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Vargu, ar šis Baltarusijos 
parlamentas ratifikuos 

sutartis su Lietuva
Vilnius, balandžio 6 d. 

(AGEP) — Baltarusijos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
Mečislav Grib pažadėjo, kad į jo 
vadovaujamo parlamento pa
skutiniojo posėdžio darbotvarkę 
bus įtraukti klausimai dėl su
tarčių su Lietuva paketo rati
fikavimo.

Šių tarpvalstybinių sutarčių 
ratifikavimas buvo viena iš 
pagrindinių temų Baltarusijos 
parlamento pirmininko ir Sei
mo vadovo Česlovo Juršėno su
sitikime Vilniuje. Geros kai
mynystės ir bendradarbiavimo 
valstybinės sienos nustatymo 
sutartys ir susitarimas dėl 
„Druskininkų” sanatorijos buvo 
pasirašyti vasario mėnesį Vil
niuje, Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenko vizito 
metu. Lietuvos Seimas šių su
sitarimų taip pat nėra ratifi
kavęs.

Tačiau sunku tikėtis, kad Bal
tarusijos Aukščiausioji Taryba 
balandžio 14-ąją įvyksiančiame 
paskutiniajame savo posėdyje 
sugebės ratifikuoti sutartis, nes 
jame bus svarstomi prezidento 
inicijuojamų referendumų dėl 
prezidento įgaliojimų išplėtimo,
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Ekonomisto nuomone, visa 
Lietuva turėtų būti 

laisva ekonominė zona
Vilnius, balandžio 6 d. (Elta) 

— Lietuvos ekonomikos per
spektyvos, žvelgiant iš užsienio, 
atrodo labai niūriai, balandžio 
6 d. spaudos konferencijoje tei
gė Seimo narys, profesorius 
Kazimieras Antanavičius, 
sugrįžęs iš Kanados, kur tris 
mėnesius skaitė paskaitas 
Toronto universitete. Ekono
miniai rodikliai nuolat blogėja, 
bendras vidaus produktas (Lie
tuvos gamybos kuriamas pel
nas) ir realiosios gyventojų pa
jamos mažėja, sakė Kazimieras 
Antanavičius.

Jo nuomone, laisva ekonomi
nė zona turėtų būti visa Lie-
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Konservatoriai
savivaldybėse

priims tarnautojų 
kodeksą

Vilnius, balandžio 7 d. (Elta) 
— Lietuvos Konservatoriai ba
landžio antrą savaitę pateiks 
Seimui svarstyti Viešumo įsta
tymo projektą, penktadienį 
spaudos konferencijoje pranešė 
konservatorių frakcijose Seime 
narys Kęstutis Skrebys. Pagal 
šį įstatymą kiekvienas pilietis 
turėtų teisę savivaldybių įstai
gose gauti bet kurį jį dominantį 
dokumentą, sakė jis.

Kęstutis Skrebys nesitiki, kad 
Seimas priims šį įstatymą. 
Tačiau tose savivaldybėse, 
kuriose po kovo 25 d. įvykusių 
rinkimų konservatoriai laimėjo 
daugumą, jis bus įvestas savi
valdybių nutarimu. K. Skrebys 
pabrėžė, jog konservatoriai 
savosiose savivaldybėse priims 
tarnautojų kodeksą, gyventojų 
apklausos nuostatų taisykles, 
kitus dokumentus, kurie padėtų 
kontroliuoti išrinktų savival
dybių narių veiklą.

Visa tai bus padaryta per du 
mėnesius, kaip ir buvo žadėta 
konservatorių rinkimų progra
moje, sakė Kęstutis Skrebys.

valstybinės simbolikos ir valsty
binės kalbos klausimai. Balta
rusijos parlamento rinkimai 
įvyks gegužės 14 dieną.

Kaip informavo Lietuvos Sei
mo pirmininko užsienio politi
kos patarėjas Arūnas Godunavi- 
čius, parlamentų vadovų susiti
kime nebuvo paliestas NATO 
plėtimo klausimas.

Tuo tarpu antradienį Baltaru
sijos vadovai susitikimuose su 
Lenkijos Senato pirmininku 
Adam Struzik reiškė susirūpi
nimą dėl numatomo Vidurio 
Europos šalių priėmimo į 
NATO. Baltarusijos parlamen
to pirmininkas Mečislav Grib 
tuomet spaudos konferencijoje 
teigė, kad „NATO plėtimasis 
gali iššaukti rytinių šalių 
iniciatyvą sukurti ką nors 
panašaus į tą karinį bloką”.

Šie Baltarusijos parlamento 
pirmininko pasisakymai balan
džio 5 d. sukėlė susidomėjimą 
Lietuvos prezidentūroje ir Sei
me.

Tačiau susitikime balandžio 6 
d. nei Česlovas Juršėnas, nei 
Mečislav Grib neužsiminė apie 
NATO plėtimosi reikalus.

tuva, o užsienio investicijoms 
turėtų būti sudarytos pačios 
palankiausios sąlygos ir valsty
bės garantijos. Kazimieras An
tanavičius sakė, jog yra sudaręs 
Lietuvos ekonomikos gelbėjimo 
planą, tačiau jo atskleisti ne
sirengia, nes „ši vyriausybė ir 
šis Seimas neketina nieko rea
lizuoti ir jokie balsai nėra 
išgirstami”.

Valstiečių partijos 
atstovai neis į 

koalicijas
Vilnius, balandžio 1 d. (LA- 

AGEP) — Po savivaldybių rin
kimų Žemės ūkio ministerijoje 
įvyko Valstiečių partijos 
renginys, rašo „Lietuvos aidas”. 
Lietuvos žemės ūkio ministras 
Vytautas Einoris, sakydamas, 
kad Valstiečių partijoje „daug 
smegenų”, tvirtina, kad ši par
tija ras didžiausią atramą 
Žemės ūkio ministerijoje. 
Ministras mano, kad reikia „kaip 
nors sustabdyti bendrovių iri
mą, jas restauruoti”. Pasak 
ministro, jei „neįžiebsim žmogui 
vilties apie kooperaciją, nieko 
nebus”.

Valstiečių partijos vadovas 
sakė, kad savivaldybėse nerei
kėtų jungtis į koalicijas, nors 
vienas partijos narys iš rajono 
siūlė jungtis su Centro Sąjungos 
atstovais.

Partijos vadovas, atsakyda
mas į Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) reikalavimą 
savivaldybių tarybų deputa
tams deklaruoti turtą ir pa
jamas, pareiškė, kad „šią 
nuostatą jis priimtų, kaip di
džiausią įžeidimą”. Pasak Vals
tiečių partijos vadovo, Vals
tiečių partijos deputatai netu
rėtų deklaruoti turto, „kai jau 
viskas išvogta, nes tai būtų tik 
suteikti duomenys reketinin
kams”.

JAV Senato daugumos vadovas senatorius Bob Dole praėjusį ketvirtadienį priėmė Pakistano 
ministrę pirmininkę Benazir Bhutto. Į jos priėmimą, kur ji išdėstė savo prašymą, kad JAV 
nutrauktų uždraudimą teikti finansinę pagalbą Pakistanui, jis paragino atvykti dar 15 kitų 
senatorių. „New York Times” straipsnyje pastebi, kad Kongresui baigiant darbą prieš 
išsiskirstymą Velykų atostogoms, pas Kongreso narius lankėsi ne ji viena. Kur anksčiau užsienio 
šalių vadovams svarbiausiu politikos punktu būdavo gavimas pasimatymo su JAV prezidentu, 
šiandien jie teikia ne mažiau, o gal net ir daugiau svarbos pasimatymas su JAV Kongreso vadovais. 
Praėjusį antradienį Egipto prezidentas Hosni Mubarak lankėsi JAV Atstovų rūmų tarptautinių 
ryšių komitete. Pakistano premjerė atvyko savaitę prieš numatytą pasimatymą su prezidentu 
Clinton, kad galėtų susitikti su Kongreso vadovais, ir Britanijos ambasadorius pakvietė 15 JAV 
senatorių į premjero John Mąjor pagerbimo pietus. Senatoriui Dole ypač patiko premjerės Bhut
to pareikšta parama respublikonų siūlomai rezoliucįjai, kad Bosnijos valdžiai būtų leidžiama pirkti 
ginklų, ir kai ji pasiūlė padauginti Pakistano taikos palaikytojų skaičių, jei Britanija sumažintų 
savųjų skaičių.

Portugalija rems Lietuvos 
kelią į Europos Sąjungą

Vilnius, balandžio 5 d. (Elta) 
— Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas tikisi, kad dar viena 
įtakinga Europos valstybė — 
Portugalija — parems Lietuvos 
siekimą tapti Europos Sąjungos 
ir, galimas dalykas, NATO na
re. Praėjusį savaitgalį jis lan
kėsi Portugalijoje su oficialiu 
vizitu. Tai buvo pirmasis Lietu
vos aukšto pareigūno vizitas į 
šią valstybę.

Po Ispanijos sostinėje Madride 
vykusios Tarpparlamentinės 
Sąjungos 93-iosios sesijos, 
Portugalijos parlamento prezi
dentas Antonio Barboza de Melo 
pakvietė Lietuvos Seimo pirmi
ninką vizitui į Portugaliją. Tai 
buvo pirmasis oficialaus Lietu
vos pareigūno vizitas į Portuga
liją.

Spaudos konferencijoje balan
džio 5 d. Česlovas Juršėnas 
sakė, kad pokalbiuose su Por

Lietuvoje lankėsi Švedijos 
premjeras

Vilnius, balandžio 6 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį Lietuvoje su 
vienos dienos vizitu lankėsi 
Švedijos ministras pirmininkas 
Ingvar Carlsson ir vyriausybinė 
delegacija. Per susitikimą su 
Lietuvos ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus vadovau
jama Lietuvos vyriausybine de
legacija Ingvar Carlsson at
kreipė dėmesį į Švedijos politinę 
paramą Lietuvai ir kitoms ša
lims tuo atveju.kai joms iškyla 
grėsmė. Jis pabrėžė, kad Švedi
jos vykdoma neprisijungimo po
litika nereiškia jo šalies izo
liavimosi nuo tarptautinių ir 
saugumo problemų. Švedija ati
džiai seka situaciją Baltijos re
gione.

Švedijos vyriausybės vadovo 
žodžiais, yra daugybė kelių ir 
būdų išreikšti paramą Lietuvos 
demokratijai. Derybose buvo 
kalbama, kaip panaudoti švedų 
patirtį, o iš dalies ir finan
savimą vandens valymo, žemės

tugalijos parlamento vadovu ir 
užsienio reikalų ministru Jose 
Manuel Durao Barosso jis 
įsitikino, jog Portugalija 
palaikys Lietuvą jai integruo
jantis į Vakarų Europos struk
tūras. Portugalijos užsienio 
reikalų ministras, pasak Čes
lovo Juršėno, labai gerai vertino 
tai, jog Lietuva nustatė gerus 
santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis.

Seimo pirmininkas pabrėžė ir 
tai, jog Portugalijos visuomenė 
domisį Lietuvos gyvenimu, o 
šios šalies politikai neblogai in
formuoti apie padėtį Lietuvoje.

Galima dalykas, sakė Česlo
vas Juršėnas, įvyks Lietuvos 
ministro pirmininko ir užsienio 
reikalų ministro vizitai į Portu
galiją, kurių metu būtų aptarti 
konkretūs Lietuvos ir Portuga
lijos bendradarbiavimo klausi
mai.

planavimo projektuose, atskirai 
tartasi dėl branduolinio saugu
mo ir branduolinio patikimumo 
projektų. Tam Europos Sąjunga 
yra skyrusi 40 milijonų dolerių 
dovaną.

Taip pat kalbėta apie ateities 
planus sukurti energetinį tinklą 
aplink Baltiją. Lietuvos ener
getikos tinklams prisijungus 
prie Lenkijos, o Estijos — prie 
Suomijos, toks projektas gali 
būti įgyvendintas.

Po derybų Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška ir Švedijos Ka
ralystės ambasadorius Vilniuje 
Stefan Otoson pasirašė susi
tarimą „Dėl Jungtinio komiteto 
ekonomikos klausimais įsteigi
mo”. Aukštą svečią priėmė Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas.

— Giedrius Čekuolis paskir
tas Lietuvos ambasadoriumi 
Ispanijoje Lietuvos prezidento 
dekretu balandžio 7 dieną.

Einoris išrinktas 
Kaišiadorių atstovu 

Seime
Vilnius, balandžio 10 d. (Elta) 

— Kaišiadorių rinkimų apy
gardoje antro turo rinkimuose 
praėjusį šeštadienį 140-uoju 
Seimo nariu tapo Lietuvos 
žemės ūkio ministras Vytautas 
Einoris. Pirmadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje jis teigė, 
jog vienas svarbiausių jo užda
vinių — sustabdyti savivalę že
mės ūkyje ir sureguliuoti supir
kimo kainas.

V. Einorio nuomone, dabar 
bene svarbiausia yra įgyven
dinti žemės ūkį, reguliuojantį 
įstatymą. Jis sakė, kad jau 
dabar yra pažengta į priekį — 
gyventojai žino, kiek jiems bus 
sumokėta už mėsą bei grūdus, 
žinos tai ir ateityje.

Lietuvos prezidentas
vyks į Londoną

Vilnius, balandžio 10 d. (Elta) 
— „Atsiliepdamas į gautą kvie
timą, aš nutariau dalyvauti An
trojo pasaulinio karo pabaigos 
50-mečio minėjime Londone”, 
sakoma Lietuvos prezidento pir
madienį išplatintame pareiški
me. Toliau jame rašoma: „Ti
kiuosi, kad tai dar kartą pabrėš 
tvirtą Lietuvos ryžtą ir pasi
rengimą įsijungti į Europos 
tautų ir valstybių šeimą. Šis 
pasirinkimas liudija ir Baltijos 
šalių vienybę pasaulio akyse”.

Landsbergis:
Mokesčių krizė —

valdžios krizė
Vilnius, balandžio 10 d. (Elta) 

— „Net ir minties negali būti, 
kad iš šiuo metu vykdomos mo
kesčių politikos niekas nieko 
neturi kišenėje”, sakė pirma
dienį Seime vykusioje spaudos 
konferencijoje opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis. Jo teigi
mu, mokesčių politikos krizė — 
tai valdžios krizė ir vyriausybės 
bejėgiškumo bei nekompeten- 
cijos požymiR „Tai tikras liep

JAV įspėjo Rusiją 
atšaukti sutartį su 

Iranu
Vašingtonas, balandžio 8 d. 

(NYT) — Prezidento Bill Clinton 
administracija yra įspėjusi 
Rusiją, jog jei ji neatšauks su 
Iranu sudarytos sutarties bend
radarbiauti branduolinės ener
gijos srityje, JAV atšauks pana
šius planus bendradarbiauti su 
Rusija šioje srityje.

JAV pareigūnai yra įspėję Ru
siją, jog jei ji ištesės sutartį 
Iranui pastatyti atomines elek
trines, JAV nebeatnaujins su 
Rusija jau 22 metus galiojančią 
branduolinio bendradarbiavimo 
sutartį ir nepasirašys naujos 
sutarties, kurioje numatomas 
žymiai platesnis bendradarbia
vimas šioje srityje, rašo Steven 
Greenhouse „The New York 
Times” dienraštyje.

Pagal dabartinę sutartį Mask
vai teikiama svarbi pagalba 
branduolinio saugumo bei 
tyrimų srityje. O naujoji sutar
tis dar priedo teiktų svarbią 
konsultacinę pagalbą Rusijos 
Atominės energetikos ministe
rijai, projektuojant ekonomiš
kesnius branduolinius reakto
rius, atvertų Amerikos rinką 
Rusijos branduolinės energijos 
gaminiams ir leistų amerikiečių 
branduolinės pramonės firmoms 
kurti bendras įmones su Rusi
jos kompanijomis, o tai įgalintų 
Rusiją statytis naujas jėgaines.

„Nors mes nedavėme ultima
tumo, leidome jiems suprasti, 
kad mums bus sunku vykdyti 
planuojamas branduolinio bend
radarbiavimo sutartis, jei jie 
nepasieks teisingo sprendimo”, 

pasakė aukštas JAV pareigūnas. 
„Mes norime jiems parodyti, 
kad neigiamas sprendimas 
jiems kainuos”.

Grasinimas panaikinti bran
duolinio bendradarbiavimo 
sutartis daromas kaip tik tuo 
metu, kai tarp Vašingtono ir 
Maskvos paaštrėjo ne tik dėl 
branduolinių reaktorių tiekimo 
Iranui, bet taip pat ir dėl Rusi
jos karinių veiksmų Čečėnijoje 
ir jos pasipriešinimo Amerikos 
planams plėsti NATO gynybos 
organizaciją.

Prezidentui Bill Clinton nu
tarus gegužės 9 ir 10 d. Mask-

to galas, kurį prieina dabartinė 
vyriausybė, vykdydama tokią 
skudinimo politiką”, sakė V. 
Landsbergis. „Tokia politika 
žlugdo verslininkus, kurie vis 
dar neatsisako mokėti mokes
čių”, apibendrino šią problemą 
parlamentaras.

Rusija privalo
atsiimti Azijos

migrantus
Vilnius, balandžio 10 d. (Elta) 

— „Azijos šalių migrantams į 
Vakarų Europą naudojantis 
Baltijos šalyse atsiradusių ne
legaliu žmonių permetimo vers
lui, susirūpinimą kelia ne tik 
sienų kontrolė, bet ir kaimy
ninių Rytų valstybių politika”, 
teigiama pirmadienį išplatin
tame Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) pirmininko 
Vytauto Landsbergio pareiški
me. Jis mano, kad Rusija ir Bal
tarusija turi įsipareigoti ar būti 
įpareigotos priimti atgal Azijos 
šalių migrantus, kuriems šių 
šalių pareigūnai leido arba pa
dėjo neteisingai peržengti Balti
jos valstybių sienas.

voje susitikti su prezidentu 
Boris Jelcinu, JAV administra
cija viliasi, kad šie skirtumai 
galės būti bent sumažinti, jei ne 
visiškai išspręsti, kad Amerikos 
santykiai su Rusija galėtų likti 
draugiški. Bet kai kurie JAV 
administracijos pareigūnai bijo, 
kad dėl šių nesutarimų jau da
bar šlubuojantys santykiai su 
Rusija gali visai pairti, ypač dėl 
to, kad JAV grasina sankcijo
mis, jei Rusija nepatenkins 
Amerikos interesų.

JAV administracija bijo, kad 
Rusijos pagalba Iranui, statant 
atomines elektrines, pagreitins 
Irano tyrimus, bandant sukur
ti atominę bombą, nes daug 
žinių ir naujausios technikos 
gaus bendradarbiaujant su Rusi
ja branduolinių jėgainių staty
boje.

Įsitikinusi, kad Iranas skuba 
išvystyti atominę bombą, JAV 
administracija yra pirmon vie
ton pastačius savo pastangas 
sustabdyti Irano atomines už
mačias derybų su Rusija centre.

JAV administracijos parei
gūnai šeštadienį pranešė, kad 
JAV Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Strobe Talbot, šiuo 
metu besilankantis Maskvoje, 
skatino Rusijos ministrą pir
mininką Viktor Černomyrdin 
ir užsienio reikalų ministrą An
drėj Kozyrev atsisakyti sutar
ties su Iranu, įspėdamas, kad ši 
sutartis sunkina santykius su 
JAV.

Rusijos planuose numatyta 
pastatyti keturias jėgaines 
Persų įlankos pakrantėje esan
čiame Bushehr mieste. JAV ad
ministracija yra taip nepa
tenkinta Rusijos planais, kad 
atšaukė kovo mėnesį supla
nuotą aukšto lygio susitikimą 
Maskvoje, kuriame būtų buvę 
tariamasi apie branduolinio 
bendradarbiavimo sutarties at
naujinimą ir bendradarbiavimo 
praplėtimą naujojoje.

JAV administracijos parei
gūnai pripažįsta, kad sutartis su 
Iranu duotų Rusijai tarp 800 
milijonų ir 1 bilijono dolerių 
pajamų. Tuo tarpu JAV siūloma 
naujoji branduolinė sutartis 
Rusijai duotų 100 milijonų 
dolerių vertės prekybos sutar
čių. Tačiau , jei jie atsisakys sutar
ties su Iranu”, kalbėjo vienas 
aukštas Valstybės departamen
to pareigūnas, mes būsime labai 
teigiamai nusiteikę bendra
darbiavimui su Rusija branduo
linių projektų atžvilgiu. Jei ne, 
turėsime visai kitą pažiūrą”.
Stengiantis kompensuoti Ru

sijai už atsisakymą sutarties su 
Iranu, JAV administracija nu
rodė galimybę tikėtis, kad 
atsirastų dešimtys milijonų do
lerių JAV lėšų, tiek ir valdiškų, 
tiek ir iš privačių šaltinių, 
finansuoti naujas jėgaines Rusi
joje ir valyti atominėmis atlie
komis užterštą gamtą.

Dabartinė branduolinė sutar
tis su Rusija turi būti atnau
jinama kas penkeri metai ir 
išsibaigia šįmet, gegužės mėne
sį.

KALENDORIUS

Balandžio 11 d.: Didysis an 
tradienis; Stanislovas, Leonas, 
Gema, Vykintas, Daugailė.

Balandžio 12 d.: Didysis 
trečiadienis; Julijus, Zenonas, 
Damijonas, Jūratė, Jovys.
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2 DRAUGAS, antradienis, 1995 m. balandžio mėn. 11 d.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

LIETUVOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS

dėl Religinių bendrijų teisės i išlikusį 
nekilnojama turtą atkūrimo tvarkos įstatymo

Lietuvos Vyskupų Konferen
cija per masines informacijos 
priemones sužinojo, kad 1995 m. 
kovo 21 d. Seimas priėmė dar 
vieną Religinių bendrijų teisės 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo tvarkos įstatymą.

Primename, kad 1994 m. lap
kričio 18 d. Lietuvos Respubli
kos Ministro Pirmininko ir 
Apaštalinio Nuncijaus susitari
mu buvo įkurtos dvišalės darbo 
grupės, kurioms pavesta suda
ryti sutarties dėl Katalikų Baž
nyčios nuosavybės grąžinimo 
tvarkos projektą.

LVK dar kartą reiškia savo 
apgailestavimą, jog Seimas, 
kurio daugumą sudaro partija, 
suformavusi Vyriausybę ir jai 
vadovauja, vienšališkai priima 
jau trečią įstatymą tuo metu, 
kai tas pačias problemas, kurio
se susipynę ne tik juridinio, bet 
ir moralinio pobūdžio klausi
mai, stengiamasi spręsti derybų 
keliu. Tai rodo nepagarbą besi
tariančioms šalims.

Tokiu būdu pažeidžiama Res
titucijos raidė ir dvasia, nes 
jame nustatyta, kad Bažnyčia ir 
Valstybė Lietuvoje bendradar
biaus pariteto principu, o Lie
tuvos Respublika kompensuos 
Bažnyčiai padarytus nuostolius 
pagal abipusiai priimtinus susi- 
tarimuš.'

Galima abejoti, ar tokio svar
baus įstatymo, už kurį teigia
mai pasisakė .tiktai 46 Seimo 
nariai, priėmimas tikrai išreiš- 
kia'daūgumos piliečių, kuriems 
Senfi'o nariai turėtų atstovauti, 
valią.

Naujojo įstatymo 4 straipsnis 
teisingai nustato, kad išlikęs 
nekilnojamasis turtas religinei 
bendrijai jos pageidavimu grą
žinamas natūra. Tačiau ši tei

LIETUVOS VYSKUPU 
KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS

Kiekvienas taurus Lietuvos 
pilietis žino Katalikų Bažnyčios 
indėlį į tautos gyvenimą. Kar
tu su visais Lietuvos žmonėmis 
kentusi sovietinę priespaudą, 
Bažnyčia stovėjo pirmose greto
se, gindama žmogaus teises, są
žinės bei religijos laisvę. Savo 
moraliniu ir dvasiniu autoritetu 
Bažnyčia rėnjė nepriklausomy
bės atstatymą ir šiandien akty
viai įsijungia į visuomenės gy
venimo atnaujinimą. Vadovau
damasi Kristaus Evangelija, ji 
rūpinasi žmogaus dvasiniu gy
venimu, kuris negali būti at
skiriamas nuo jo viso gyvenimo. 
Ji aktyviai darbuojasi auklėji
mo, švietimo, karitatyvinėje 
veikloje.

Gydydama skaudžias soviet
mečiu padarytas žaizdas ir plės
dama savo veiklą, Bažnyčia 
stengiasi palaikyti konstrukty
vaus bendradarbiavimo ir tar
pusavio supratimo ryšius su val
stybinėmis institucijomis.

Tikinčiuosius labai nustebino 
ir įskaudino LDDP Tarybos pa
reiškimas „Dėl Valstybės san
tykio su Bažnyčia”, kuriame iš
kreiptai interpretuojamas Baž
nyčios mokymas ir interesai. 
Keliami apibendrinti ir nepa
grįsti kaltinimai kišimusi į po
litiką, totalitariniu noru Kata
likų Bažnyčią padaryti valsty
bine, o katalikybę — oficialia 
ideologija. Religijoje įžiūrimą 
priešą bei kliūtį demokratinės 
ir civilizuotos visuomenės san
tvarkai. Pretekstu ginti dvasi
nes vertybes ir žmogaus laisvę 
gyventi pagal savo įsitikinimus 
ir sąžinę norima visai tautai pri
mesti visuomeninio gyvenimo

singa nuostata eliminuojama iš
imtimis, numatytomis tame pa
čiame straipsnyje.

LVK negali sutikti, kad tokiu 
būdu būtų įteisinta religinių ben
drijų turto privatizacya, įvykdy
ta valstybinių ūkinių-komerci- 
nių subjektų (juridinių ar priva
čių asmenų), už kurių slepiasi fi
nansinių ar kitokių grupuočių 
interesai. Nerimą kelia šių 
grupuočių įtaka Vyriausybei ir 
Seimui, kurie, nesiskaitydami 
su Bažnyčios ir kitų religinių 
bendrijų prašymais grąžinti tur
tą, pakartotinai bandė galutinai 
užšaldyti nuosavybės grąžinimo 
religinėms bendrijoms procesą, 
sustabdydami 1990 m. vasario 
14 d. įstatymą ir siekdami įtei
sinti „de facto” esamą padėtį, 
t.y. anksčiau nacionalizuoto, o 
šiandien privatizuoto ar priva
tizuojamo turto pasisavinimą.

Nerimą kelia ir besitęsianti 
antireliginė kampanija spaudo
je, pavienių Seimo narių ten
dencingi pasisakymai, iškreip
tai interpretuojantys Bažnyčios 
interesus ir jos siekius. Taip 
norima ją sukompromituoti vi
suomenės akyse.

Bažnyčia gerai supranta sun
kią dabartinę žmonių būklę ir 
stengiasi jiems padėti. Siekda
ma turtinių teisių atstatymo, 
Bažnyčia nepretenduoja į viso 
nekilnojamojo turto grąžinimą 
natūra ir nesikėsina gyventojus 
išmesti iš butų. Ji ieško ne pri
vilegijų ar malonės, bet teis- 
irigumo ir siekią susigrąžinti tą 
nuosavybę, kuri reikalinga sie
lovadai, apaštalavimo, auklėji
mo ir karitatyvinei veiklai.

LVK pakartotinai reiškia no
rą eiti dialogo keliu ir siūlo 
nežlugdyti pradėtų derybų.

modelį,, kuriame nebūtų vietos 
religijai. Siūlomas „ideologinis 
ir religinis neutralumas” reiš
kia ne ką kitą, kaip religijos iš
stūmimą iš visuomenės gyveni
mo sferos.

Argi tokiu būdu neprieštarau
jama tautos norui ir nenusižen
giama Konstitucijai (jos 26 
straipsniui), kur suteikiama tei
sė kiekvienam žmogui laisvai 
pasirinkti tikėjimą, privačiai ir 
viešai jį išpažinti, mokyti ir jį 
skleisti? Argi tai neapriboja 
tėvų ir globėjų teises rūpintis 
vaikų ir globotinių religiniu ir 
doroviniu auklėjimu?

Pareiškimo autoriai savo tota
litarinėje mąstysenoje užmiršta, 
kad tikėjimo ir sąžinės laisvė 
yra įgimta kiekvienam žmogui 
teisė, kurią Valstybė privalo 
gerbti, saugoti ir suteikti Baž
nyčiai galimybę „laisvai skelbti 
savo mokslą” (Konst. 43 str.).

Popiežius Jonas Paulius II, 
gruodžio mėn. 2 dieną, priim
damas Lietuvos Prezidentą, 
kalbėjo: „Bažnyčia gerai
supranta, kad tiesioginė 
politinė veikla nėra jos misijos 
dalis. Tuo pat metu vis dėlto ji 
suvokia, jog negali atsisakyti 
dalyvavimo krašto gyvenime, 
pasireiškiančio įnašu į krašto 
atkūrimą, ypač atitinkamais 
pasisakymais ir institucine 
parama”.

Bažnyčia ir Valstybė tarnau
ja tam pačiam žmogui, kuris yra 
kartu Lietuvos pilietis ir Bažny
čios (ar kitos religinės bendruo
menės) narys. Bažnyčia visuo
met buvo su tauta ir šiandien 
dirba kartu su ja, siekdama, kad
visuomenės gyvenimas būtų

statomas ant tiesos, teisingumo, 
doros, pagarbos kiekvienam 
žmogui, dialogo tarp visų grupių 
ir meilės pagrindo. Bažnyčios ir 
Valstybės tarpusavio bendra
darbiavimas, siekiant žmogaus 
dvasinio, dorovinio ir medžiagi
nio gėrio, yra vienintelis kelias 
į visuomenės gerovę.

Vienašališkas vyraujančios 
daugumos politinės grupuotės 
diktatas ir ideologija nustatant 
Valstybės ir Bažnyčios san
tykius, kelia grėsmę tolimes
niam bendradarbiavimui Lietu
vos žmonių gerovei.

Dar didesnį nerimą kelia ne
teisingas visuomenei pristaty
mas vykstančių derybų tarp 
Bažnyčios, tiksliau Šventojo 
Sosto ir Lietuvos Respublikos 
Valstybės. Kalbėti apie „tylias 
ir neoficialias derybas” yra 
nusikaltimas prieš tiesą.

Lietuvos vyskupų konferenci
ja seniai kvietė vyriausybę į 
konstruktyvų dialogą, siekiant 
susitarimų keliu spręsti Bažny
čios ir valstybės santykius, kaip 
pramato Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 43 straipsnis. To
je dvasioje, vyriausybei priėmus 
šv. Sosto atstovo pasiūlymą, 
1994 m. lapkričio 18 d. oficialiai 
buvo sudarytos trys darbo gru
pės, ieškančios būdų nustatyti 
Bažnyčios ir Valstybės san
tykius, bendradarbiaujant šiose 
svarbiose visuomenės srityse:

— švietimo srityje. Bažnyčia 
nenori „primesti” savo ideologi
jos, bet siekia, kad švietimo ir 
auklėjimo kryptys atitiktų tėvų 
ir apskritai visų piliečių norus. 
Dauguma tėvų nori, kad vai
kams būtų teikiamas dorovinis 
ir religinis auklėjimas. Bažny
čia rūpinasi paruošti kateche
tus, tikybos dėstytojus, kad jie 
kuo geriau atliktų savo misiją. 
Valstybės pąreiga suteikti gali
mybę tinkąmai tai atlikti, ger
biant tėvų ir auklėtinių sąžinės 
laisvę.

Nįekąs.peverčia lankyti tiky- ’'-’ 
bos pamokų, bet suteikiama tei
sė laisvai tai pasirinkti. LDDP 
pareiškime peršamas „religinis 
neutralurtiaš*’‘^fa aiškus nesi
skaitymas šu tėvų teise ir jų 
pažeidimas.

— kariuomenės sielovados 
srityje. LDDP savo Tarybos pa
reiškime pasisako „už valstybi
nių institucijų ir kariuomenės 
ideologinį bei religinį neutralu
mą” ir kaltina Bažnyčią, kad ji 
priešinasi šiai nuostatai. Iš ti
krųjų Bažnyčia nenori visiems 
primesti savo doktrinos ir mo
ralės, o tik siekia, kad „katali
kams, ginkluotų pajėgų na
riams”, būtų sudarytos sąlygos 
sielovadiniam aptarnavimui sa
vo darbo ar tarnybos vietose 
(įgulose), kaip tai yra daroma 
daugelyje kraštų. Ir čia nėra 
jokio spaudimo ar prievartos, 
bet tik pasitarnavimas ugdant 
mūsų karių uolumą, tautinį są
moningumą bei dvasingumą.

— religinių bendrijų teisės 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymas. Tai skaudi ir opi 
problema, kuri labai erzina 
LDDP atstovus. Sprendžiant šią 
sudėtingą problemą, Lietuvos 
vyskupų konferencija siūlė eiti 
Bažnyčios ir Valstybės susitari
mo keliu, kaip numatyta Kon
stitucijoje, siekiant įtvirtinti 
pagrindines nuostatas Restitu
cijos Akto įgyvendinimui, atsi
žvelgiant į visų suinteresuotų 
šalių pageidavimus.

Būtent tai ir buvo pradėta 
vykdyti, kol vienašališkai ir be 
konsultacijų su religinėmis ben
drijomis, net jų nesupažindinus, 
buvo vienos partijos balsais 
priimtas įstatymas. Tai grubiai 
pažeidžia teisingumą ir parodo 
visišką nesiskaitymą su Bažny
čia Lietuvoje ir su Šventuoju 
Sostu, kurio pasiūlymu buvo 
sudarytos darbo grupės. Vienos 
partijos „priimtas” įstatymas, 
vengiant net pasikonsultuoti su 
religinėmis bendrijomis jų tie
siogines teises ir interesus 
liečiančiu klausimu, rodo tota
litarinę tendenciją.

Ir nekilnojamo turto susigrą-
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

SAVAITĖ BE TV?
Balandžio 24-30 d. Amerikoje 

skelbiama pirma metinė savaitė 
be TV. Tuo laiku tūkstančiai 
bibliotekų ir apylinkių orga
nizacijų dės pastangas, kad 
šeimos ir pavieniai asmenys 
visai neįjungtų TV. Raginama 
vietoj TV per tą savaitę įsijungti 
į kitus užsiėmimus, kurie ska
tintų socialinį, fizinį, akademinį 
ir kūrybinį vystymąsi.

Kiekvienas amerikietis vidu
tiniškai 4 valandas per dieną 
žiūri TV, taigi, sulaukęs 65 
metų amžiaus 9 metus jis bus 
praleidęs prie TV.

Praeityje sėkmingai TV išjun
gimai sudarė šeimom sąlygas 
artimesniam šeimyniniam 
bendravimui, fizinėms pra
tyboms, sporto žaidimams, skai
tymui, kūrybai.

Šioje savaitėje be TV dalyvau
ja: Amerikos mokytojų federaci
ja, Medikų asociacija, Vaikų 
gynimo fondas, Amerikos psi
chologų asociacija, Literatūros 
savanoriai, Tautinė religinė 
partnerystė dėl aplinkos, 
Ateities bibliotekos, Amerikos 
poezijos ir literatūros projektas, 
Amerikos Montessori mokytojų 
asociacija.

i* r* •. -• T j

Kai kurie faktai apie TV.
TV skaičius šeimoje (vidurkis) 
2:24. Procentas šeimų, stebinčių 
TV valgant pietus: 66%. Valan
dų skaičius per metus, žiūrint 
TV: 250 bilijonai. Praleisto prie 
TV laiko kaina po 5 dol. į 
valandą: ,1.25 trilijonas. Video 
juostų nuoma kasdien: 6 milijo
nai. , ,

Kasdien iš bibliotekų imti 
daiktai: 3 milijonai. Per savaitę 
praleistos minutės, kai tėvai 
turi prasmingą pasikalbėjimą 
su vaikais: 38,5 min. Per savaitę 
vidutiniškai vaikas žiūri TV: 
1,680 minučių. 6-17 metų 
amžiaus vaikai turi TV savo 
kambaryje: 50%. Darželiai 
naudojantys TV paprastą dieną: 
70%. Tėvų, norinčių limituoti 
TV žiūrėjimą: 73%. Amerikie
čiai tiki, kad TV prisideda prie 
šių laikų žiaurumų: 79%. 
Daugiausia perkami žaislai, 
surišti su TV: 100%.

Ar TV kenkia ar padeda 
vaikams? Čia pateikiu kai 
kuriuos tyrimų duomenis.

Kun. A. Gudaitis kalba Philadelphi- 
jos ateitininkų suruoštoje šv. Kazi
miero šventėje.

žinimo srityje Bažnyčia neieško 
privilegijų ar malonės, bet teis
ingumo, kad galėtų atgauti ne 
tik maldos namus bei vienuoly
nus, bet ir visas reikalingas 
priemones religinei, sielovadi
nei, švietėjiškai, karitatyvinei ir 
socialinei veiklai.

Viešas LDDP tarybos pareiš
kimas kelia grėsmę ne tik 
santykių tarp Valstybės ir 
Bažnyčios normalizavimui, bet 
ir Lietuvos valstybės tolimesnei 
raidai demokratijos ir tikros 
dvasinės laisvės kelyje.

Agresyvumas. Vaikai, pra- 
leidžiantys daug laiko prie TV, 
yra daug agresyvesni, nei kiti 
vaikai. Jie nesugeba konstruk
tyviai žaisti su kitais vaikais. 
Jie būna vadovaujantys, pikti, 
nemėgsta draugiškai bendrauti. 
Jie turi palinkimą mušti, stum
dyti kitus vaikus, naikinti 
žaislus ir nuosavybę. Mokyklo
je ankstyvame amžiuje susidu
ria su disciplinos problemomis.

Neramumas, nepajėgumas 
susikoncentruoti. Nesugeba 
ilgesnį laiką praleisti prie 
žaidimų. Atrodo, nuolatiniai 
vaizdų pasikeitimai TV turi 
neigiamą įtaką koncentracijai 
bet kokiame užsiėmime.

Kalbos vystymasis. Paste
bėta, kad vaikai, praleidžiantys 
mažai laiko prie TV, turi daug 
didesnį žodyną, nors kai kurie 
linkę kitaip galvoti. Žaidžiantis 
vaikas, kaip visi žinome, kalba 
pats su savimi, jei vienas, arba 
dalinasi su draugu, žodžiu pasa
kydamas ką jis daro. Dažnai 
tuos pačius žodžius kartoja kelis 
kartus.

Domėjimasis pasauliu.
Vaikas, praleidžiantis daug 
laiko žiūrėdamas TV, dažnai 
nesidomi kitais dalykais, kaip 
žaidimai su kitais vaikais, 
neturi progos vystyti žingei
dumą ir kūrybiškumą, neturi 
noro išbandyti kitus pasaulyje 
įdomius dalykus. Informacija, 
gauta iš TV, vaiką dažnai su
glumina, jei niekas iš suaugusių 
nepadeda jam dalykus 
išrūšiuoti.

Ar TV gali būti naudinga 
vaikui? Žinoma, kad taip, nes 
yra labai gerų programų, į ku
rias vaikus reikia nukreipti, 
bet: valandų skaičius turi būti 
ribotas; programos parinktos; 
programos turinį ir skelbimus 
reikia su vaiku apkalbėti.

Jospeh Chilton Pearce straips
nyje „Žaidimo galas” (Plays 
End) daro labai siaubingas išva
das, sakydamas: „Svarbiausia 
televizijos žala yra ne jos turi
nys, bet neurologinė žala, kuri 
jau yra mus pažeidusi. Televizi
ja užtvindo kūdikio-vaiko protą 
įvaizdžiais tuo laiku, kai jo ar 
jos smegenys turi mokytis susi
daryti įvaizdžius pačios iš vi
daus”.

Stasė Vaišvilienė

PREKIAUJA SVEIKATA

Mažeikių gyventojai, norėda
mi papildyti savo šeimų biudže
tus, duoda kraują. Kai kurie as
menys už 470 mililitrų kraujo iš 
valstybinės socialinio draudimo 
įstaigos „Sodra” gauna 100-200 
litų (25-50 USD). Tačiau už 
kraują mokama pagal 3 mėne
sių atlyginimo vidurkį. Todėl 
Mažeikių „Naftos” darbuotojas 
už maksimalų kraujo kiekį gau
na 295 litus, o kai kurie „Ma
žeikių elektrotechnikos” dar
buotojai, negaunantys atlygini
mų daugiau kaip pusmetį, už 
kraują gauna 18-20 litų, bedar
biai už pusę litro kraujo gauna 
9 litus. Žmonės, duodami krau
ją, tikisi už tuos pinigus apmo
kėti buto, vaikų darželio sąskai
tas.

Mažeikiuose žmonės, norintys 
duoti kraują, eilę prie ligoninės 
užsiima iš vakaro. Ligoninė, ku
ri pati įvairioms tarnyboms sko
linga 1.1 mln. litų, turi taupyti 
kraujo aukotojų maistui, tvars- 
čiams, kitiems medikamentams 
skirtus pinigus. Ligoninė auko
tojams privalo sumokėti už pus
ryčius ir pietus po 6 litus. Dau
gelis norinčiųjų parduoti kraują 
nebegalės jo duoti, nes kraujas 
neatitinka reikalavimų. Pasak 
gydytojos, anksčiau žmonių bū
davo klausiama, ar jie valgė 
pusryčius, dabar naktį stovėję 
eilėje žmonės dažnai būna ne
valgę nuo vakaro.

(LR, 03.28)
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VAIKAMS BUS
PERSODINAMI INKSTAI

Nuo šiol Vilniaus univer
sitetinėje Antakalnio ligoninėje 
inkstų persodinimo operacijos 
bus atliekamos ir suaugusiems, 
ir vaikams. Donorinis inkstas
bus persodinamas tam ligoniui, 
kuriam jis labiausiai tiks. 
Pasak gydytojų, dabar svar 
blausia įtikinti visuomenę, kad 
savo žuvusio šeimos nario or
ganą atiduoti persodinimo ope
racijai yra aukščiausias huma
nizmo aktas.

Pastaraisiais metais kai kurie 
tėvai kreipdavosi į visuomenę, 
prašydami aukoti pinigus, kad jie 
galėtų operuoti savo sergančius 
vaikus užsienyje. Tam reikėda
vo apie 100,000 dolerių. Lietu-

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 
(kalbėt angliškai) tol. 708-422-8260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v.v. antrd. 12 30 3 r.p.p. 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p , 

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v pp

6132 S. Kadžio Ava., Chicago 
(312) 778-8969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55th St., Chicago, IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S. 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija

172 Sehlllor M., Elmhural, IL 60126 
706-641-2609

Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-934-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadžio, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , anlr 9 v r -12, 
ketvd 12 - 4 v p p , penkld 12 - 6 v v

——— i' ......... . ■ ■ —

Kab. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzla Ava., 
Chicago, III. 606S2

♦ »

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

voje šios operacijos kainuoja 
apie 2,500 dolerių. Nemažai 
žmonių kreipdavosi į gydytojus, 
siūlydami parduoti savo inkstą. 
Pasak gydytojų, nebuvo pasi
naudota nė vienu tokiu pasiū
lymu. (,,Respublika”, 02.23)

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgaland Ava. 
Chicago RMgo, IL 80415 

708-636-8622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Suporlor, Sulta 402

Valandos pagal susitarimą
Tol. — (1-312) 337-1266

Cardlac Dlagnoala, Ltd. 
Marųuette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

, CHIRURGIJA
1185 Oundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0265
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL ' '
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (705) 598-4055
Valandos pagal sus ‘arimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avo.

* Llslo, IL 60532 
Tol. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS

CHIRURGIJA IR GYDYMAS r .
5132 S. Kadzle

Vai : antr 2-4 v.p p. ir ketv 2-5 v pp 
Šeštd, pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 8. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7785

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogdan Ava., »ulta 310, 

Napervllle IL 00563 
Tai. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

< ♦



Lietuvos Vyčių jaunimas šokio sūkury. Nuotr. Jono Tamulaičio

KARAI TARP RUSIJOS 
MILŽINO IR NYKŠTUKŲ

E. RINGUS

Maskvos 20-to amžiaus carai 
nekreipia dėmesio į istoriją, kar
toja klaidas. Daugelis puikiai 
atsimena 1939 metų įvykius: 
vasarą naciai puolė Lenkiją, 
ankstyvą rudenį sovietai užėmė 
rytines Lenkijos žemes, o mums 
grąžinamas Vilnius. 1939 m. 
vėlyvą rudenį sovietai pradėjo 
karą prieš Suomiją. Visi tie 
įvykiai išėjo iš Molotovo-Rib- 
bentropo susitarimų. Žygis į 
sudaužytą Lenkiją sovietams 
buvo tik pasivaikščiojimas. Ban
dymas pagrobti Suomiją, kaip 
padarė Hitleris, užimdamas Če
koslovakiją be mūšio, jau kitas 
reikalas. Kaip ir anuomet, pra
dedant karą prieš Suomiją, ge
nerolai tikėjosi laimėti per sa
vaitę, taip ir dabar, Gračevas 
žadėjo Jelcinui likviduoti čečė
nų pasipriešinimą per 24 valan
das su vienu parašiutininkų 
pulku. Nepavyko tada, nesiseka 
ir dabar. Užuot savaitės, karas 
Suomijoje užtruko 105 dienas.

Pagal Kruščiovo prisimini
mus, karas buvo suplanuotas 
tuojau po Lenkijos okupacijos. 
Ankstyva sovietų propaganda 
įspėjo suomius ir jie skubiai ėmė 
stiprinti Mannerheimo liniją. 
Kai sovietai pradėjo puolimą 
lapkričio 29 d., suomiai jau bu
vo gerai pasiruošę.

Istorikai dar nesutaria, koks 
buvo galutinis sovietų tikslas: 
visiška Suomijos okupacija, ar 
tik teritorijos arti Leningrado 
grobimas. Daugumos nuomone, 
sovietai norėjo prijungti Suomi

ją, kaip jie vėliau, 1940 m., pa
darė su Baltijos kraštais ir Be
sarabija.

Politrukų propagandos paska
tinti,sovietai peržengė Suomijos 
sieną, tikėdamiesi būti sutikti 
su gėlėmis. Užuot to, rado tuš
čius namus, o kai kur paliktus 
užrašus rusiškai: „Čia jums ne 
Lenkija”. Kareiviai griebė pa
liktus daiktus: samovarus, pate
fonus, sieninius laikrodžius ir 
buvo paslėptų minų susprogdin
ti. Suomiai buvo pirmieji pradė
ję naudoti minas. Į atvirus mū
šius suomiai neįsivėlė, puolė so
vietus iš pasalų. Sovietų tankai, 
sunkvežimiai, artilerijos pabūk
lai sustodavo pelkėse, tankiuo
se miškuose. Maisto ir ginklų 
telkinius suomiai apšaudydavo, 
sprogdindavo taip, kad rusų ka
riai likdavo be amunicijos ir 
maisto. Štai ką pasakoja išlikęs 
gyvas radiotechnikas: „Esam 
apsupti, baigiam valgyti pasku
tinį arklį, numeskit duonos ir 
bintų”. Šie trūkumai labai stip
riai žiemos laiku paveikė karių 
moralę, o žiema kaip tik buvo 
šalta ir snieginga. Manydami, 
kad karas bus užbaigtas per sa
vaitę, ar dvi, kariai nebuvo ap
rūpinti šiltomis uniformomis ir 
batais. Tūkstančiai jų sušalo 
fronte, ypač jeigu buvo sužeisti. 
Jie neturėjo slidžių, baltos ap
rangos ir tempiamų lovučių, ku
riomis suomiai buvo puikiai ap
rūpinti. Jomis per sniegą jie 
tempdavo maistą, ginklus ir su
žeistus draugus. Apsuptus rusų

kareivius suomiai palikdavo 
gamtai užbaigti. Tokiu būdu ne
mažai rusų perėjo suomių pusėn 
ir vėliau kariavo prieš Raudoną
ją armiją. Nepajėgęs pralaužti 
frontą, Stalinas įsakė bombar
duoti miestus. Tai sukėlė nema
ža protesų Vakarų pasaulyje ir 
Sov. Sąjunga buvo išmesta iš 
Tautų lygos. Į protestus dėl 
bombardavimo Molotovas atsa
kė, kad ne bombos, bet duona 
buvo metama badaujantiems 
suomių darbininkams. Prancū
zija ir Anglija atsiuntė ginklų ir 
iš keleto kraštų atvyko savano
riai. 1940 m. pradžioje Stalinas 
įsakė pralaužti Mannerheimo li
niją bet kokia kaina. Šaukdami 
„ura”, rusų kareiviai banga po 
bangos puolė suomių sutvirtini
mus, ir pagaliau pralaužė. Da
bar atrasti dokumentai rodo, 
kad per tuos puolimus krito apie 
150,000 ir sužeista triskart dau
giau. Dabartiniai istorikai rašo, 
kad Suomijoj per vadinamą 
„žiemos karą” rusai prarado ke
turis kartus daugiau karių, ne
gu per 10 metų Afganistane. 
Menkas sovietų pasirodymas 
Suomijoje galutinai įtikino Hit
lerį, kad tas karinis milžinas 
nėra toks galingas. Tas pagrei
tino Vokietijos karą su Rusija. 
Vėlesni įvykiai parodė, kad ka
ras tarp Suomijos ir Sovietų Są
jungos buvo įvadas į Antrąjį pa
saulinį karą.

Dideli nuostoliai ir Prancūzi- 
jos-Anglijos įspėjimai, kad jie 
įsivels į karą, užimdami Petsa- 
mo uostą prie Šiaurės jūros, įti
kino Maskvą baigti karinius 
veiksmus. Taikos sutartis pasi
rašyta po ilgesnių derybų. Suo
miai grąžino rusų belaisvius ir

SUGRĮŽO „LAIKINOJI SOSTINĖ”
Kovo 9 d. Lietuvos periodinių 

leidinių sąrašą papildė naujas 
savaitraštis „Laikinoji sostinė” 
(redaktorius A. Dargis). Šis laik
raštis apie Kauną — tai „Lietu
vos ryto”, išleisto 111,000 eg
zempliorių tiražu, leidinys. 
Rinko ir maketavo dienraščio 
„L.R.” Kauno leidybinis cen
tras, spausdino to paties laik
raščio spaustuvė.

Pirmojo „Laikinosios sos
tinės” numerio 1-ame puslapyje 
spausdinama meninė suskel- 
dėjusios Laisvės statulos (sie
jama su trapiu laisvės ir nepri
klausomybės, nusivylimo dabar
tine Lietuvos padėtimi idealu), 
stovinčios Kauno Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelyje, 
fragmentas su tokiu užrašu — 
„Po penkerių metų...” 2-ame ir 
3-ame psl., pavadintuose „Nuo 
ketvirtadienio iki ketvirta
dienio” spausdinamos žinutės iš 
kaunietiško gyvenimo: „Kur 
prasideda Laisvės alėja...”, 
„Dešimtoji knyga, kurią parašė 
žmogus iš Laisvės alėjos” ir kt. 
Publikacijoje „Tik vienas klau
simas... Laisvės alėjoje” (arba 
„Kas blogesnio, kaunieti?”) 
įvairaus amžiaus ir išsilavinimo 
kauniečiai atsako į aktualijas — 
prabėgusius 5-erius atstatytos 
Lietuvos valstybės metus. 
„Juodosios galerijos” pusla
piuose spausdinama V. Beitna
ro dokumentinės apysakos 
„Gestapas iš Švyturio gatvės” I 
dalis. Tai moralinis-psicholo- 
ginis rašinys apie Lietuvą, 
sukrėtusios aštuonmetės mer
gaitės Daivutės Filipavičiūtės 
tragediją ir jos kaltininką, 
14-metų Paulių Navicką (įta
riamą išprievartavus ir nužu
džius mergaitę, bendraamžių 
pramintą „Gestapu”). Dviejų 
puslapių atlankė, pavadintame 
„Kai vienybė... žydėjo”, spaus

dar atidavė savo komunistus, 
bet Suomįja prarado dalį Kareli
jos ir turėjo iškelti 400,000 
gyventojų (apie 15% krašto 
gyv.). Tačiau nepriklausomybė 
buvo apsaugota. Net ir II pasau
liniam karui pasibaigus, Suomi
ja netapo Sovietų Sąjungos sa
telitu.

Suomijos laikysena Antrojo 
pas. karo metu irgi buvo išskir
tina. Mannerheimas pareiškė 
Hitleriui, kad jie nėra Vokieti
jos sąjungininkai ir dalyvauja 
kare, nes nori atgauti prarastas 
žemes, kurios jiems pripažintos 
1920 m. Tartu sutartyje. Atga
vus prarastą teritoriją, suomiai 
atsisakė dalyvauti Leningrado 
apsupime. Suomiai taip pat at

dinamos nuotraukos iš fotome
nininko R. Požerskio archyvo. 
Atlankė kaunietiški vaizdai —

' Trispalvės iškėlimo Varpų bokš
te (su Lietuvos vėliava — busi
masis Lietuvos Neprikišu- 

I somybės atstatymo — Kovo 
11-osios Akto signataras K. Uo
ka), genocido sovietiniuose gula- 

i guose aukų atvežimo į laikinąją 
j sostinę, Laisvės paminklo 

atidegimo (nuotraukoje — švie
sios atminties architektūros 
ęatriarchas V. Landsbergis 
Žemkalnis su sūnumi profeso
riumi V. Landsbergiu), Gedulo 
ir vilties dienos minėjimo, tau
tiškos šventės (nuotr. — ir gam
tosaugininkas V. Adamkus) 
akimirkos.

Laikraštyje nemaža vietos 
skirta reklamai. „Lietuvos ry
tą” prenumeruojantys kaunie
čiai „Laikinąją sostinę” gavo 
nemokamai. Šiaip savaitraštį 
šiais metais bus galima užsisa
kyti 1, 3, 6 ir 9 mėnesiams.

Naujojo savaitraščio antra
jame numeryje skaitytojai per
skaitys V. Beitnaro dokumen
tinės apysakos „Gestapas iš 
Švyturio gatvės” II dalį, R. 
Starkio „Laiškus apie mirties 
lašus”, rašytojos ir psichiatrės 
J. Sučylaitės apybraižą „Už tri
spalvę į beprotnamį” (apie tai, 
kaip dar neseniai KGB bandė 
lietuvius išgydyti specialaus 
režimo ligoninėse nuo patrio
tizmo ir meilės Tėvynei Lietu
vai) ir kt. Pirmieji „Laikinosios 
sostinės” numeriai rodo, kad 
savaitraštis savo patraukliais ir 
aktualiais straipsniais (apie 
buvusios laikinosios sostinės 
garbingą istorinę praeitį, 
žymius ir daug Lietuvai nusi
pelniusius žmones kauniečius, 
nūdienos aktualijas) ras vietą 
ne tik Kauno, bet ir visos Res 
publikos laikraštijos gausybėje.

Pranas Abelkis

sisakė pertraukti geležinkelio 
liniją iš Murmansko, per kurią 
ėjo sąjungininkų pagalba. 1944 
m. rudenį suomiai įsakė vokie
čiams pasitraukti, ir vokiečiai 
be pasipriešinimo įsakymą įvyk
dė.

Suomija savo elgesiu parodė 
nepaprastą drąsą ir visos tautos 
susiklausymą. Joje neatsirado 
nei vieno pakaliko Maskvai pa
čioje Suomijoje. Kusinen visą 
laiką gyveno Kremliuje. Kari
niai analitikai stebisi dabar
tiniu rusų generolų trumpare
giškumu ir nemokšiškumu, to
dėl karas su Čečėnija, triskart 
mažesne valstybe už Suomiją, 
gali užtrukti daug ilgiau, negu 
su Suomija.

Danutė Bindokienė

Žengiant „septintąja
mylia 99

Tiltas mūsų gyvenime gali 
būti konkretus arba simboliš
kas, tačiau sąvoka ta pati: jis vi
suomet kažką jungia, padeda 
pasiekti, kas nebuvo pasie
kiama, suvienyti, kas buvo 
atskirta. Mes kalbame apie 
broliškosios meilės tiltus per 
Atlantą, kad galėtume suartėti 
su tautiečiais tėvynėje; ilgimės 
tiltų, kurie padėtų užpildyti 
spragas, vis atsirandančias 
lietuviškoje visuomenėje; 
tiesiame tiltus j glaudesnius 

tarpusavio ryšius.
Atsidūrę toli nuo tėvynės, 

turėjome progų matyti, pereiti, 
pervažiuoti daug tiltų. Vieni 
stebino puošnumu, didingumu; 
kiti žavėjo paprastumu ar impo
navo ilgumu, bet ir lietuvių 
liaudis nuo senų laikų žino ilgą, 
net septynių mylių tiltą, kurį 
perėjus, galima atrasti ne kitą 
krantą, o žydinčią leliją.

Praėjusį sekmadienį įžengėme 
į to tilto septintąją mylią. Jau 
beveik galime matyti ir tą nuo
stabiąją leliją, laukiančią ke 
lionės pabaigoje. Kažin, kiek 
„Draugo” skaitytojų prisiminė 
lietuvišką Verbų sekmadienio 
ryto paprotį ir jį lydinčius tra
dicinius žodžius: verba plaka, ne 
aš plaku... Tai ne vien noras iš 
„plakamojo” gauti margutį 
Velykų rytą, bet senovės 
tikėjimo liekana: juk papla- 
kimas žalia šakele užtikrina 
sveikatingumą, jaunatvišką iš
vaizdą, žvalumą. Jeigu Verbų 
sekmadienio žalumynai bažny
čioje simbolizuoja iškilmingą Jė
zaus įjojimą į Jeruzalę, tai mie- 
galio paplakimas verba anksti 
sekmadienio ryte yra įdomi 
lietuviška tradicija, perduota 
mums iš pagonybės laikų. 
Lietuvių liaudis mokėjo krikš
čionišką ir pagonišką tradiciją 
gražiai supinti, tarytum 
Vilniaus verbą, į vieną bendrą: 
parsinešę iš bažnyčios pašven
tintas verbas, tėvai jomis 
sukirsdavo vaikams, kad būtų 
paklusnūs visus metus ir gerai 
augtų. O į bažnyčią kiekvienas 
nešdavosi savo pasigamintą ver
bų puokštę (ne taip, kaip čia — 
visiems išdalinamos palmių 
lapų nuoplaišos). Būtų buvusi 
gėda bažnyčioje neturėti verbos 
— tokiam į tuščias rankas 
velnias savo uodegą įbrukdavo 
palaikyti. Pagal liaudies 
tikėjimus, iš Verbų sekmadienio 
galima ir visos vasaros orą 
atspėti: jei sninga ar lyja, tai

kiekvieną vasaros sekmadienį 
lis; jeigu lyja tik dalį dienos, tai 
bus ir gražių sekmadienių; jei 
per Verbą labai giedra, vagims 
nesiseks vogti...

Bažnyčia moko, kad Gavėnia 
yra rimties, maldos laikas, pasi
ruošiant svarbiausiam litur
ginių metų įvykiui — Kristaus 
Prisikėlimo šventei. Lietuviai 
Gavėnios laikotarpį — tą sep
tynių mylių tiltą, vedantį į ne
abejotiną Jėzaus dieviškumo 
įrodymą — „mirties geluonio iš- 
rovimą”, pažymėjo ypatingu 
susikaupimu. Dainos, šokiai, 
pasilinksminimai — ne Ga
vėniai tinka, o paskutinė savai
tė prieš Velykas pavadinta net 
Didžiąja. Nors Bažnyčia pasta
raisiais dešimtmečiais Gavėnios 
režimą gerokai sušvelnino (tik 
pasiklauskime savo senelių apie 
pasninkus senais laikais!), ver
ta prisiminti mūsų liaudies 
papročius ir jų laikytis. O tų 
papročių įvairumas ir mar
gumas - tarsi neišsemiama 
kraičio skrynia, kurią mums 
šimtmečiais, galbūt net tūks
tantmečiais, krovė lietuvių 
tauta, kad galėtume patys pasi
naudoti ir perduoti ateitin.

Tėvynėje esantiems tautie
čiams velykiniai ar kurių kitų 
švenčių papročiai yra labai na
tūrali gyvenimo dalis, nebent ją 
patys r moningai apsisprendžia 
atmest. Jyvenant toli nuo savo 
tautos kamieno, svetimybės į 
lietuviškus papročius bei tra
dicijas įsilieja taip nejučiomis, 
kad dažnai nukrypimo net nepa- 
juntame, kol pasidaro per vėlu. 
Čia ypatinga atsakomybė kren
ta mūsų vyresniesiems, kurių 
pareiga išsaugoti autentiškas 
lietuviškas tradicijas ir perduo
ti vaikams, vaikaičiams. Ta 
atsakomybe turi dalintis litua
nistinių mokyklų mokytojai, 
jaunimo organizacijų vadovai 
(reikia ypač pasidžiaugti 
jaunųjų ateitininkų sąjungos 
vadovybe, kuri beveik kiek
vienos vasaros stovykloje dvi 
savaites moko jaunus stovyk
lautojus lietuviškų švenčių 
papročių bei tradicijų).

Velykų laikotarpis yra labai 
gera proga praktiškai pasinau
doti gausiais papročiais, juos 
įgyvendinti savo šeimoje. Jeigu 
kas nespėjo šio tautos kultūros 
lobio pasisemti iš savo senelių 
ar tėvų, dar turime pakankamai 
šaltinių, kurie gali suteikti in
formaciją.

IS IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Čia vos galėjau sulaikyti šypseną, bet sulaikiau, nes 
jutau, kad tą žmogų įžeidinėti, net ir visiškai netyčia, 
nebūtų jokios prasmės.

- Tai tokia žolė. Iš gimnazijos pamokų gal atsimeni 
artemisia vulgaris. Kai augau, jų pilni patvoriai buvo. 
Dilginių ir kiečių. Iš dilgintų jokios naudos, o kiečiai 
buvo tvirti, šakoti, tai ant jų šakelių grybus džiovinti 
smaigstydavom. Ir dabar dar tebesmaigsto.

— Bet kokios tvoros?
— Matai tamsta, juo seniau, juo labiau žmonės mėg

davo ką nors gražiai pasakyti. Ko vertos gali būti tvo
ros iš žolių. Nespėsi užtverti, tuoj ir sugrius, bet jeigu 
žmogus žinotų, kada mirs, ir jeigu mirs ryt poryt, tai 
kam stiprią tvorą tverti? O mes tada Karpatuose ir te- 
belaukėm, kada gausim per galvą. Ypač, kai vokiečiai 
ateidavo austrams į talką ir dar atsivežę sunkiąsias 
patrankas imdavo Čemodanais svaidyti.

— Lagaminais? — vėl metė akį į milicijos viršininką.

— Kažin kas tuos sunkiuosius sviedinius čemo
danais praminė. Iš kaukimo žinojom, kad čemodanai 
ateina. Šimtai žuvo. Apie kokias ateitis nebuvo kada 
galvoti. Visa ateitis buvo, kad šiuo metu tebesi gyvas, 
kad tebeturi visas rankas ir visas kojas.

— Bet pats irgi daug prišaudei.
— Gal nė vieno.
— Kaip tai?
— Kol buvau kareivis, reikėjo ir šaudyti. Šaudžiau, 

bet niekada nemačiau, ką šaunu. Šauni į aną pusę ir 
viskas, o paskum, kai pakėlė aukščiau, nė šautuvo nebe

turėjau. Reikėjo tik žiūrėti, kad kiti šaudytų ir taip 
tvarkyti, kad tavo priežiūrai pavestų ko mažiau žūtų.

— Net ir kai su pistoletu į ataką varei.
— Nevariau. Ir nereikėjo.
— Nesakyk, aš žinau.
— Tokias pasakas ir aš girdėjau. Ypač po pasi

traukimo iš Galicijos, bet pats nemačiau. Ir nesutikau 
nė vieno, kuris būtų taip varęs arba varomas buvęs. Taip 
mėgsta šnekėti tie, kurie ten nebuvo ir nematė. Matai, 
tamsta, kariauti labai lengva su liežuviu.

Pasakiau ir krūptelėjau: kvailį, kaip badytis 
pasinešusį jautį, nesunku įerzinti, bet jis nesusierzino.

— Man pasakojo, kurie patys buvo varomi.
— Gali būti kur nors ir buvo, bet žinau, kad žmonės 

kartais moka ir pagražinti. Ypač, jeigu jaučia, kad pa
gražinimas gali būti klausančiam prie širdies, — vėl 
nepasijutęs pridėjau.

— O sakyk, kur pats taip gerai šaudyti išmokai. 
Rusų ar lietuvių armijoj? — staiga paklausė.

— Kad nesimokiau nei vienur, nei kitur.
— Na jau nesakyk. Mes žinom, kaip šaudai.
— Nesiginu. I taikinį pataikau. Žinoma, jeigu 

būčiau turėjęs progos ir jeigu būčiau norėjęs, gal būčiau 
išmokęs ir tikrai gerai šaudyti.

— Tik nesakyk, kad ir dabar gerai nešaudai. Mačiau 
visus įrašus. Be nuolatinio pratinimosi niekas taip 
negalėjo šaudyti.

— Kad, matai tamsta, su šaudymu, matyti, yra taip 
pat, kaip ir su visais talentais. Gali tikėti, gali netikėti: 
kai pirmą sykį leido užsitaisyti šautuvą ir liepė šauti 
į taikinį, nusitaikiau į patį vidurį, bet kulka nulėkė per 
kokį sprindį į Šoną. Reikėjo šauti tris kartus. Tai kitus 
du kartus taikiau per tokį pat atstumą į kitą pusę nuo 
taikinio, kur pirmoji kulka įsmego, ir abu kartu susmei
giau į vidurį. Nenorėjo tikėti. Liepė dar kitus tris šauti, 
aš ir vėl visus tris susmeigiau į tą pačią vietą. Tai ma
tai, tamsta, ir visas mokslas.

— O paskum japonus kaip žvirblius nuo tvoros. Ar 
daug jų nuvertei?

— Kad nė vieno.
— Kaip tai. Buvo karas. Japonai taikstėsi tave, o 

tu jiems nieko.
— Kad, matai tamsta, nepasitaikė ir tiek. Nepasi

taikė akis į akį susidurti, o šaip jeigu ir šaudai, tai tik 
šaudai į aną pusę, ne į žmogų. Kiek per tuos karus pri- 
šaudyta, jeigu kiekviena kulka būtų užmušusi po žmo
gų, seniai nė vieno gyvo nebebūtų likę. Nebebūtų kam 
nė kariauti. Kitiems teko ir akis į akį susitikti, net dur
tuvu visiškai nieku dėtą žmogų nusmeigti, bet man 
nepasitaikė.

— Ir nori, kad patikėčiau?
— Tamstos valia tikėti, valia ir netikėti, bet aš 

sakau, kaip tikrai buvo. Pataikyti sekėsi, bet savo 
gyvenime niekada į nieką gyvą netaikiau ir nešoviau.

— Nei zuikio, nei stirnos.
— Net nei varnos, nei žvirblio.
— Nori dantį užkalbėti?
— Nenoriu. Ir nebandau. Toks, matyti, gimiau. 

Matyti į motiną. Ji net musių nemušdavo, bet su skepe
ta lauk varydavo.

— Ir niekada nemedžiojai?
— Niekada. Draugai ne sykį skatino, kartais net 

tempte tempė. Sakė, tokią akį be naudos vėjais leidžiu, 
bet manęs netraukė žudyti. Man visada labiau patiko 
medžioti akimis, fotografuos aparatu. Kai kas net 
sakydavo, kad tai vaikiška, bet aš jau buvau ir tebesu 
toks.

— Bet į taikinį ranka nedrebėjo.
— Ir dabar dar nedreba. Praeitą rudenį visoj apskri

ty geriausiai sušaudžiau. Norėjo, kad vykčiau į visos 
Lietuvos šaulių varžybas, bet atsisakiau. Argi man 
seniukui besivaržyti su jaunesniais. Yra ir jaunųjų tarpe 
gerų talentų.

— O savo talentą kam taupai?

— Karsto lentai, — nusišypsojau, bet jam buvo dar 
toli ligi galo.

— Visi žinojo, kad esi ne smetonininkas. Kai kas 
šnekėjo, kad taupaisi jam. Kai aną sykį už gerą šaudymą 
pistoleto neėmei, kai kas sake, kad turi parsinešęs daug 
geresnį, tik niekam nerodai, kad jeigu kas, tai nė lapė 
nelotų. Kas gali užkabinti žmogų, neturintį jokio gink
lo. Bet Smetonos saugumas vis tiek suuodė. Kiek sykių 
buvo atlėkęs.

— Tik du. Ir abu dėl jaunimo. Girdi, kam pas mane 
jie renkasi be apskrities viršininko leidimo. Bet kai ir 
chorą, ir vaidinimą rengiau vietos šauliams, tai tuo ir 
pasibaigė. Apie kitokius reikalus jie nešnekėjo. Turbūt 
kas buvo apskundęs, kad organizuoju kokią prieštau- 
tinę partiją, — pasistengiau šneką lengvinti šypsniu, bet 
jis net nešyptelėjo.

— Tai tik parodo, koks menkas buvo Smetonos sau
gumas, kad buvo galima taip lengvai apmauti. Nors dėl 
mūsų, tai galėjai nors ir kelis tokius Smetonas nugnybti. 
Jei ir būtum patekęs į cypę, būtumėm išvadavę. Net su 
iškilmėm. Mum vis tiek rupi, kam tą kulką dabar 
taupai?

Vos susilaikiau nepažvelgęs j ant stalo gulintį rank
raštį, bet dar sugebėjau garsokai nusijuokti.

— Tai tau. — pro juoką pasakiau. — Kaip galėjo 
tokie niekai kam į galvą ateiti?

— Jeigu būtum gudresnis, gal ir nebūtų atėję. 
Reikėjo įsigyti du. Kai buvo įsakyta sunešti šaunamuo
sius, būtum vieną atnešęs, kitą pasilikęs, gal niekas ne
būtų nė įtars. O dabar: ir atsargos karininkas, ir moky
tojas, ir geriausias šaudytojas, neturi ginklo. Gyvenant 
reikia ir galvoti. Čia tegu liks tarp mūsų trijų: kieno 
galvai jį taupai? Taip sau? Dėl įdomumo?

— Sakyk,kaip galėčiau tamstą įtikinti, kad neturiu. 
Ir kaip neturėdamas, galėčiau atiduoti. Ir kad apie 
jokias galvas nesuku galvos.

(Bus daugiau)
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KO NEAPKENČIA 
ŽMONĖS?

KUN. K. J. AMBRASAS
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Kas yra tie, kurie, nepaisy
dami žmonių norų, dažnai blo
gų įpročių ar neteisingų įsitiki
nimų, sako ir ragina daryti ne 
taip, kaip nori to laiko žmogus. 
Tai pranašai, skelbią ne savo, 
bet Viešpaties valią. Štai ir ST 
laikais buvo Izaijas, Elijas, di
dysis pranašas ir vadas Mozė. 
Šit ir pranašo Jeremijo knyga, 
kur pasakyta: „pranašu tave aš 
paskyriau”. Dievas įsakmiai ir 
primygtinai ragina šį vyrą, iš
sirinktą būti tautoms pranašu: 
„susijuosk savo strėnas, stok jų 
akivaizdon ir skelbk jiems visa, 
ką tau paliepsiu. Tujų nesibai
mink... Tegu jie kovos su tavim, 
tačiau tavęs neįveiks, nes aš esu 
su tavim”, — sako Viešpats (Jer.
1,4-5,17-19). Ir jau psalmėmis, 
nuolankiai priimdamas tokią 
valią, tarsi pats pranašas aure 
taip prabyla: „Šlovins mano 
burna, Viešpatie, tavo pagalbą” 
(Ps 70, l-2.3-4ab. 15ab ir 17).

Žmonės nuo seno pranašų ne
kenčia, nes jie ragina gyventi ne 
taip, kaip jie nori, o kaip nori ir 
susigalvoja pats žmogus. Ar tik 
pranašai nekenčiami? O pats 
Kristus ką pasakė: „Iš tiesų sa
kau jums: joks pranašas nepri
imamas savo tėviškėle... Tai iš
girdę... labai užsir' tino: jie 
pakilę jį išvarė iš mi >o, iki pa
kriūtės to kalno, ant kurio sto
vėjo jų miestas, ir norėjo nu
stumti jį žemyn. Bet Jėzus pra
ėjo tarp jų ir pasišalino” (Lk 4, 
21-30). Tą kalną ir dabar rodo 
ekskursijų vadovai tiems, kurie 
atvažiuoja į šv. Žemę.

Kokie esti neklusnumo, tie 
žmogaus pasipriešinimo Dievo 
valiai vaisiai? Kaip mano moks
lininkai, Rojaus būta tarp Tigro 
ir Eufrato upių. Kas dabar 
tenai? Kiek daugel čionai 
žmonių vargsta, nesutaria, 
žudosi! O aplinkui kas tose vie
tose, kur Adomas su Ieva, taip 
gausiai visokiomis gėrybėmis 
apdovanoti, nerūpestingai leido 
dienas? Vėjas vien kaukia ir 
smiltis nešioja. Archeologai 
kažkur tuose kraštuose atkasa 
po storais sluoksniais kadaise 
buvusius aukštos civilizacijos — 
rūmų, bibliotekų, sodų — 
liekanas. Kur nūnai toji buvusi 
prabanga, turtai, mokslo 
laimėjimai?

Užtenka vien tik pasivaikščio
ti Negyvosios jūros pakran
tėmis, kad įsitikintum, jog lietu
vių posakis „Dievas ne aršus, 
bet nemaršus” — labai tei
singas. Vanduo čia toks sūrus, 
kad ne tik gali išsilaikyti 
neskendęs jo paviršiuje, bet net 
jokia žuvis, joks gyvis jame 
negali gyventi. Pakrantėse — 
jokio medelio, jokio želmenėlio. 
Negyvos uolos. Liūdnai žvelgia 
kalnai. Pakrantėje kadaise sto
vėję skaudžiai nubausti Sodo
mos ir Gomoros miestai, kurių 
net ženklo, jokio pėdsako ne
belikę ligi mūsų dienų. Kodėl? 
Todėl, kad ne tik abiejų šių 
miestų, bet dar kitų, kartu žu
vusių nuo Dievo rūstybės, 
gyventojai su kaupu viršijo ne
dorybių skaičių.

Žmogus norėjo gyventi taip, 
kaip jis, o ne kaip Dievas nori. 
Štai kodėl dabar jokio anų mies
tų ženklo nerasi. Štai kodėl 
Dievas leidžia kaip akivaizdžią 
bausmės žymę pasižiūrėti šian
dienos žmogui ir daug ką prisi
minti. Juk netgi neklusniosios 
Loto žmonos (ji panašiai kaip 
Adomas ir Ieva nepaklausė 
Dievo — atsigręžė pasižiūrėti 
žūstančio liepsnose miesto, ką 
Viešpats buvo griežtai uždrau
dęs) suakmenėjusios statulos 
niekur čia neužtiksi.

Užlipkime ant Ararato kalno, 
kur toliuose maudosi blizgan
čios baltumu snieguotos viršū
nės, kur arai ir grifai sklendžia

ištiesę galingus sparnus. Čionai, 
kaip tvirtina specialistai, rasti 
Nojaus laivo likučiai. Iš žydin
čių sodų, iš knibždančių žmonė
mis pasaulio miestų ir linkstan
čių sunkiomis varpomis javų 
laukų liko vienintelė šeima. Ko
dėl? Žmogus norėjo gyventi taip, 
kaip jis norėjo, nes neklausė 
pranašų, nepaisė Visagalio 
balso.

Vienoje Montrealio koncertų 
salėje neseniai grojo kamerinės 
muzikos itališku pavadinimu 
„Amici” (Bičiuliai) ansamblis, 
atlikęs 1941 m. komp. Olivier 
Messiaen (1908-1992) parašytą 
„Laikų pabaigos” kvartetą 
(Quatuor pour la Fin du Temps). 
Įsakmiai ir širdį veriančiais to
nais skambėjo keturių in
strumentų gūdi, melodinga, bet 
kraupi, retsykiais šaiži ir ver
čianti giliai pamąstyti gaida. Ji 
lemtinga, paslapties kupina ir 
nepaprastai jaudinanti. Niekas 
nesugeba taip paliesti žmogaus 
jautriausių stygų kaip muzika, 
toji viena iš abstrakčiausiųjų, 
bet bene viena iš giliausiųjų* 
emocingiausiųjų ir kartu sub
tiliausiųjų žmogaus kūrybos sri
čių. Taigi, ji kompozitoriaus 
talento konkretizuota kūriniu ir 
pasakoja apie tuos pačius 
įvykius, apie kuriuos byloja šv. 
Jono Apokalipsė. Užtenka kelių 
šio nuostabaus kvarteto kūrinio 
dalių pavadinimų: „Vocalise, 
pour l’Ange qui annonce la fin 
du Temps” (Angelo, skelbiančio 
laikų pabaigą, vokalizė), „Danse 
de la fureur, pour les sept 
trompettes” (Pašėlęs septynių 
trimitų šokis) arba „Fouillis 
d’arcs en ciel, pour l’Ange qui 
annonce la fin du Temps” (An
gelo, skelbiančio laikų pabaigą, 
dangaus skliautuose sukeltas 
sąmyšis). Tatai muzikinis bū
simos artėjančios pasaulio 
žemiškosios baigties įvaizdis. 
Įspūdingas, įsimintinas, pamo
kantis, profesionaliai išpildytas 
ir itin meniškas.

Dievas žmogui kalba ir ki
tokiais būdais. Pirmojo ir antro
jo pasaulinio karo mirtimis, 
kančiomis, koncentracijos 
stovyklomis ir visokiomis 
kitokiomis nelaimėmis. Siunčia 
į visus penkis žemynus skelbti 
tiesos, meilės, vienybės ir taikos 
savo įpėdinį — Romos Vikarą. 
Ragina ir telkia Gerosios Nau
jienos skelbėjus — misionierius, 
vyskupus, kunigus ir kardi
nolus. Išrinktiesiems siunčia 
vizijas, įspėjimus, kviečia 
visokiomis priemonėmis taisy
tis. Dangus net toks mielašir- 
dingas, kad siunčia į žemę Kris
taus Motiną — galingiausią ir 
didžiausią savo gailestingumo 
skelbėją (Liurdas, Fatima, Med- 
jugorė). O kiek pasirodymų 
Filipinuose, Brazilijoje, Argen
tinoje, Italijoje, Lietuvoje ir 
kitur. Marija verkia kruvinomis 
ašaromis. Marija prašo žmonių 
kitaip gyventi.

Dievas kalba skaudžiais įvy
kiais Kalifornijoje, buvusioje 
Jugoslavijos teritorijoje, Čečė
nijoje, žemės drebėjimu Japoni
joje, ką tik ištikusiais neregėtais 
negirdėtais potvyniais Prancū
zijoje, Olandijoje, Belgijoje. Jis 
baudžia valstybes netgi gir
tuokliais vadais, netikėtai 
užklupusiu skurdu, nepritek
liais, nepalankiomis Bažnyčiai 
partijomis, siautėjančiomis li
gomis ir gaujomis.

Kiekvienas žmogaus nusi
gręžimas nuo Dievo, neklus
numas visad sulaukia vienokios 
ar kitokios skaudžios, ne bet 
kokios, bet labai skaudžios 
bausmės. Tad verta paklausyti, 
ko nori šiandien dangus iš da
bartinio žmogaus, iš kiekvieno 
mūsų.

Verpėja (1934 m. Kupiškis).
Nuotr. Balio Buračo

SUNKI SENATVĖ
Istorija nebuvo labai malo

ninga Lietuvos žmonėms, gimu- 
siems prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Per savo gyvenimą jie 
buvo pirmosios Sovietų okupaci
jos liudininkai, patyrė antrojo 
pasaulinio karo ir nacių okupa
cijos baisumus, po to vėl tapo 
antrosios Sovietų aneksijos liu
dininkais. Dabartiniu pereina
muoju į rinkos ekonomiką laiko
tarpiu dauguma pagyvenusių 
žmonių atsidūrė besiformuojan
čios klasių piramidės apačioje. 
Vidutinė pensija Lietuvoje šiuo 
metu yra 130 Lt per mėnesį, tai 
sudaro apie 40 proc. grynojo vi
dutinio darbo užmokesčio. Dau
guma pensininkų skursta. Dėl 
jų sunkios padėties vyriausybė, 
kurios biudžetas labai suvaržy
tas, turi spręsti gana nelengvas, 
politiškai opias problemas.

Aiškinant paprastai, Lietuvo
je per daug pensininkų ir per 
mažai dirbančiųjų, kurie galėtų 
juos išlaikyti. Praeitais metais 
iš 1,600,000 dirbančiųjų į Valsty
binio socialinio draudimo fondo 
(Sodros), mokančio pašalpas 
892,000 gyventojų, biudžetą bu
vo surinkti mokesčiai tik iš 
1,280,000 žmonių. Iš minėto 
892,000 gyventojų skaičiaus, 
666,000 yra pensininkai, 124,000 
žmonių su negalia, kiti — 
žmonės, kuriems skiriamos įvai
rios pašalpos, pvz., netekusiems 
maitintojo.

Didelis pensijinio amžiaus 
žmonių skaičius — tai Sovieti
nių įstatymų palikimas.kai mo
terys išeidavo į pensiją, sulau
kusios 55, o vyrai — 30 metų. 
Vyrai galėjo išeiti į pensiją, 
turėdami 25 metų darbo stažą, 
moterys — 20. Norint ištaisyti

šį neatitikimą tarp dirbančiųjų 
ir pensininkų, Seimas padidino 
pensijinio amžiaus ribą bei dar
bo stažą,reikalingą visai pensi
jai gauti. Pagal naujai priimtus 
įstatymus, įsigaliojusius nuo 
1995 m. sausio 1 d., kiekvienais 
metais iki 2009-ųjų metų vy
rams pensijinis amžius per 
vienerius metus bus pailgina
mas dviem mėnesiais, moterims 
— keturiais, kol vyrai sulauks 
62.5 metų, o moterys 60. Iki 
2004 metų vyrai ir moterys, kad 
gautų visą pensiją, turės turėti 
30 metų darbo stažą.

Pagal naująjį įstatymą, sena
tvės pensiją sudaro dvi dalys: 
vyriausybės tvirtinama bazinė 
pensija (šiuo metu — 80 LT), ir 
papildoma dalis. Papildoma 
pensijos dalis skaičiuojama

dauginant tris rodiklius: žmo
gaus darbo stažą, jo ar jos vidu
tinio atlyginimo santykį su to 
paties laikotarpio vidutiniu Lie
tuvos atlyginimu ir dabartinį 
vidutinį Lietuvos atlyginimą 
(apie 384 Lt). Ši suma daugina
ma iš koeficiento 0.005, kad 
būtų gauta papildoma pensijos 
dalis, kuri paprastai sudarys 
40-45 proc. visos pensijos.

Lietuvos socialinės politikos 
specialisto Teodoro Medaiskio 
teigimu, bazinė pensijos dalis 
bus indeksuojama, atsižvelgiant 
į kainas ir infliaciją. Papildomo
je dalyje bus atsižvelgiama į 
kiekvieno asmeninius indėlius. 
Kuo didesnės bus žmogaus so
cialinės įmokos, tuo didesnę 
papildomą pensiją jis gaus.

Pasaulio bankas ir kitos in
stitucijos taip pat propaguoja 
papildomą privatų pensijinio 
draudimo modelį. Kraft Jacobs 
Suchard, 1993 m. nupirkęs Kau
no konditerijos fabriką, neseniai 
išeinantiems į pensiją savo 
darbuotojams paskyrė solidžias 
pensijas.

Tačiau asmeninės iniciatyvos, 
pensijinio amžiaus liginimas bei 
pensijų indeksavimas yra il
galaikiai uždaviniai, kurie šiuo 
metu nepadeda papildyti skur
daus pensininkų stalo. Kai 
kurie pagyvenę žmonės gyvena 
kartu su savo vaikais ar gimi
naičiais, galinčiais juos išlaiky
ti; kiti gyvena savarankiškai, 
bandydami sudurti galą su galu. 
Pagal paskutinius šeimų paja
mų tyrimus, vargingai gyve
nančių pensininkų yra beveik 
tiek pat, kiek pasiturinčių 
šeimų.

Socialinių pašalpų, kurių dau
guma skiriama neatsižvelgiant 
į pajamas, perskirstymas, tei
kiant jas labiausiai skurstan
tiems, gal netiesiogiai padėtų 
pensininkams pagerinti savo 
buitį. Lietuvos vyriausybė 
dabar ruošiasi sukurti tvarką, 
pagal kurią socialinės pašalpos 
bus skirstomos atsižvelgiant į 
pajamas. Taip pat reikia peržiū
rėti vienišų pensininkų, ku
riems trūksta šeimos paramos, 
gyvenimo sąlygas. Taip lėšos 
gali būti nukreiptos labiausiai 
skurstantiems pensininkams. 
(„JTO biuletinis. Lietuva”.

1995, Nr.6)

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

GREIT
PARDUODAfe

6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bu». 708-489-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax. 708-499-7006 Pager 312-3080307

MISCELLANEOUS

KĘST CONSTRUCTION, INC.
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas.
312-767-6191 

Kęstutis Rekašius

ELEKTROS 
{VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- ' 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. . .

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1O°/o—20°/o-<300/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) .424-8654 
(312) 581-8654

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
SINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Oeckys 
Tel. 585-6624

Siunčiame Į Lietuvą automaši
nas, traktorius, laivus ir jų atsargi
nes dalis. Reikalingi auto-skardinin- 
kai. Pigiai parduodame remontuo
tus automobilius. Tel. 312- 
646-6677 (darbo dienomis) arba 
312-778-3455 (vakarais).

RE/MAX
REALTORS 

(312)586-5959 
(708) 425-7161

«

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
■ Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT
Išnuomojamas 8 kamb. 2 mleg.
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. 9428 į 
man. ♦ 1 mėn. „securtty dep” Ir 
„lease”. Kreiptis į Almą: 312-479-9727.

Atvykstantiems į Lietuvą lietu
viams išnuomosiu kambarį 
Kaune. Teirautis: (Kaune, Aušra) 
tel. 0-11-370-7710-851, Santa 
Monica, Rūta) 310-393-1775.

--------------------------' . '1
HELP WANTED

Reikalingos kvalifikuotos 
siuvėjos.

Atlyginimas už padarytą darbą. 
Teirautis: 312-283-1454

Lietuviai ūkininkai Ieško vieno arba 
2 žmonių dirbti daržovių ūkyje nuo 
gegužės 1 iki rugsėjo 30. Darbininkai 
bus apgyvendinti dideliame name. Alga 
apie $900 Į mėn. Rašykite, pažymė
dami savo amžių, patirtį ir kvalifikacijas: 

Irena Balklenė 
P.O. Boa 21 

Vtfanatah, IN 46390
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IEŠKO DARBO
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^Musų raštinės:
7 S.Correy Ave.,StPete Beach, FL 33706 Tel. (813)363-7700 

639 East 185th Str, Euclid, 0H 44119 Tel. (216)481-0011 4 
52 Feagles Rd., Warwick, NY10990 Tel. (914)258-5133 
Rochester, NY Tel. (716)232-4111 W
Pittsburgh, PA Tel. 1412)481-6222

29 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti pagyvenusius žmones, 
vaikus. Tinka valymo darbai, tik 
dienomis. Susikalba angliškai

Tel. 312-471-9029

Reikalinga moteris prižiūrėti 90 m. 
tėvelį, atlikti namų ruošos darbus ir 
gyventi pietų Kalifornijoj prie Los 
Angeles, labai gražioje gamtoje. Reikia 
šiek tiek mokėti angliškai. Sutartis — 
vienerių metų darbui. Kreiptis: tol. 
714-443-0244.

48 m. moteris iežko darbe
Susikalba angliškai. Turi reko
mendaciją.

Skambinti: 312-925-5565

NORĖTUMĖTE VAIDINTI 
TELEVIZIJOS 
REKLAMOSE?

Reikalingi ir vaikai, ir suau
gę, ir senesnio amžiaus as
menys. Patyrimas nebūtinas.
Kreiptis:

1-800-843-4716

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ PARODA

Kauno Kultūros rūmų biblio
tekoje atidaryta paroda „Egzodo 
rašytojų kūriniai Lietuvoje”. 
Paroda parengta iš bibliotekos 
fondų, asmeninių kolekcijų bei 
bibliotekoje įsikūrusio knygyno- 
salono rinkinių.

Eksponuojamos knygos trisde
šimties išeivijoje gyvenusių ir 
kūrusių rašytojų: Antano Škė
mos, Liūnė8 Sutemos, Jurgio 
Jankaus, K. Bradūno ir kitų 
žodžio meistrų. Išstatyti ir 
rašytojų pirmųjų leidimų pavyz
džiai: Marijaus Katiliškio, Ber
nardo Brazdžionio, Petronėlės 
Orintaitės ir kitų rašytojų. 
Dalyvauja ir P. Augusto-Augus- 
tinavičiaus kūrinių reprodukci
jos bei jo darbų albumas.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Liepos 18 d. Kauno leidykla 
"Varpas" išleido Vinco Salcifl- 
no kr.ygą

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ -Pa
žintis su Amerika (JAV)

336 pusi., daugiau kaip 90 nuo
traukų bei iliustracijų. Tiražas - 
2000.

Nors knyga tiesiogiai skirta 
Lietuvos skaitytojams, bet yra 
naudinga visiems, kas domisi 
Amerikos istorija, geografija, 
gamta, ekonomika, kultūra, 
žmonių gyvenimu ir t.t. Tai ne 
kelionių aprašymai, o platus 
įdomios medžiagos bei faktų 
apie J. A. V. rinkinys.

Autorius biri labai ribotą tos 
knygos kiekį, ir siūlo ją ne
delsiant įsigyti. Gaunama

"Drauge" ir kitur. Platintojams - nuolaida. Kaina - 13.59 JAV dol. 
plius persiuntimo išlaidos. Užsakyti ir čekį siųsti:

V* Salčidnas, 2268 S.E. Camation Rd., Port St 
Lucie, PL 34952. Iš jo užsakius, autorius pats sumoka siuntimo 
išlaidas.

DĖDĖS ŠAMO 
ŽEMĖ

Palintla n Amnilu (JAV)

♦ 4
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Koncerto vieta 
Bilietai

Balandžio 23 d. 2 v.p.p.
Sekmadienis 

Maria aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje 

Chicago, IL

Bilietai—Lion Frame Gallery, 
sav. L. Narbutis 

3125 W.71st. ST
Chicago, IL 

Tel.: 312-778-6322

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS „DAINAVA 
50 METŲ JUBILIEJAUS SUKAKTIES PROGA

—STATO-

MUZIKINĮ MONTAŽĄ—KONCERTĄ
—DALYVAUJA—

Solistė —DANA STANKAITYTĖ 
Dirigentas —DARIUS POLIKAITIS

Režisierius ir scenos apipavidalintojas—VYTAS ČUPLINSKAS 
Chormeisteris—AUDRIUS POLIKAITIS 
Akompaniatorius—RIČARDAS SORAS

Banketo vieta 
Bilietai

Sekmadienis 
Balandžio 23 d. 5 v.p.p.

Condesa dėl Mar, 
12200 S. Cicero Avė. 

Alsip, IL

Bilietus rezervuoti:
S. Džiugienė 708-423-1681 

arba
D. Bazienė 708-636-6021

LAIŠKAI
DĖL NETEISINGŲ 
NUOMONIŲ APIE

LITUANISTIKOS KATEDRĄ

Pastaruoju metu kažkodėl vis 
dažniau pasigirsta neteisingų 
nuomonių apie Illinois universi
tete įsteigtą PLB Lituanistikos 
katedrą. Platinama mintis, kad 
čia per mažai studijuoja jaunimo 
iš Amerikos, o vyrauja studen- 1 
tai ir aspirantai iš Lietuvos. 
Kartais pridedama, kad ir pro
fesoriai čia dėsto atvykę iš 
Lietuvos. Šios nuomonės atsiran- 
randa dėl tikrosios padėties 
nežinojimo ir netikslios in
formacijos. Norėčiau paaiškinti.

Kiekvienais mokslo metais 
katedroje dėstomų lietuvių 
kalbos, literatūros ir kultūros 
kursų klauso apie 30 studentų 
iš įvairių fakultetų, ir visi jie 
yra Amerikos gyventojai. Tie 
kursai jiems įskaitomi, jie juoss 
pasirenka patys, norėdami arba 
pramokti lietuviškai, arba 
patobulinti lietuvių kalbą, arba 
susipažinti su lietuvių kultūros 
savitumu. Šią grupę sudaro 
įvairių tautybių bakalaurinių 
studijų žmonės: ne tik Amerikos 
lietuviai, senbuviai amerikie
čiai ir afro-amerikiečiai, bet ir 
egzotiškesnių kraštų atstovai — 
japonai, meksikiečiai, tailandie- 
čiai, pakistaniečiai, studijavo 
net viena čigonė. Kita grupė — 
magistrantai ir doktorantai, 
siekiantys atitinkamo moksli
nio laipsnio iš lietuvių litera
tūros. Jų šiuo metu yra keturi, 
tiek pat,kiek ir prancūzų kated
roje. Trys gyvena Amerikoje, 
viena neseniai atvykusi iš 
Vilniaus universiteto. Kasmet 
dar turime po porą trejetą 
žmonių iš Lietuvos, kurie čia 
atvažiuoja keletui mėnesių pasi
tobulinti (Lietuvoje juos vadina 
stažuotojais). Dažniausiai tai 
būna universitetų doktorantai, 
kurie čia renka medžiagą diser
tacijoms apie išeivijos rašyto
jus, nori paklausyti kokio filo
sofijos ar anglų kalbos kurso, 
pasinaudoti biblioteka, kur jie 
randa naujausių teorinių 
veikalų, trūkstamų Lietuvoje. 
Jie bando savo darbe taikyti mo
dernesnius tyrinėjimo metodus, 
todėl per tą laiką čia pasisemia
naujų idėjų. Jeigu norime, kad 
tokių idėjų Amerikoje gautų 
Lietuvos ekonomistai, teisi
ninkai ar medikai, kodėl turė
tume diskriminuoti lituanistus. 
Juk lituanistikos ateitis irgi 
priklauso nuo jaunųjų. Pagaliau 
būna atvejų, kai tokios stažuo
tės tiesiog neišvengiamos. Kaip, 
sakysime, parašyti disertaciją 
apie A. Vaičiulaitį, A. Mackų ar 
poetus žemininkus (o tokios jau 
rašomos), nepabuvus Ameriko
je, nepatyrinėjus archyvų, nesu
rinkus atsiminimų, nepervertus 
periodikos komplektų?

Dabar apie dėstytojus. Be ma
nęs, šiuo metu katedroje dėsto 
prof. dr. Giedrius Subačius ir 
prof. habil. dr. Albertas Zalato
rius. Kalbininkas G. Subačius, 
dirbantis profesoriaus asistento 
pareigose ir dėstantis lietuvių 
kalbos ir kultūros kursus, pasi
rinktas paties universiteto, 
sudaręs su juo kontraktą kele- 
riems metams ir algą gauna iš 
universiteto, o ne iš Lietuvių

fondo lėšų. Vilniaus pedago
ginio universiteto Lietuvių li
teratūros katedros vedėjas pro
fesorius A. Zalatorius yra 
laimėjęs Fulbright stipendijos 
konkursą Washingtone ir vieną 
semestrą dėsto literatūros kursą 
doktorantams ir magistran- I 
tams, taip pat negaudamas iš 
Lietuvių fondo nė cento. Sti
pendiją jam moka Fulbright fon
das, administruojamas JAV in
formacijos agentūros Washing- 
tone. A. Zalatorius Lietuvoje 
laikomas žymiausiu prozos 
tyrinėtoju, yra išleidęs tais 
klausimais keletą knygų, pri
rašęs šimtus straipsnių, todėl 
mes tik dėkojame likimui, kad 
atsirado proga klausyti jo 
paskaitų. Kiekvienas universi
tetas didžiuojasi, kai jam būna 
pasiųstas Fulbright profesorius. 
Nesuprantu, kodėl kai kurie 
išeivijos žmonės į tai žiūri įta
riai? Katedra jau antrą kartą 
tokį stipendininką gauna ir tai 
tik rodo jos tarptautinį pripaži
nimą.

Labai norėtųsi, kad visi, 
rašantys į spaudą apie katedros 
reikalus, žiūrėtų į tai at
sakingai, būtų preciziški, o jeigu 
ko nežino, pasiteirautų. 
Katedra visados pasiruošusi 
suteikti tikslią informaciją. Be 
to, ir spauda turėtų atsakingiau 
žiūrėti į savo darbą, netoleruoti 
gatvės gandų. Kai informuo
jama netiksliai, žmonės daro ne
teisingas išvadas. Tokių netiks
lumų įsivėlė ir iš esmės teisin
game Broniaus Juodelio straips
nyje apie katedros parengtos 
daktarės Dalios Kučėnienės 
knygos pristatymą. Straipsnyje 
A. Zalatorius ir G. Subačius 
kažkodėl vadinami katedros 
svečiais ir kalba apie tris aspi
rantus iš Lietuvos, čia ruo
šiančius disertacijas. Dėl 
minėtų dėstytojų statuso ir fi
nansavimo šaltinių jau kalbė
jau, o tie trys „aspirantai” yra 
tik laikinai atvykę pasitobulinti 
iš Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų. Doktoratus jie 
ruošia Lituvoje ir šiom dienom 
grįžta namo. Matyti, šie netiks
lumai ir suklaidino Raimundą 
ir Danutę Korzonus ir Nijolę 
Jankutę-Užubalienę.

Neretai mes mėgstame pasi
šaipyti iš Lietuvos žmonių, pri- 
kišdami jiems neatsakingumą 
už savo žodžius. Tai kodėl patys 
taip elgiamės? Kur mūsų pavyz
dys ?

Kita vertus, nereikėtų užsi
puldinėti ir pasišventusių 
Lietuvių fondo ir Katedros fon
do vadovų vien dėl to, kad vaka
ronės programoje nebuvo 
parašyta, kad ponas X tėra 
vienas iš steigėjų. Šie žmonės 
nuolat rūpinasi ne tik katedra 
ir jos studentais, bet apskritai 
dirba lietuvišką darbą, aukoja 
savo laiką, pinigus ir talentą. 
Kam tos priekabės, kurios 
mums visiems gadina nuotaiką 
ir net sveikatą? O jaunimą net 
atbaido nuo lietuviškos veiklos. 
Ar jau visai dingo padorumas, 
rūpi tik įgnybti kitiems ir pasi
rodyti mandresniais?
Prof. dr. Violeta Kelertienė
Lituanistikos katedros vedėja

REIKIA IR SAVIEMS 
MEILĖS

Nors geros valios žmonės Lie
tuvoje pasisiūlė priimti globoti

APIE LIETUVOS PILIEČIŲ 
PATRIOTIZMĄ

Rinkimai ir referendumai 
duoda puikią progą Lietuvos 
piliečiams atlikti savo pilietinę 
pareigą — balsuoti už jam patin
kamus kandidatus. Paskutinieji 
rinkimai į Lietuvos savi
valdybes, vykdyti tik Lietuvos 
ambasadoje, sukėlė kai kurių 
piliečių nepasitenkinimą dėl to, 
kad nebuvo vykdyti paštu. 
Pakartotinai norime pranešti, 
kad iš Vyriausybės rinkimų 
komisijos Vilniuje balsavimo 
biuletenius gavome tik kovo 17 
d. vėlyvą popietę, o balsavimo 
rezultatus į Vilnių turėjome pri
statyti kovo 24 dienai. Mums 
nebeliko nieko kito, kaip 
rinkimus vykdyti tik amba
sadoje kovo 22 d. Taip ir pa
darėme.

Apie tai informavome lietuvių 
spaudą, JAV LB vadovybę. Ne
paisant to, kas akivaizdu, kai 
kas pasipiktino, kad rinkimai 
nebuvo vykdomi „kitokiais 
balsavimo būdais” (žr. 1995 m. 
kovo 31 d. „Draugo” laiškų sky
riuje). O kokiais gi kitais būdais 
galima vykdyti rinkimus JAV, 
to gaižaus atspalvio straipsnelio 
autorė taip ir nenurodė. Negi 
telefonu? Beje, pati autorė apie 
savo buvimo vietą JAV Lietu
vos ambasadai taip pat nėra 
pranešusi. Taip ir norisi pa
klausti tiesiogiai rašinio 
autorės, tai kokiu gi būdu 
Tamsta manei gauti balsavimo 
biuletenį, jei rinkimus netgi 
būtume galėję rengti paštu? Be
je, priekaištautojų ambasadai 
buvo ir Washington, DC, laiki
nai begyvenančių tarpe, kurie 
labai patriotiškai yra prisistatę 
vietos lietuviams, tačiau patys 
jie balsuoti irgi, deja, neat
vyko...

O ambasadai Vašingtone po 
pastarojo referendumo ir 
rinkimų į savivaldybes negaili
ma priekaištų dėl neva esančio 
nenoro juos organizuoti. Minė
to jau straipsnelio „Draugo” 
dienraštyje autorė netgi velia 
primityvią insinuaciją, saky
dama — „O gal kai kam buvo 
naudinga tokia rinkimų 
„tvarka”?

Kam naudinga, — leiskite pa
klausti? Ir kodėl? Argi amba
sada žino, už ką rinkimuose 
balsuos Lietuvos piliečiai? Ne 
ambasada nulemia rinkimų 
rezultatus, o rinkėjų balsai. Am
basada Vašingtone yra Lietuvos 
valstybės įstaiga, todėl jai 
visiškai tas pats, kas laimi rin
kimus, nes rinkimuose daly-

Čečėnijos našlaičius vaikus, 
Lietuvos vyriausybė tam nepri
tarė ir čečėnų vaikų į Lietuvą 
neįsileis. O net 69 lietuvių 
šeimos jau buvo pasiruošusios 
padėti. Gal dabar jos galėtų 
remti bent savus lietuvius 
našlaičius, kuriems mūsų lab
daringos grupės Amerikoje taip 
stengiasi padėti ir niekaip ne
gali visų aprūpinti.

Nejaugi tolimi čečėnų vaikai 
tikrai daugiau verti motiniškos 
meilės negu paprasti lietuviu
kai našlaičiai? O gal tos šeimos 
Lietuvoje žino, ko mes 
nežinome?

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

vauja Lietuvos politinės parti
jos, įregistruotos Teisingumo 
ministerijoje, dauguma jų turi 
atstovus dabartiniame Seime. 
Kaip valstybės įstaiga, Lietuvos 
ambasada Vašingtone vykdo 
Lietuvos valstybės užsienio 
politiką, nepaisant kokios poli
tinės partijos yra arba bus po 
kiek laiko valdžioje. Be to, 
ambasados darbuotojai nėra 
jokių politinių partijų nariai, 
todėl rinkimai yra ir ateityje 
bus vykdomi nešališkai ir 
objektyviai ir, jei bus duota pa
kankamai laiko, planuojame 
balsuotojų patogumui artėjan
čius rinkimus į Seimą vykdyti 
ne tik Vašingtone, bet ir ten, 
kur yra Lietuvos konsulai arba 
garbės konsulai (Čikagoje, Los 
Angeles ir New Yorke).

Jokių priekaištų dėl rinkimų 
organizavimo JAV ambasada 
negali priimti, nes visi priekaiš
tai gali būti skiriami tik 
Vyriausiai rinkimų komisijai, 
deja, nenumačiusiai laiko juos 
organizuoti paštu užsienio 
šalyse. Beje, tik konsulate 
galėjo organizuoti rinkimus ir 
mūsų Garbės konsulas Kana
doje H. Lapas ir, kiek mums 
žinoma, Kanados lietuviai jį 
puikiai suprato.

Minėtoji laikinai čia esanti 
Lietuvos pilietė A. M. laiške 
„Draugui” dar ir taip stebisi dėl 
rinkimų organizavimo: „Keista, 
kad toks dalykas atsitiko 
Amerikoje, kur puikiausios ko
munikacijos priemonės...” 
Matyt, neseniai atvykusi, dar 
nežino visų JAV lietuvių gyve
nimo aplinkybių. Norime laiki
nai čia gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams pažymėti, kad susi
siekti su JAV lietuviais ko
munikacijos priemonės nėra 
puikiausios — JAV nėra lietu
vių TV bendraamerikinio ka
nalo, nėra ir visai Amerikai 
skirtos lietuviškos radįjo stoties. 
Lietuvių spauda lėtai pasiekia 
skaitytoją, o iš Lietuvos atvykę 
piliečiai ne visi ją prenumeruo
ja arba skaito. Ne apie kiek
vieną atvykėlį žino ir JAV LB 
atstovai. Kaip jus visus 
informuoti, jei neturime Jūsų 
gyvenamosios vietos adresų?

Darome, kas įmanoma — skel
bimai apie rinkimus siunčiami 
į laikraščius, lietuvių radįjų 
stotis. Tačiau tie, kas dedasi 
dideliais patriotais, vaiz
duojantys, kad Lietuvos amba
sada jiems neva neleidžia atlikti 
savo pilietinės pareigos, turi 
galų gale žinoti, kad jų, kaip 
Lietuvos piliečių, pareiga, jei 
nori dalyvauti rinkimuose, visų 
pirma pranešti apie save Lietu
vos ambasadai Vašingtone arba 
Lietuvos konsulatams, esan
tiems JAV. Tuo tarpu tik keli 
šimtai žmonių tai padarė prieš 
referendumą. O kur kiti „patrio
tai”? Kaip Lietuvos įstaigoms 
sužinoti apie jus, atvykėlius, jei 
patys nepranešate? Išeina taip, 
kad apie savo piliečius sužino
me tik tada, kai jie pakliūva į 
policiją, pameta pasus arba atsi
tinka kokia nors nelaimė. Tik 
tuomet, kai Jums mūsų pagal
ba pasidaro žūtbūtinai reika
linga.

„Draugo” kovo 31 d. numeryje 
išspausdinto kandaus straips

nelio autorė A. M. savo rašinį 
pavadino „Norėčiau būti „Lie
tuvos piliete”. Tai ir būkit, jaus
kitės tikra Lietuvos piliete — 
praneškite mums, kur gyve-, 
nate, kiek dar planuojate būti 
JAV, ar Jus įtraukti į rinkėjų1 
sąrašą 1996 m. rinkimams į 
Seimą (prieš tai, tiesa, bent 
akies krašteliu dirstelkite į savo 
pasą, ar nepažeisite taip ilgai 
būdama JAV vizų režimo). O 
prieš rašydama kritinius raštus 
į spaudą, pirma gerai pagalvo
kite,ar, kaip pilietė, pati atli
kote savo priedermes?

Jau esame „Draugo” pusią- j 
piuose rašę apie mūsų pastebė
tą arogantišką, dažnai mus įžei
džiantį kai kurių autorių toną, 
kuomet kalba eina apie Lietu
vos ambasadą Vašingtone. Štai 
ir A. M. naudoja aiškiai pašie
piantį mūsų darbuotojus išsi
reiškimą „ponai iš Lietuvos am
basados” ir pan., o ir pats laiško 
tonas labai nepagarbus ofi
cialiai Lietuvos valstybės įstai
gai JAV. O mes esame papras
čiausiai paskirti Lietuvos parei
gūnai, ne ponai, nors, tiesa, gal 
ir poniškai atrodome, nes taip 
reikia, — juk atstovaujame ne 
sau, o Lietuvai — leiskite taip 
ir atsakyti pašaipūnams. Savo 
darbą žinome, jį vykdome ir 
vykdysime kaip ir anksčiau ge
rai, nepaisant, kokios politinės 
partijos bus valdžioje Lietuvoje, 
jei tik jos bus teisėtai Lietuvos 
žmonių išrinktos.

Taigi pastoviai ir laikinai 
JAV gyvenantys Lietuvos pilie
čiai — registruokitės Lietuvos 
ambasadoje ir konsulatuose, jei 
norite dalyvauti rinkimuose. 
Kiekviena rinkiminė apylinkė 
Lietuvoje savo rinkėjus prieš 
ateinantį balsavimą registruoja 
iš naujo, tikrina, ar nepasikei
tė jų gyvenamoji vieta, adresas 
ir pan. JAV tai padaryti Lietu
vos įstaigos gali tik paštu, 
gaudamos Jūsų laišką. Tikimės, į 
kad net nelabai patriotiškai 
nusiteikusiems laikinai ir 
nuolat JAV gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams bus ne itin 
sunku parašyti mums laišką, 
jame nurodant savo pavardę, 
vardą, Lietuvos piliečio paso 
numerį, asmens kodą ir gyve
namosios vietos adresą.

Raginimus registruotis dar ne 
kartą išsiųsime JAV lietuvių 
spaudai, radįjo stotims, JAV LB 
vietos skyriams. Tiems, kas 
neseniai atvyko į JAV, norime 
atvirai patarti — skaitykite 
JAV lietuvių laikraščius, 
klausykite radijo laidų, įsi
junkite į pastoviai čia gyve
nančių lietuvių veiklą — dau
giau sužinosite, išmoksite, 
prasilavinsite ir nebereikės 
„atradinėti Ameriką”, kad 
patriotas yra ne tas, kuris gar
siai rėkia apie savo teises, o tas, 
kuris paprasčiausiai ramiai 
atlieka savo pilietines pareigas.

Pabaigoje nuoširdžiai dė-, 
kojame JAV lietuvių laikraš
čiams, paskelbusiems mūsų 
informacįjas apie rinkimus, jų 
laiką ir balsavimo tvarką.

Lietuvos ambasados 
Vašingtone spaudos skyrius

Pastaba. Kadangi „Draugo” 
redakcija daug kartų Lietuvos 
ambasados kaltinta atsiųstųjų 
straipsnių trumpinimu, dėl to šį 
kartą paliekame taip, kaip at
siųsta ir už „straipsnio toną” 
neatsakome. Red.

• Vėliau tapęs Argentinos 
sostine, Buenos Aires miestas 
gavo pradžią 1536 m. vasario 2 
d.

• 1872 m. kovo 1 d. JAV 
Atstovų rūmai suteikė leidimą 
įkurti Yellowstone valstybinį 
parką.

A.tA.
FRANK PADZUKAS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 7 d., sulaukęs 99 metų.
Gimė Lietuvoje, Šedeikių kaime, 1895 m. gegužės 15 d. 

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Nuliūdę liko sūnėnai: Alphonse Sidell, Bruno ir Al 

Gaižutis, Leo ir Adolph Laurin, Joseph, Adolph ir Frank 
Linkus; dukterėčia Aldona Bikulčius. Lietuvoje sūnėnai: 
Vytautas Padžiukas, Vaidas Degulis; dukterėčios: Ona 
Matulienė, Genė Padžukaitė, Elena Žabarauskienė, Teklė 
Kurlavičienė ir Aldona Degulytė.

Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Švento Var
do draugijai, Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų 
draugijai, Marųuette Parko Lietuvių Namų savininkų organi
zacijai ir klubams: Žemaičių kultūros, Joniškiečių ir 
Suvalkiečių.

Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 9 d. Don- 
nellan laidojimo namuose, 10525 S. Western Avė., Chicago, 
IL.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, balandžio 10 d. Iš laidojimo 
namų buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę: sūnėnai ir dukterėčios.

Laidotuvių direkt. Frank Bukauskas. Tel. 708-396-2228.

A.tA.
HELEN S. MICKELS

Gyveno Chicago, IL.
Mirė 1995 m. balandžio 7 d., sulaukusi 91 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Nuliūdę liko sūnūs: Gilbert, marti Heather, gyv. Lake 

Bluff, IL, Robert, marti Marlyss, gyv. Dalias, TX; anūkai: Lisa 
su vyru Riek Thomas, Andrew su žmona Lisa Mickels, Grant 
ir Leslie Mickels; penki proanūkei.

Velionė buvo žmona a.a. Joseph.
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, balandžio 10 d. nuo 

4 iki 8 v.v. Egan Funeral Home laidojimo namuose, 3700 W. 
63 St.

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 11 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Queen of the Universe parapi
jos bažnyčią 7114 S. Hamlin, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Mišiose.

Nuliūdę sūnūs, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Egan Funeral Home. Tel. 312-582-2000.

DR. ALBINĄ PRUNSKIENĘ nuoširdžiausiai 
užjaučiame giliame liūdesyje jos ihylimai, vienintelei 
sesutei,

A.tA.
ONAI VYTĖNIENEI

baigus žemiškąją kelionę Vilniuje.

Birutė ir Juozas Briedžiai 
Janina Jakševičienė 
Stasė Semėnienė

St. Petersburg, FL Lietuvių Bendruomenės Pirmininkui 

A.tA.
KLEMENSUI JURGĖLAI

mirus, didžiam liūdesy žmoną IRENĄ, dukras RŪTĄ 
HARDENBROOK, LINDĄ JURGĖLAITĘ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Floridos apygardos valdyba
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Koncertas puikiai pavyko. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos ruoštas religinės muzikos 
koncertas Verbų sekmadienį, 
balandžio 9 d., buvo labai sėk
mingas. Prisirinko beveik pilna 
bažnyčia klausytojų, nepaisant 
žvarbaus, lietingo ir labai vėjuo
to oro. Choras ir solistai buvo 
gerai pasiruošę koncertui ir ža
vėjo publiką, kėlė visų sielas 
aukštyn, padėjo pasiruošti Ve
lykų šventėms.

Didžiosios savaitės tri
dienio: Didžiojo Ketvirtadienio, 
Penktadienio ir Šeštadienio, pa
maldų tvarka Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marųuette 
Parke, yra tokia: Did. Ketvirt. 
— šv. Mišios 9 vai. r. anglų 
kalba, 6:30 vai. vak. — lietuviš
kai; šiose Mišiose bus procesija, 
o Švč. Sakramento garbinimas 
vyks iki 10 vai. vak.; Did. 
Penkt. — Kristaus Kančios pa
maldos anglų kalba 3 vai, p.p. 
su kryžiaus pagarbinimu ir ko
munija; lietuvių kalba pamal
dos 6:30 vai. vak.; Did. Šeštadie
nį — 1 vai. p.p. bus palaiminami 
Velykų valgiai; 6:30 vai. vak. — 
ugnies ir vandens palaimini
mas, o po to Velykų vigilijos 
Mišios. Išpažinčių klauso
ma: ketvirtadienį, nuo 8:30 vai. 
ryte, taip pat nuo 6 iki 6:30 vai. 
vak.; penktadienį — ryte nuo 9 
iki 9:30 vai.; vakare 6-6:30 vai. 
vak.; šeštadienį — 9-9:30 vai. 
ryte, 3-4:30 vai. p.p. Per pamal
das ir kitas apeigas išpažinčių 
nebus klausoma.

„PRISIKĖLĖ JIS” - kaip 
tik Velykoms! „Drauge” gauta 
siunta velykinių giesmių juos
telių, išleistų Dievo Motinos 
parapijos choro, Cleveland, OH. 
Chorui sėkmingai vadovauja 
jauna, talentinga muzikė Rita 
Čyvaitė-Kliorienė. Apie šią 
giesmių juostelę jau buvo rašyta 
„Drauge”, tačiau pakartojame, 
kad tai ypatingos vertės 
velykinės muzikos įrašas, 
kuriuo gali pasigėrėti ir 
vyresnieji, ir jaunesnieji. Įraše 
yra šios giesmės: „Velykų 
giesmė; Prisikėlė Jis!; Psalmė 
150; Garbė Dievui Aukštybėse; 
Linksma diena; Pasveikintas 
būk prisikėlęs; Šventas; Garbė 
Aukščiausiam; Dievo Avinėli; 
Aleliuja”. Seneliai — pradžiu
ginkite savo vaikus ir vaikai
čius šiuo įrašu; vaikai — užsa
kykite Velykų giesmes savo 
tėveliams, o ypač seneliams, 
kad jiems primintų Velykas 
tolimoje tėvynėje. Atvykite į 
„Draugą” ir velykinių giesmių 
įrašą „Prisikėlė Jis” asmeniškai 
įsigykite.

Šv. Antano parapijoje, Cice
ro, IL, Didžiojo tridienio ir 
Velykų pamaldos vyks tokia 
tvarka: Didįjį Ketvirtadienį 
(balandžio 13 d.) 7 vai. vakaro 
— Paskutinės Vakarienės Mi
šios, su tradicinėmis kojų plo
vimo apeigomis — trikalbės 
pamaldos visai parapijai kartu. 
Didįjį Penktadienį 9 vai. ryto 
bažnyčioje prasideda ispanų 
kalba Kristaus kančios vai
dinimas su eisena miesto gat
vėmis. 5 vai. po pietų Kristaus 
Kančios paminėjimas su kry
žiaus pagarbinimu lietuvių 
kalba. Didįjį Šeštadienį 3 vai. 
po pietų velykinių valgių 
pašventinimas; 7 vai. vakaro 
Velykų vigilijos (Velyknakčio) 
pamaldos anglų ir ispanų kalba.

Velykų rytą tradicinės lietu
viškos Prisikėlimo Mišios su 
procesija — 6:30 vai. ryto. Lietu
viškos Velykų dienos Mišios — 
11 vai. ryto.

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje”, balandžio 12 d., 
trečiadienį (Didžiąją savaitę) 
programos nebus. Trečiadienį, 
po Velykų, balandžio 19 d., 2 
vai. p.p., bus povelykinis kon
certas, kurio programą atliks 
„Gimtinės toliai” muzikinis 
vienetas.

x Bilietai į „LMA Daina
vos” 50 m. sukakties koncer
tą gaunami Lion Frame Gal- 
lery, sav. L. Narbutis, 3125 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6322 ir Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL 
balandžio 2 ir 9 d. po Mišių.

(sk)
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x Parduodame bilietus ke-' 
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-5204)773.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk>

Lituanistė Giedra Subačienė Kovo 
Il sios minėjime Jaunimo centre 
skaito savo apsakymą „Amerikie
tiškoji mano autobiografija”.

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 

Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

x Puiki Velykų švenčių
dovana yra bilietai į „Perlų 
žvejų” operos spektaklį, ge
gužės 14 d., Morton auditorijos 
salėje, 3 vai. p.p. Visi bilietai 
gaunami „Patria” parduotuvėje 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto 
iki 4:30 vai. p.p, išskyrus 
sekmadienius ir antradienius. 
Ten pat gaunami ir autobusų 
bilietai. Toliau gyvenantieji, 
gali bilietus užsisakyti ir paštu, 
PATRIA, 2638 W. 71 St., Chi
cago, II60629. Čekį už bilietus 
reikia išrašyti: Lithuanian 
Opera Co., Ine. Bilietų kainos 
parteryje — $35, $25, $20, o 
balkone $25, $20, $15.

(sk)

Tai buvo insultas. Ne, ji 
apalpo. Griūdama prasiskėlė 
galvą ir taip kraujo klane ją 
rado jos globojamas našlaitėlis, 
kurį pensininkė parsivedus į na
mus Kalėdoms, šventėms pra
ėjus „nerado širdies” grąžinti į 
„vaiknamį”. Ir taip prasidėjo 
abiejų odisėja. Abu buvo išvežti 
į ligoninę, kur globėjai buvo 
operuojama galva, o globo
jamam odelė paraudonavo pada
rius tuberkuliozės patikrinimą. 
Giminės jau domisi pensininkės 
„turtu”, o globojamasis prarado 
teisę grįžti į butą pasiimti 
pasikeisti drabužių.

Ir prasidėjo „Saulutės” telefo
no skambučiai po visą Lietuvą. 
Juk reikia rasti vaikeliui nau
jus globėjus. O gal kas nors įsi
vaikintų? Kad tik nereikėtų 
grąžinti į prieglaudą. O kas 
pasirūpins geraširde pensininke 
su apelsino dydžio skyle 
galvoje?

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio, darbas — tai ne 
popierizmas, o pergyvenimas 
Lietuvos nelaimingųjų nesėk
mėmis ir laimę, gavus gerų 
žinių. Štai Naujojo Daugėliškio 
klebonas kun. Kęstutis Ralys 
baigia statyti Motinos Teresės 
namus seneliams ir vaikams. 
Reikia autobusėlio įnamius 
pavėžėti ir produktus atsivežti, 
įvestas vanduo tamsiai rudos 
spalvos, Vilniaus firma sutinka 
daryti naują gręžinį, bet reikia 
7,600 dolerių...

Tokiame sūkuryje dingteli, 
kad pavasarį „Saulutei” sukaks 
dveji metai. Pirmas susi
rinkimas buvo 1993 m. gegužės 
mėnesį. Šiemet vasario mėnesio 
susirinkime buvo apžvelgta 
pusantrų metų veikla: siun
tiniais remiami vaikų globos 
namai, o lėšomis — į šeimas 
priimti beglobiai vaikai, daugia
vaikės šeimos ir studijuojantys 
našlaičiai. Daugumą daiktų 
siuntiniams suaukoja ameri
kiečiai, ir jų labdaros organiza
cijos sumoka už persiuntimą. 
„Saulutė” dėkoja" Lithuanian 
Mercy Lift už neapskaičiuojamą 
talką persiunčiant apie 1,500 
siuntinių vargstantiems.

Iždininkė Irena Draugelienė 
pranešė, kad per pusantrų metų

Dėmesio! Velykų stalas 
Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte, balandžio 22 d., šeštadie
nį, 5 vai. p.p., centro didžiojoje 
salėje. Stalus ar atskiras vietas 
galima užsisakyti pas Vilę Mar- 
chertienę 708-985-7216, arba 
pas Aldoną Palekienę 708- 
448-7436.

Šiuo metu Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
vyksta Gavėnios susikaupi- 
mas-rekolekcijos. Kiekvieną 
rytą 9 vai. — šv. Mišios ir 
pamokslas; vakare 6:30 šv. Mi
šios ir pamokslas. Rekolekcijos 
vyksta lietuvių kalba, joms 
vadovauja parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. Visi 
kviečiami rekolekcijose daly
vauti — tai padės prasmingiau 
sutikti Velykų šventes. Reko
lekcijos baigiasi trečiadienį, 
balandžio 12 d.

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės su
eiga Lietuvių centre, Lemonte, 
vyks penktadienį, balandžio 21 
d., 7 v.v. Du savigynos eksper
tai kalbės apie moterų savi
saugą gatvėje. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti.

Prisikėlimo pamaldos 
Velykų ryte pirmą kartą bus 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
balandžio 16 d., 7 vai. r. Giedos 
naujai suorganizuotas bažny
tinis choras.

x Velykos jau čia pat! Ne
delskit užsakyti maisto Velykų 
stalui iš Talman Deli. Paskam
binkite 312-434-9766, arba 
užeikite j 2624 W. 69-tą gatvę. 
Tegul Talman paruošia įvairių 
rūšių silkių, prikemša kumpius, 
lydekas, šviežias dešras, iškepa 
anties ir kalakuto, sumaišo įvai
rias mišraines. Saldžiajai 
iškepsim tortų, ežiukų, babkų, 
sausainių, net ir beržo šakos pa
graužti. Pasiūlome ir rūkyto 
ungurio ir upėtakio. Pradžiu
ginsi gimines ir draugus gyve
nančius kitur JAV, užsakant iš 
Talman tinkamą išsiuntimui 
maistą.

(sk)

Algis Birutis, Glen Ellyn, IL, 
siųsdamas „Draugo” prenu
meratos mokestį, pridėjo 105 
dol. Tai didelė finansinė ir 
moralinė laikraščio leidimui 
pagalba. Įvertindami dosnią 
auką, tariame nuoširdų ačiū.

buvo 52,339.46 dol. pajamų. Iš 
jų: 32,955 dol. buvo skirti tiesio
giniai paremti globojamus 
vaikus, invalidus vaikus bei 
daugiavaikes šeimas. Kitos 
išlaidos: amerikietiškai ir 
lietuviškai spaudai ir radijui — 
4,318.26 dol., nuoma už rengi
nių sales bei aukos Pasaulio 
lietuvių centrui — 1,185 dol., 
paštas ir siuntinių pervežimas 
— 1,274.92 dol., siuntimui 
nupirkti vitaminai, kojinės, 
vaistai, batai — 4,011.60 dol., 
smulkios išlaidos — 938.05 dol.

Ižde likę 7,656.63 dol. Lėšos 
buvo skirtos vaikams, kuriais 
rūpinasi Elena Kubilienė, 
Gražina Landsbergienė, kun. 
Linkevičius, kun. Ramašaus- 
kas, kun. Aukštakalnis, mons. 
Kazlauskas, kun. Bytautas, 
kun. (Ralys, seselė dr. A. Pa
jarskaitė (Caritas), Irena Kie- 
rienė. Buvo aukota „Vilniaus 
šeimynai”, invalidų draugijai 
„Viltis”, „Vilties namams”. Per 
patikimus asmenis lėšos buvo 
paskirstytos vargstantiems Aly
taus, Kauno, Šilalės, Vilniaus, 
Trakų bei Plungės rajonuose.

Kontrolės komisijai (Lina 
Žliobienė, Daiva Majauskienė, 
Rima Stroputė) patikrinus, iždo 
knygos bus perduotos naujai 
iždininkei Jūrai Gvidienei. 
Sekretorės Virginijos Šaulienės, 
kuri siuntė padėkas ir pakvi
tavimus aukojusiems, pareigas 
perims Vida Maleiškienė. 
Raminta Lapšienė toliau rinks 
padėkas ir pakvitavimus iš 
Lietuvos, Raminta Marcher- 
tienė tvarkys pakavimo eigą, 
Rūta Šmulkštienė - ryšius su 
vaikų globos namais, Marytė 
Černiūtė palaikys ryšius su lie
tuviškomis ir tarptautinėmis 
vaikų labdaros organizacijomis. 
Antanas Mikus veda užsienyje 
remiamų konkrečių vaikų sąra
šus. Rūta Stroputė su jaunų 
profesionalų grupe ieško tarp
tautinių fondų paramos Lietu
vos vaikams. „Saulutės” skyrių 
Floridoje atstovauja Birutė 
Kožicienė, Detroite — Eleonora 
Grigaitienė, o Arlington 
Heights — Donna Naujokas.

„Jau dabar badausime. Įmo
nės — 2-3 mėnesius neišmoka 
algų. Iš ko gyventi?” Žodžiai 
nudiegia ir užlieja bejė
giškumas. Atsipeikėjus ima 
noras dar sparčiau dirbti, kad 
tik naujai atsikūrusios Lietuvos 
žmonės nepaskęstų, kad nepra
rastų vilties. „Panaikintas 
paramos įstatymas, teikiantis 
šalpą įsivaikinusiems vaikus 
ir vienišoms motinoms”. Vėl 
telefono skambutis į Lietuvą- 
„Ponia Landsbergiene, ar teisy
bė?” „Ponia Kieriene, ar teisy
bė?” Skambutis į Lietuvos am
basadą Vašingtone: „Ar teisy
bė? Ką tai reiškia?” Įsivaiki- 
nimus reikia skatinti, per daug 
vaikų gyvena prieglaudose. „Ve
dama didelė propaganda prieš 
įvaikinimus užsienyje — vaikai 
naudojami medicinos eksperi- 
mentams;jų vidaus organai — 
persodinami”. Ar kas nors seka, 
kad užsienyje įvaikinti nebūtų 
skriaudžiami? Ar ambasadoje 
yra įsivaikinusių sąrašai?

Iš Lietuvos grįžusi Elena 
Vaišnienė pasakoja apie 
vokiečių puikiai įrengtą 
Radviliškio amatų mokyklą, 
kurioje dirba žmonės su lengvu 
protiniu atsilikimu. Jie siuva 
šiltus vatinius švarkus ir par
duoda po 5 dol. Reikia paremti 
užsakymais. Gal savo remia
miems vargšams Lietuvoje JAV 
labdaros organizacijos galėtų 
užsakyti švarkus iš Radviliškio?

Po sniegų ir lietaus ateina 
pavasaris. Saulės spinduliai ap
šviečia vaivorykštę, ir hiacintai, 
narcizai ir tulpės ima šypsotis. 
Pavasario puokštę Lietuvos 
vaikams sutiko padovanoti 
iškilusis Lietuvos smuikininkas 
Raimundas Katilius, kuris, 
akompanuojant pianistui Leoni
dui Dorfmanui, atliko labdaros 
koncertą Jaunimo centre.

Indrė Tįjūnėlienė

„Saulutės”, Lietuvos vaikų globos būrelio siuntinius padeda pakuoti (iš kairės): Zita Dapkienė, 
Lina Kubilienė, dr. Petras Rasutis, Aldona Rasutienė, Lilė Kizlaitienė ir Meilutė Kusak.

IS ARTI IR TOLI

„BERŽELIO” KONCERTAS

Hartfordo „Berželio” tautinių 
šokių grupė nuoširdžiai kviečia 
į metinį koncertą-vakarą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 29 
d., Šv. Trejybės parapijos salėje, 
Hartford, CT. Koncerto pradžia 
— 7 vai. vak. Bilietus ir stalus 
užsisakyti reikia pas Dalią 
Dzikienę, tel. 203-521-6028 ar
ba pas Liną Balsį, tel. 
203-729-8815.

PATIKSLINIMAS

Dr. Vytautas Majauskas iš Te- 
questa, FL, prašo patikslinti, 
kad „Draugo” š.m. kovo 29 d. 
laidos 5 psl. išspausdintoje 
nuotraukoje, Vasario 16-sios 
proga prie Juno Beach, FL., 
Lietuvos vėliavą kelia dr. 
Vytautas Urba (ne dr. Vyt. Ma
jauskas, kaip po nuotrauka iš
spausdinta). „Draugo” redakcija 
prašo korespondentus, žinias ir 
nuotraukas siunčiant, patik
rinti vardų, pavardžių ir žinių 
tikslumą.

METAFIZINIS POETAS 
KUNIGAS DETROITE

Mažytė Šv. Antano lietuviška 
parapija Detroite prieš Velykas 
sulaukė įspūdingų rekolekcijų, 
kurias pravedė Kauno Įgulos 
parapijos klebonas teologijos 
daktaras Ričardas Miku
tavičius. Jis jau visą mėnesį 
vedė rekolekcijas įvairiuose 
Amerikos miestuose. Jis buvo 
išvargęs. Tačiau man tik teko 
skaityti apie nuostabius 
pamokslininkus, bet niekad jų 
neišgirdau kol nepamačiau kun. 
Ričardo Mikutavičiaus. Anglų 
metafizinis poetas John Donne 
(1572-1631) atrado sau lygų 
poetą metafiziką Ričardą Miku
tavičių. Abu yra kunigai. 
Žodžiai ir mintys bėgte bėgo ir 
prirakino žmonių dėmesį. „Nu
imk grybą nuo savęs ir pasi
rodyk koks esi Dievui. Mes 
pamatėm kraujo vertę, mes 
pamatėm savo ateities viziją. 
Ieškokim pilno dvasinio atvi
rumo ir imkime iš pasaulio kas 
vertingiausia. Velykos yra di
džioji Dievo kalba su lietuviu”.

Saulius Šimoliūnas
PASKIRTA MARIJOS 

AUKŠTAITĖS STIPENDIJA

Dr. Horst Wittmann praneša, 
kad Toronto universitetas pa
skyrė Marijos Aukštaitės Bur- 
sary stipendiją ($2,000) 1995 
metams daktarei Sarai 
Ginaitei.

Ši stipendija iš The School of 
Graduate Studies buvo reko
menduota The Centre for Rus- 
sian and East European Studies 
direktoriaus, profesoriaus Ro 
bert Johnson.

Tyrimo projektui daktarė 
Ginaitė pasirinko įvertinti 
poetės Marijos Aukštaitės 
kūrybą lietuvių literatūroje ir 
intelektualinėje istorijoje. Šiuo 
metu daktarė Ginaitė dėsto The 
Division of Sočiai Science sky
riuje, York universitete, Toron
to, Ontario. Jos dabartiniai 
tyrinėjimai apima holokaustą 
Baltijos kraštuose ir naikinimą 
žydų kultūros Lietuvoje po 
sovietų valdžia. Daktarė 
Ginaitė yra plačiai pasižymėjus 
spaudoje: išleistomis knygomis, 
ypač ekonomijos srityje, ir 
daugeliu straipsnių Lietuvoje, 
Kanadoje, Vokietijoje, JAV ir 
buvusioj Sovietų Sąjungoje.

J. A. Navikevičius

DĖL ATEITININKŲ 
TARYBOS RINKIMŲ

Remdamasi Ateitininkų Fede
racijos rinkimų taisyklėmis ir 
moksleivių, studentų ir sen
draugių sąjungų vadovybių ir jų 
talkininkų pateiktais ateitinin
kų sąrašais rinkimų komisija 
š.m. balandžio 5 dieną, nusiun
tė balsuotojams rinkiminę in
formaciją: taisykles, kandidatų 
sąrašą ir balso kortelę. Kur tas 
pats adresas apima kelis balsuo
tojus, komisija prašo per tą patį 
šeimos narį visas nusiųstas bal
savimo korteles sugrąžinti, kaip 
nurodyta taisyklėse. Amerikoj 
ir Kanadoj balsavimo terminas 
baigiasi š.m. balandžio 21 d. 
(pašto antspaudo). Klausimais 
dėl rinkimų tvarkos prašome 
kreiptis į rinkimų komisiją: 
6755 Parkgate Ovai, Seven 
Hills OH 44131, tel. (216) 
524-2357. Klausimais dėl balsa
vimo teisės prašome kreiptis į 
atitinkamą A.F-jos padalinį: 
Sendraugių — Nijolę Balčiū
nienę, 2930 Rockefeller Rd., 
Willoughby Hills, OH 44092; 
tel. (216)944-5741. Studentų -

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
Laurą Lapšytę, 1079 Shady 
Lane, Wheeling IL tel. (708) 
459-3787; moksleivių — Audrių 
Polikaitį, 1209 Country Lane, 
Lemont, IL tel. (708) 257-2022. 
Kviečiame visus ateitininkus 
rinkimuose aktyviai dalyvauti.

UAFTR Komisija
LB ARIZONOS

APYLINKĖS AUKOS

Arizonos Lietuvių Bend
ruomenės visuotiniame narių 
susirinkime, vykusiame š.m. 
kovo 26 dieną, šalia einamųjų 
reikalų svarstymo, buvo nutar
ta piniginiai paremti: „Draugo” 
dienraštį — 200 dol., Tremtinių 
Grįžimo fondą — 200 dol. ir 
Vasario 16-tos gimnaziją Vokie
tijoje — 150 dol.

PAVASARINIS 
KONCERTAS 

WORCESTER, MA

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa Worcesteryje š.m. gegu
žės 21d. Maironio Parko salėje 
ruošia pavasarinį koncertą, kurį 
atliks svečiai iš Lietuvos — 
pramoginių dainų solistai Nijolė 
Ščiukaitė, Jurgis Žukauskas ir 
muz. Juozas Tiškus. Po koncerto 
bus vaišės ir pabendravimas su 
svečiais menininkais.

TF METINIS 
SUSIRINKIMAS

Tautos fondo metinis narių 
susirinkimas bus balandžio 29 
d., 10 vai. ryte, Kultūros Ži
dinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. Jau iš
siuntinėti pakvietimai nariams. 
Jeigu esate narys ir negavote 
pakvietimo bei įgaliojimo, 
praoome kreiptis į TF raštinę, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N Y 11207; tel. ir faksas — 
718-277-0682.

Vasario 16-tos minėjimo Arizonoje rengėjai ir svečiai, iš k.: sėdi — JAV LB 
Krašto v-bos prezidiumo vicepirm. Angelė Nelsienė, LB Arizonos apyl. v bos 
sekr. Viktorija Zakarienė ir iždininkė Aldona Klemkienė Stovi JAV LB 
Visuomeninių reikalų t bos pirm dr. Paulius ir K. Žygas ir Arizonos apyl. 
v bos pirm. Stasys Norkus.


