin
kai pasakė, jog tai nelei
džiama ir traktuojama kaip 
kontrabanda. Pralaikė tris va
landas, baisiai sugadino nuo
taiką. Vėliau, jam nedalyvau
jant, įvykęs teismas, o jis ga
vęs pranešimą, kad bau
džiamas 5,000 Lt. bauda. Jis 
nieko nemokėjo, o ir išvyks
tant niekas nieko nereikalavo.

Aišku, atostogos buvo ap
kartintos. Bet... muitininkai, 
kaip žinia, nors įvairiose ša
lyse skiriasi savo kultūrin
gumo ar sąžiningumo laips
niais, mažai supranta juokų 
ar sentimentų. O instrukcijas 
jie turi, kad neleidžiama 
įsivežti daugiau vieno litro sti
praus gėrimo ar dviejų litrų 
vyno ar šampano. Jeigu 
žmogus vežėsi du butelius po 
0,75 ar 0,8 litro, jau ir normos 
viršijimas.

Vienas mano pažįstamas 
rašytojas vyko mėnesiui į Šve
diją, kur cigarečių pakelis kai
nuoja daugiau kaip 5 dol. Bū
damas, kaip daugeliui rašy
tojų būdinga, stiprus rūkorius, 
jis vežėsi du blokus po 10 pa
kelių cigarečių. O leidžiama 
tik vieną, ir jis to nežinojo. 
Muitininkams nerūpėjo, kad 
jam tie rūkalai gyvybiškai 
reikalingi darbui — jie išrašė 
didžiulę baudą, konfiskavo 
cigaretes, ir dabar, kol nesusi
mokėjęs, jis negali nei nosies į 
Švediją įkišti. Maža to, jis net 
gavo pranešimą, kad jo bauda 
dėl delspinigių išaugo.

Paskambinau į Muitinės de
partamentą pasiteirauti, kas 
laukia mūsų anoniminio hero
jaus, kai (jei) jis vėl važiuos į 
Lietuvą. Atsakymas buvo 
toks, kad turėtų būti prigrieb
tas, jei informacija būtų tvar
koma taip kaip Švedijoj. Bet, 
kadangi dar tokio lygio nepa
siekta, gali likti ir nepa
stebėtas.

O padėtis dėl įvežimų ir 
baudų jau pasikeitusi. Vasario 
mėnesį priimti dar siauresni 
apribojimai — jei atvyksti per 
oro arba jūrų uostą, galima 
vežtis tą patį vieną litrą sti
praus gėrimo, t.y. du pusbon
kius po 0,5 litro arba vieną li
trinį viskio butelį. Bet, jeigu 
atvyksti sausumos transportu, 
t.y. automobiliu ar traukiniu 
— 0,5 litro stipraus gėrimo.

Prasidėjo Dariaus ir Girėno paminklo remontas. Nuotr. P. Petružio

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
AČIŪ UŽ PARAMĄ

Šių metų balandžio 13 dieną 
mes buvome išrinkti į Lemon- 
to bibliotekos tarybą šešerių 
metų kadencijai. Kadangi Le- 
monto bibliotekos taryboje jau 
buvo vienas lietuvis (David 
Shestokas), dabar esame trys 
iš septynių tarybos narių.

Tai didelis lietuvių laimėji
mas ir mes norime asmeniškai 
padėkoti visiems lietuviams, 
kurie balsavo už mus ir pa
rėmė mūsų pastangas. Mes 
turime toliau organizuotai 
balsuoti ir aktyviai reikštis 
miesto reikaluose, kad lietu
vių įtaka vis plėstųsi Le- 
monte.

Mes pradėsime eiti pareigas 
netolimame Lemonto bibliote
kos tarybos posėdyje, kuris 
įvyks gegužės mėnesio 13 die
ną, 7 v.v., Lemont Public Li- 
brary, 50 East Wend Street. 
Dar kartą labai ačiū už pasi
tikėjimą ir paramą.Audrius T. Remeikis Vytenis P. Kirvelaitis

DARIAUS GIRĖNO 
PAMINKLĄ

REMONTUOJANT

Petras Petrutis per radiją ir 
spaudoje dažnai kalba apie 
Dariaus Girėno paminklą 
Marųuette Parke, reikalą jį re
montuoti, džiaugiasi, kad jau 
pradėtas remontas... Žiemą ir 
vasarą jis ten nueina... Deja, 
niekad nepaminėjo to, ką aš 
prie to paminklo matau, tik 
vasarą tesilankydamas: ogi 
būrį vaikų, kopiančių nuolai- 
džiąja užpakaline dalimi į vir
šų (jiems gal tai kaip Everes
to kalno viršūnė!), o paskui 
šliaužiančių žemyn. Jiems tai 
ne paminklas, o šliaužykla. 
Tai matant, Maironio žodžiais, 
„man verkė iš skausmo šir
dis”. Ar to šliaužiojimo niekad 
nematė. P. Petrutis, Inžinierių 
ir architektų sąjunga ir Parkų 
distriktas, jei, remontuodami 
garbingų žmonių paminklą, 
paliks su ta pačia nuolaidžiąja 
dalimi, kuri ir ateityje bus 
vaikų šliuožykla. Kol dar ne
vėlu, kas galite, gelbėkit Da
riaus Girėno paminklą!Juozas Masilionis

Chicago, IL

Taip padaryta dėl masiško pi
gaus alkoholio vežimo iš Bal
tarusijos ir Kaliningrado sri
ties. Išimčių atvykstantiems 
iš, tarkim, Vokietįjos automo
biliu — nenumatyta. Už tai 
baudos sumažintos — nuo vie
no iki trijų šimtų litų ir prekių 
konfiskacija.

Taigi, net ir skrisdami į Lie
tuvą lėktuvu, nepamirškite, 
kad du buteliai virš 0,5 litro 
jau kontrabanda. Dėl papil
domų lauktuvių geriau nerizi
kuoti giedra atostogų nuotai-

Žilvinas Beliauskas
Direktorius

DAUGIAU TOKIU 
DISKUSIJŲ

Redakcijai siūlau ieškoti ir 
dažniau spausdinti kultūrines 
kontroversijas, turiniu bei sti
liumi panašias į A. Klimo - A. 
Barzduko disputą apie tikri
nius daiktavardžius „Draugo” 
03.27, 04.15 laidoje. Štai pa
vasariniu vėjeliu pūstelėjo 
„Draugas” — gyvas, šmaikš
tus, reikšmingas! Jei pirmojo 
rašinys šiek tiek baugino, tai 
antrasis buvo kaip ne tik nuo 
ligos, bet ir nuo nerimo vais
tai. Skolinuosi pasakymą apie 
rašyt. Antaną Venclovą, kad 
jo geriausias kūrinys buvo jo 
sūnus, Tomas Venclova... Pe
dagogo ir visuomenininko Sta
sio Barzduko didysis paliki
mas bus ne Lietuvių Bendruo
menė, ne „Lietuvių kalbos va
dovas” (dar ir šiandien nau
dingas), bet pusiausvyros lie
tuvių kalboje neprarandantis, 
jo sūnus Arvydas Barzdukas.Antanas Dundzila

McLean, VA

KAIP MAŽUMOS
IŠSILAIKO AMERIKOJE?

1996 iųetais Ochs ir Sulzber- 
ger šeimos iškilmingai atšven
tė 100 metų, kai prosenelis 
Adolph Ochs nupirko „New 
York Times” ir per keturias 
kartas išplėtė šį laikraštį. Pro- 
anūkai didžiuojasi savo žydiš
kumu, nors dabartinis leidėjas 
Arthur Ochs Sulzberger, 
jaun., yra episkopalas.

Ar mes, »lietuviai, turime 
šimtametes šeimas Ameriko
je? Daugiausia jos ištirpo tarp 
kitų tautų Amerikoje. Yra iš
imčių. Petras Petrutis, kuris 
nuostabiai aprašo Amerikos 
lietuvių istoriją „Drauge”, ga
lėtų išvardinti tas retas, bet 
gyvybingai svarbias lietuviš
kumui šeimas. Aš čia tik su
minėsiu Gudų šeimą, kuri yra 
Amerikoje per 100 metų. Pa
vardė neprapuolė. „Internete” 
Gudų šeima turi aprašymų ir 
fotografijų skyrelį. O 90-ąme 
American Association for Can- 
cer Research suvažiavime Phi- 
ladelphijoje balandžio 10-14 d. 
pranešimus padarė du žmonės 
su Gudas pavarde. Svarbią 
paskaitą apie retinoidų (vita
mino A) pajėgumą kovoje 
prieš vėžį skaitė Lorraine J. 
Gudas, kuri yra Comell uni
versiteto farmakologijos profe
sorė. Ji yra pirmaujanti šioje 
srityje. Parke Davis Pharma- 
ceuticals vėžio informacijos 
specialistė Birutė Januškaitė 
dalyvavo šiame suvažiavime ir 
galbūt plačiau pasidalins sa
vo mintimis su „Draugo” skai
tytojais. Saulius Šimoliūnas

Detroit, MI

ĮPROČIO SUNKU 
ATSIKRATYTI

Skaitant žinią „Drauge”, 
kad „Vilniaus troleibusai ne
ketina mokėti milįjoninės sko
los... nes tam neturi lėšų” 
(„Draugas”, 1999.04.14), man 
atėjo į galvą mintis, ar tai ne
bus taip, kaip su geležinkelių 
nuostoliu.

Kalbant su lietuvaite mote
rim, kuri jau keletą metų gy
vena Amerikoje ir Lietuvoje 
dirbusi geležinkelių tinkle, ji 
pasakojo, kaip geležinkelio 
tarnautojai turi pelno.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

I Mutual Federal Savings and Loan
** MDeR Association of Chicago

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Casimir G. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
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Bilietų pardavėjas paima 
pinigus iš keleivio, bet neiš
rašo bilieto. Keleivis yra pra
leidžiamas. Traukinio kontro
lierius praeina, mato, kad 
žmogus neturi bilieto, iš jo ir 
nereikalauja. Toks yra susi
tarimas tarp visų geležinkelio 
darbuotojų. Grandis nuo pat 
aukščiausio iki pat žemiausio 
rango tarnautojų ir vyksta su 
viršūnių žinia. Visi dalyvauja 
tame procese, o gale dienos ar 
mėnesio kiekvienas gauna sa
vo dalį.

Taip išeina, kad geležin
keliai dirba nuostolingai, be 
pelno.

Angelą Leščinskienė
Chicago, IL

ERICH KOCH IR LIETUVA

„Draugo” dienraščio balan
džio 16 d. laidoje buvo iš
spausdintas Violetos Rutkaus
kienės straipsnis „Įdomūs fak
tai enciklopedijose”. Ji, be kita 
ko, rašo, kad Erich Koch buvo 
aukštas nacių valdininkas ir 
okupuotos Lenkijos bei Ukrai
nos valdytojas. Reikėtų pri
durti, jog jis buvo ir Prūsijos 
valdytojas (gauleiteris). Jam 
valdant Prūsiją, buvo engiami 
tenykščiai lietuvininkai. Jo 
skleidžiama nacionalsocialisti
nė politika siekė Klaipėdos 
kraštą ir net Lietuvos gilumą. 
Jis atliko nemenką vaidmenį 
ir naciams okupuojant Klaipė
dos kraštą. Beje, 1939 metų 
vasarą, jam lankantis Klaipė
dos mieste, buvo surengtas iš
kilmingas priėmimas ir jo pa
gerbimas. Atrodo, kad straips
nio autorei vartant kitataučių 
enciklopedijas, derėjo pavarty
ti ir Bostone išleistos Lietuvių 
enciklopedijos XII tomą.

Petras Petrutis 
Chicago, IL

• Kai dramblys atsiduria 
bėdoje, net ir varlė jam spirs.

Indų patarlė

• Taika su žmonėmis, karas 
su ydomis!

Ottono II šūkis

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
DR. JOKŪBAS 

STUKAS

Mirė 1994 m. balandžio 29 d., Summit, New Jersey. 
Velionis visą savo gyvenimą paskyrė, sielojosi ir 

dirbo Lietuvai. Jis tvirtai tikėjo Lietuvos prisikėlimu 
ir tos dienos sulaukė. Nors jo gyvybės gija nutrūko, 
bet mes ir toliau tęsime jo darbus Lietuvai.

Šią liūdną sukaktį minint, Šv. Mišios už jo sielą buvo 
aukotos sekmadienį, š. m. balandžio 11 d., 10 vai. ryto 
Šv. Trejybės lietuvių bažnyčioje, Newark, New Jersey. 
Taip pat bus aukojamos ir Watchung, NJ, Šv. Marijos 
bažnyčioje š. m. balandžio 28 d., 9 vai. ryto. Šv. Mišios 
taip pat bus aukojamos Lietuvoje - Vilniuje ir Aluntoje.

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti 
mūsų mylimą a.a. JOKŪBĄ STUKĄ ir už jį pasimelsti.

Nuliūdę: žmona Loreta, brolis Liudas,
broliu a.a. Augusto ir a.a. Petro šeimos, 
ir Kaseliu šeima.

AR VINCAS KUDIRKA...
Atkelta iš 4 psl.
Šaltiniai, kuriais V. V. re

mia savo teiginius apie V. Ku
dirkos žydų kritiką yra teisin
gi, tik jis niekur nepa
analizuoja, kaip tie ar kiti so
cialiniai reiškiniai išsivystė. 
Istoriko uždavinys yra ne tik 
atidengti faktą, bet ir pateikti 
jo atsiradimo analizę. V. V. 
straipsnyje šito trūksta.

Vincas Kudirka po klaidžio
jimo jaunystėje buvo karštai 
pamilęs savo tautą, kuri anuo 
metu buvo pažeminta, išnau
dojama ir persekiojama. Iš jos 
buvo atimtas savas raštas, 
kad neapsišvietusi dingtų iš 
tautų tarpo. Kudirka stojo ją 
ginti ir gynė, kiek tik jėgos lei
do. Gynė, nepaisydamas, kas 
yra skriaudėjas — žandaras, 
lenkomanas kunigas, kyšinin
kas, pinigų skolintojas ar 
nesąžiningas prekiautojas. 
Gynė jis, ir nepaisydamas, ko
kios tautybės ar religijos yra 
skriaudėjas. Jo aštrūs žodžiai 
tekdavo ir žydams, nes su jais 
kaimo žmonėms dažniausiai 
tekdavo susidurti. Reikia, 
deja, pripažinti, kad žydų el
gesį jis per greitai apibendrin
davo ir nekreipė dėmesio, kad 
tie žmonės, valdžios išvaryti iš 
didžiųjų Rusijos miestų ir su
kimšti į Lietuvos miestus bei 
miestelius be teisės verstis 
žemės ūkiu, buvo taip pat 
skriaudžiami, diskriminuoja
mi. Jiems buvo likę tik amatai* 
ir prekyba. Kur yra nedarbas 
ir skurdas, ten dažniausiai at
siranda ir pastangos pelnyti 
duoną nesąžiningu būdu.

Vincas Kudirka po ilgokai 
trukusio romantiško Lietuvos 
vaizdavimo pradėjo pozityviai 
rūpintis varginga lietuvių tau
tos padėtimi ir šiame darbe 
buvo neginčytinas pradinin
kas. Jis pradėjo judėjimą, ku
ris patraukė susipratusios lie
tuvių inteligentijos dalį. Tai 
buvo varpininkų judėjimas, iš 
kurio kilo kelios politinės par
tijos. Jų ir pašauktų sava
norių dėka, stojo Vasario 
16-tosios Lietuva.

mailto:info%40lgitic.lt
http://www.lgitic.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
FILATELIJA PANEVĖŽIEČIŲ 

SUSIRINKIME

Dr. Jovita Kerelis ir Rai
mundas Giliai š.m. kovo 21 
d. susilaukė sūnaus Lino. Bro
liuku džiaugiasi 3 metų Lukas 
ir savo septintuoju anūku — 
Irena ir Albertas Kereliai.

Pasidžiaukite pavasariu, 
atsigaudami Morton Arbo- 
retum 1,700 akrų parke,
kur žiedai sprogsta ir miške
liuose žydi tūkstančiai nar
cizų. Parkas yra į vakarus nuo 
Čikagos, Lisle mieste, maž
daug mylią į šiaurę nuo Rte. 
53 ir Ogden Avė. kryžkelės. 
Norintys iš Čikagos greitke
liais nuvykti - važiuokite į 
pietus Stevenson (1-55), į šiau
rę 1-294, į vakarus 1-88 ir 
išvažiuokite Rte. 53 į šiaurę; 
kitas variantas - į pietus Ste
venson, į šiaurę L-355, išva
žiuokite Rte. 53 į šiaurę. Var
tai atdari kasdien nuo 7 v.r. iki 
7 v.v. Trečiadieniais įėjimas 
doleriu pigiau. Norintys smul
kesnės informacijos, skam
binkite tel. (630) 434-3660.

Lietuvių dailininkų kū
ryba iki 1995 m.: „Žengiant 
į 2000 metus” — Čiurlionio 
galerijos kolekcijoje esan
čių darbų parodos atidary
mas Jaunimo centre, 5620 S, 
Claremont, Čikagoje, vyks 
penktadienį, gegužės 14 d., 
7:30 v.v. Atidaryme dr. Balys 
Račkauskas kalbės apie Čiur
lionio galerijos įsteigimą. Pa
roda vyks iki š.m. birželio 9 d. 
Kuratorė Daiva Karužaitė 
kviečia dailininkus ir visuo
menę atsiliepti ir atsilankyti 
Daugiau sužinosite paskambi
nę tel, 773-476-8247.

Primename, jei kas nepas
tebėjote pranešimo „Aukotojus 
prisimins istorija” „Drauge” 
balandžio 14 d., penktame 
puslapyje. Paminklo pašventi
nimo ir atidengimo iškilmės 
birželio 13 d., Pasaulio lietu
vių centro sodelyje. Pamink
las statomas pagerbti ir prisi
minti Lietuvos partizanus bei 
Sibiro tremtinius. Į iškilmes 
yra pakviesti Lietuvos parti
zanų ir Sibiro tremtinių atsto
vai. Ta proga bus išleistas lei
dinėlis, kuriame surašysime 
visas aukotojų pavardes. Lei
dinėliui įvadą parašė Povilas 
Vaičekauskąs. Jei kas dar no
rėtų prisidėti, maloniai prašo
me aukas siųsti ižd. Vytautui 
Čepėnui 3181 Grandview PL, 
Darien, IL 60561 iki gegužės 
pirmos dienos. Čekius rašyti 
Lithuanian World Center var
du.

Garsusis „Kanklių” an
samblis po sėkmingų 8 kon
certų atvyksta į Čikagą. Visi 
šio vieneto nariai yra Lietuvos 
muzikos akademijos auklėti
niai, profesionalai. Gegužės 7 
d., 6:30 v.v., koncertuos PLC 
Lemonte, ir gegužės 8 d. 6:30 
v.v., Jaunimo centre. Jie mu
zikuos įvairiais instrumentais 
ir dainuos. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti.

Zenonas Vieraitis, Chica
go, IL. Draugo fondui atsiun
tė 1,000 dolerių, brolio a.a. 
Kazimiero Vieraičio prisi
minimui, jo vardą įrašant į 
DF garbės narių bronzos 
lentą. Dėkodami už stambią 
auką Draugo fondui miru
siųjų artimų prisiminimui, 
juos įamžiname kaip gyvus 
lietuviškos spaudos išlaiky- 
tojus išeivijoje.

Minint a.a. Violetos Ka- 
rosaitės mirties dešimtąsias 
metines, kartu prisimenant 
jos tėvus a.a. Vytautą ir Oną 
Karosus, Mišios bus aukoja
mos balandžio 25 d., sekma
dienį, 10 vai. r. t. jėzuitų ko
plyčioje. Visi kviečiami daly
vauti arba bent pasimelsti už 
mirusiuosius.

„Židinio” pamaldos už
mūsų dangiškosios Motinos 
bei mūsų žemiškųjų motinų 
rūpesčius įvyks šeštadienį, ge
gužės 1 d., 4 vai. p.p., Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami jose daly
vauti.

Kviečiame į Motinos die
nos pietus gegužės 9 d., 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Skanus, Al
donos Šoliūnienės pagamin
tas, maistas, linksma progra
ma, kurią atliks vaikų choras, 
vadovaujamas muz. Dariaus 
Polikaičio. Reikia iš anksto 
užsisakyti stalus ar vietas. Re
zervacijas priima Vanda Gvil- 
dienė tel. 630-271-9136. Moti
nos dienos pietus ruošia Pal. 
Jurgio Matulaičio misija.

A.a. P. Rimkaus atmini
mui šeima paaukojo 100 dol., 
kad dienraštis „Draugas” dar 
ilgai gyvuotų. Auka labai 
įvertinama, o šeimai linkime 
stiprybės netekties dienomis.

Lietuvos Dukterys ruo
šiasi iškilmingai minėti drau
gijos 40-ties metų veiklos su
kaktį gegužės 16 d., sekma
dienį. Šventė prasidės 3 v. p.p. 
šv. Mišiomis Jėzuitų koply
čioje. 4 v. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje vyks akade
mija, meninė programa, bus 
puiki vakarienė. Laukiama 
garbės svečių, buvusių draugi
jos pirmininkių ir draugiją re- 
miančiųjų gausaus dalyvavi
mo. Bilietai ir stalų rezerva
cijos — draugijos raštinėje, 
2735 W. 71 St., tel. — 773- 
325-3211. Praleiskime gegu
žės 16-osios popietę Lietuvos 
Dukterų ruošiamame neeili
niame renginyje!

LANKĖSI AUKLĖTOJOS

Montessori auklėtojos, dir
bančios Vilniaus Montessori 
centre, Vyda Katinienė ir Ilo
na Čeponytė, kelias savaites 
lankėsi Čikagoje. Jos baigė 
mūsų organizuotus kursus 
Lietuvoje ir yra vienos iš ke
liolikos, siekiančių Amerikos 
Montessori diplomų. Jų vizito 
tikslas buvo plačiau susipa
žinti su Montessori idėjomis, 
kuo daugiau aplankyti klasių 
Čikagos apylinkėje. Vydą ir 
Iloną globojo D. Dirvonienė, 
buvusi „Žiburėlio” direktorė, ir 
M. Kucinienė. Daug laiko su 
jomis praleido V. ir L. Germa
nai, N. Cijūnėlienė, V. Mačiu
lienė, S. Vaišvilienė. g.y

MADOS SU PRAEITIMI

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildijos 
pavasarinis pobūvis rengia
mas šeštadienį, balandžio 24 
d., Union League Club salėje, 
65 W. Jackson Blvd., Čikago
je. Popietės programoje — 
„Mados su praeitimi”. Tai ma
dų „istorija”, per 120 metų lai
kotarpį, tarp 1850-1970 m. 
Puikiai išsaugoti bei atnaujin
ti originalai dar nuo JAV pilie
tinio karo metų su kelių eilių 
sijonais, pereina įvairius kai
tos periodus, dažnai sujungtus 
su kitais istoriniais įvykiais, 
pvz., medžiagų taupymo su
metimais, II pasaulinio karo 
metu, keičiasi ii’ suknelių il
gis. Karui pasibaigus, vėl grįž
tama į elegantiškesnę apran
gą. Kay Meyers, pateikianti 
šią programą, įdomiai apibū
dina originalias drabužių dė
vėtojas, nepaprastai kruopštų 
darbą bei medžiagų įvairumą 
praeityje.

Norintieji informacijų prašo
mi kreiptis į pobūvio komiteto 
pirm. Debbie Kerr (630-910- 
0206); • rezervacijas tvarko
Pranė Simanonienė (708-422- 
5937). Visos ir visi kviečiami.

MK

Pavasarinis Panevėžiečių 
klubo susirinkimas įvyko ba
landžio 11 d., per Atvelykį, 12 
vai. vidudienį, vienoje Jauni
mo centro klasėje. Susirinki
mą atidarė ir jam vadovavo 
pirm. Vladas Paliulionis, sek
retoriavo Pranė Masilionienė. 
Pirmininkas, atidarydamas 
susirinkimą, pasveikino atvy
kusius ir apgailestavo, kad vis 
mažiau narių lanko susirinki
mus. Kai kurie biuleteniai 
grįžta, ir nežinai, ar narys mi
ręs, ar kur kitur išsikėlęs. Su
sikaupimu buvo pagerbtos dvi 
mirusios narės: Felicija
Krumplienė ir Janina Skama. 
Ši pastaroji buvo veikli klubo 
narė, tada ruošiamiems klubo 
pokyliams sudarydavo daug 
stalų. Neseniai ji buvo žiau
riai namuose nužudyta.

Praėjusio susirinkimo proto
kolą, parašytą Pr. Masilionie- 
nės, perskaitė J. Masilionis. 
Protokolą priėmus be pataisy
mų, Juozas Masilionis skaitė 
paskaitą apie filateliją. Nura
mino, kad tai bus tik informa
cinė paskaita, neagituojant 
stoti į filatelistų draugiją.

Panevėžiečių klube jau yra 
4 filatelistai: du vyrai ir dvi 
moterys. Iš jų du net valdy
boje! Filatelija — viena iš jau
niausių rinkinių šaka, nes ir 
pašto ženklai atsirado tik XIX 
a. viduryje. Papasakojęs paš
to ženklų atsiradimo ir rinki
mo istoriją, įrodė, kad pirmieji 
filatelistai buvo ne vaikai, ne 
gimnazistai, o anglų damos, 
lordienės. Filatelistų tarpe bu
vo vadovų, dainininkų, kardi
nolų. Yra pigių ir labai bran
gių pašto ženklų. Renkami 
vartoti ir nevartoti. Viso pa
saulio pašto ženklų jau nesu
rinksi. Filatelistai ribojasi: 
renka tik vieno kito krašto 
p.ž., pasirenka temas: pašto 
ženklus su • paukščiais, ark
liais, šunimis, garsių dailinin
kų paveikslais, su tuo, kas ar
timesnio jo profesijai ar pomė
giams. O rinkti nesunku: yra 
daugybė agentūrų, tik turėk 
pinigų. Pirmiausia rinktini 
savo gyvenamojo krašto, savo 
gimtojo krašto.

Savas pašto ženklas — ne
priklausomybės patvirtini
mas. Nepripažįsta nepriklau
somybės, nepripažįsta pašto 
ženklo. Taip buvo su pirmai
siais dabartinės Lietuvos paš
to ženklais: jie kurį laiką te- 
galiojo vidaus pašte. Antra — 
pašto ženklas — valstybės 
ambasadorius: jis nukeliauja į 
tolimuosius kraštus, laiškas 
nueina ir įeina ir ten, kur joks 
ambasadorius neįeina. 1918- 
1940 m. pašto ženklai savo
tiškai palaikė Lietuvos okupa
cijos nepripažinimą, jais badė 
okupantui akis. Vokietijos Mi- 
chelio ir JAV Scotto albumai 
— katalogai visą laiką rodė 
Lietuvos pašto ženklus, jų kai
nas. Pabaigai papasakojo po

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildijos pavasario pobūvio komitetas. Iš kairės: Sigita Barsėnaitė- 
Balzekiene, Carol Jaster, pirm. Debbie Kerr, Irena Norbutienė, gildijos pirmininkė Eleonora Katauskienė. Po
pietė vyks šeštadienį, balandžio 24 d., 11:30 val.r. Union League Club patalpose (65 W. Jackson Blvd.).

rą nuotykių iš savo filatelinės 
veiklos: vieną iš jaunystės lai
kų, kitą Vatikane beieškant 
pirkti jo išleistų Lietuvos 
krikščionybei paminėti pašto 
ženklų. Paskaitos metu prele
gentas leido pavartyti ir susi
pažinti su keliais pašto ženklų 
albumais.

Po paskaitos P. Narutis, 
patvirtindamas, kad savas 
pašto ženklas — lyg neprik
lausomybės patvirtinimas, pa
sakė, 1941 m. sukilėliai ar 
vyriausybė buvo išleidusi p.ž., 
deja, vokiečiai konfiskavo ar 
dingo išsiunčiant.

Pirmininkas pranešė apie 
klubo veiklą. Iždininkas K. 
Rožanskas pranešė apie paja
mas ir išlaidas ir pasidžiaugė, 
kad nariai, negalintieji daly
vauti susirinkime, nario mo
kestį ir kartais aukų atsiunčia 
paštu.

Susirinkime dalyvavusi vieš
nia iš Panevėžio, Virginija Pe
trauskienė. „Lietuvos ryto” 
korespondentė, papasakojo 
apie dabartinį Panevėžį, kad 
ten nėra taip gera, kaip kai 
kas vaizduoja, nėra darbų. Pa
lyginus jai Panevėžį su Čikaga 
blogąja prasme, kai kurie na
riai užprotestavo, gindami 
Čikagą. Buvo jai duota dau
gybė klausimų, į kuriuos ji 
stengėsi kuo išsamiau atsaky
ti.

Paiškėjus, kad „Draugas” 
neėmė mokesčio už susirinki
mo skelbimą, šeši nariai su
dėjo 100 dol. įnašui Draugo 
fonde padidinti.

Susirinkimą baigus, buvo 
vaišės, paruoštos Pr. Masilio- 
nienės. Jų metu dar paben
drauta, pasikalbėta, vis dar 
neatstojant su klausimais nuo 
viešnios. Ji žadėjo parašyti 
apie mūsų klubą „Lietuvos 
ryte”. O darbštusis Kazimie
ras Rožanskas tik sukosi, tik 
sukosi, tvarkydamas klasę, 
kad paliktume ją tvarkoje, be
priekaištų. _ _

Jt

Jonas Tamulaitis.

NUOTRAUKOSE - 
OPERŲ VAIZDAI

Atvykę į penktadienį Jauni
mo centre atsidarančią Jono 
Tamulaičio parodą „Lietuvių

Mes - jūsų „Grandis” - visus kviečiame atvykti į ansamblio 40 metų jubiliejinį koncertą, vyksiantį gegužės 15 
d. 5 v.p.p., „Willowbrook Ballroom” salėje. Norėdami įsigyti bilietus, skambinkite Daliai Trakienei iki gegužės 
1 d. tel. 708-598-5827. Nuotr. V. Žukausko

JONO TAMULAIČIO
: fotografijose/ /

M b

PARODA
Parodos atidarymas: 

1999 m. balandžio 23 d., 
penktadienį 7:30 v. v. 

Jaunimo Centro Čiurlionio 
Galerijoje

KtNGIA:

opera vakar, šiandien ir...”, iš
vysite ne tik šių metų „Car
men” operos nuotraukas. J. 
Tamulaitis, dokumentinės fo
tografijos meistras, yra foto
grafavęs net 23 Lietuvių ope
ros pastatytus spektaklius: 
tris kartus operą „Lietuviai”, 
„Taiklųjį šaulį”, „Faustą”, 
„Vilių Telį”, „Trubadūrą”, 
„Pilėnus”, „Perlų žvejus”, 
„Jūratę ir Kastytį”, „Martą”, 
„Čigonų baroną” ir šių metų 
„Carmen”.

Gimęs 1935 m. Lietuvoje, J. 
Tamulaitis iš Lietuvos pasi
traukė 1944-aisiais, Čikagoje 
apsigyveno 1949-aisiais. Illi- 
nojaus universitete studijavo 
architektūrą ir elektros inži
neriją. Fotografas priklauso 
Akademiniam skautų sąjū
džiui ir Amerikos lietuvių žur
nalistų sąjungai. Nuo 1978 
metų J. Tamulaitis pasišventė 
fotografijai. Savo nuotrauko
mis praturtino beveik visus 
Amerikoje leidžiamus lietuviš
kus laikraščius bei žurnalus. 
1992 m. J. Tamulaitis ketu
riuose Lietuvos miestuose su
rengė parodą „Amerikos lietu
vių gyvenimas”. Lietuvių foto
grafo užsakovai - ne tik priva
tūs asmenys, bet ir Illinojaus 
valstijos gubernatorius bei 
įvairių užsienio ambasadų at

stovai.
Atvykite į šią dokumentinę 

Lietuvių operos parodą! Jos 
atidarymas - balandžio 23 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jauni
mo centro Čiurlionio galeri
joje-______________________

Tautos fondo metinis na
rių susirinkimas įvyks gegu
žės 8 d. Kultūros židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
9 vai. ryte Tėvų pranciškonų 
koplyčioje šv. Mišios Tautos 
fondo rėmėjų intencija; 10 vai. 
ryto susirinkimo pradžia. 
Vyks rinkimai į TF tarybą ir 
revizijos komisiją. Tautos fon
do vadovybė maloniai kviečia 
visus Tautos fondo narius da
lyvauti.

Cicero lietuvių dėmesiui! 
Balandžio 25 d., sekmadienį, 
tuojau po Mišių, Šv. Antano 
parapijos patalpose kalbės Ci
cero miesto policijos viršinin
kas Thomas Rowan apie nese
niai pravestą referendumą dėl 
gaujų likvidavimo ir teisė
saugos būklės Ciceroje. Jis 
taip pat atsakys į klausimus. 
Visi kviečiami.

Čikagos lit. mokyklos tautinių šokių mokytojos (iš kairės) Eglė Paulikienė 
ir Nijolė Pupienė su mokyklos akordeonistu prof. Algiu Zaboru.

Pinigai, siuntiniai, 
persikraustymas į Lietuvą 

per TRANSPAK 
(įstaiga „Draugo" pastate). 

Darbo vai. 9-5 kasdien, šeštd. 9-2. 

Tel. 1 773 838 1050.

• Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Dalius Vasys. Po 
$50 - Vytautas Dudėnas; Ieva 
Jankus; Jonas Kučinskas; Vy
tautas Mažeika; Eugenia Pa
kulis; Pijus Pažėrūnas. Po $25
- Juozas ir Birutė Ališauskai; 
J.J. Ardys; Ilona Branauskas; 
Victor Chainas; Petras ir Dan
guolė Griganavičiai; Raimun
das ir Danutė Korzonai; Mėta 
Linkus; Regina Taunys. Po $20
- Jonas Bačanskas; Jonas J.
Kaunas. $10 - Kazimiera Čam- 
pienė. $5 - Viktorija Paliulis. 
Dėkojame rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei”, 
1394 Middleburg Ct., Naper
ville, IL. 60540-7011. (sk.)

773-585-9500

Autobusas, norinčius va
žiuoti į Lietuvių fondo na
rių suvažiavimą, vyksiantį 
PLC Lemonte šeštadienį, ba
landžio 24 d., paims nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
Marąuette Parke 8 vai. r., o 
nuo Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčios Brighton Par
ke 8:15 vai. r. Pasinaudokite 
paslauga ir būtinai dalyvau
kite LF narių suvažiavime.

Jaunimo centro Moterų 
klubas visus kviečia ba
landžio 25 d., sekmadienį, į JC 
kavinę, kur nuo 8 vai. r. bus 
galima pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais. Apsilanky
mu paremsite Jaunimo cent
rą!

Nepraleiskite progos iš
girsti pianistus Sonatą ir Ro
ką Zubovus, skambinančius 
keturiomis rankomis! Gegužės 
2 dieną, sekmadienį, 1 val.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro Lie
tuvių dailės muziejuje pianis
tai atliks Mozart, Schubert, 
Ravel ir Gershwin kūrinius 
fortepijonui keturiomis ranko
mis.

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
(sk.)

• Oak Lawn apyl. par
duodamas 2 mieg., 2 prau
syklų butas (condominium) 
pirmame aukšte. Taip pat už
daromas garažas. Skambinti 
708-246-6033. (sk.)

• Akcijų, bonų bei kitų
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312- 
879-7751, dirbą su First Al- 
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 

Tel. 630-257-0746 
Skambinti po 6 v.v.




