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Auga lietuvių politinis 
aktyvumas JAV 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) -
Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Mečys Laurin
kus džiaugiasi ryšiais su JAV 
Kongresu ir Lietuvai palankių 
jo narių aktyvumu. 

„Mūsų darbas su Kongresu tę
siamas", sakė Lietuvos parla
mentaras, neseniai Vašingtone 
susitikęs su keliais Kongreso 
atstovais, remiančiais greitesnę 
Baltijos šalių integraciją i Va
karų struktūras. 

M. Laurinkus pirmadieni pra
nešė gavęs lietuvių kilmės 
Kongreso nario John Shimkus 
laišką, kuriame jis teigia „vi
siškai remias" Lietuvos priė
mimą į NATO. 

Maždaug po dviejų savaičių 

Lietuvos parlamentarai ketina 
vėl susitikti su grupe JAV 
Kongreso atstovų, kurie atvyks
ta į Latviją. Dar nežinia, ar lie
tuviai keliaus su jais pasimatyti 
j Rygą, ar amerikiečiai, vado
vaujami Kongreso nario Gerald 
Solomon, pakeliui užsuks ir į 
Vilnių. G. Solomon yra pateikęs 
pareiškimą, rekomenduojanti 
priimti Lietuvą, Latviją ir Esti 
ją į NATO. 

Dar vienas lietuvių ir ameri
kiečių parlamentarų susitiki
mas numatytas gegužės mėne
sį. 

Lietuvių politinis aktyvumas 
NATO plėtimo sprendimų išva
karėse tampa vis pastebimesnis 
Vašingtone. 

Išeiviai iš Baltijos valstybių 
prašo JAV atsakyti į Rusijos 

grasinimus 
Vaš ing tonas , kovo 17 d. 

(BNS) — JAV gyvenantys išei
viai iš Baltijos valstybių ragi
na Amerikos administraciją 
skubiai reaguoti į Rusijos gra
sinimus Baltijos šalims ir ki
toms suverenioms valstybėms. 

„Kadangi nesibaigia Rusijos 
aukščiausios valdžios reikala
vimai Baltijos regione, prašo
me JAV nedelsiant ir aukš
čiausiu lygiu atsakyti į Rusi
jos prezidento Boris Jelcin 
grasinimus kaimyninėms su
verenioms valstybėms", sako
ma praėjusią savaitę JAV 
išeivių iš Baltijos organizacijų 
nusiųstame laiške valstybės 
sekretoriaus pavaduotojui 
Strobe Talbott . 

JAV gyvenantys išeiviai iš 
Baltijos šalių yra susirūpinę, 
kad jeigu JAV oficialiai nepa
sipriešins Rusijos grasini
mams, Maskvos reikalavimai 

vis didės. 
Praėjusį šeštadienį S. Tal

bott buvo susitikęs su išeiviais 
iš Baltijos šalių bei Lenkijos ir 
juos užtikrino, jog JAV nesu
tiks, kad Vidurio ir Rytų Eu
ropoje įsitvirtintų kieno nors 
įtakos sfera. 

Išeiviai iš Baltijos šalių pra
ėjusią savaitę taip pat nu
siuntė laišką JAV prezidentui 
Bill Clinton, kuriame būgš
tavo, kad Rusijos ir Amerikos 
viršūnių susitikimo Helsin
kyje metu del Baltijos šaiių 
vėl bus sudarytas sandėris, 
kaip ir po II pasaulinio karo. 

Kai kurie Amerikos politi
kos komentatoriai neatmeta 
galimybės, kad JAV ir Rusijos 
prezidentai Helsinkyje gali 
pasirašyti vadinamąjį „antrąjį 
Jaltos susitarimą", kuris įtvir
tins didžiųjų valstybių įtakos 
sferas. 

V. Landsbergis atmeta 
dienraščio kaltinimus, jog jo 
partiją rėmė nusikaltėliai 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) -
Dienraščio „Lietuvos rytas" 
straipsnį, kuriame kai kurie 
konservatorių partijos politi-

Seimas nesvarstys 
Čečėnijos 

pripažinimo 
Vilnios, kovo 13 d. (BNS) -

„ Lietuvos Seimas atmetė 
siūlymą įtraukti į pavasario 
sesijos darbų programą nutari
mo projekto dėl Čečėnijos pripa
žinimo svarstymą. 

Trijų narių Jungtinės frakci
jos seniūno Rimanto Smetonos 
siūlymą rėmė tik tokios pat 
mažos Demokratų frakcijos se
niūnas Saulius Pečeliūnas ir 
opozicinės LDDP frakcijos atsto
vas Algimantas Salamakinas. 

Pastarasis pažymėjo, kad per
nai daugelis Lietuvos savivaldy
bių pačios pripažino Čečėniją ar
ba paragino tai padaryti vy
riausybę. Todėl daugelis dabar 
Seimo nariais tapusių buvusių 
savivaldybių ta rybų narių 
turėtų remti Čečėnijos pri
pažinimo siūlymą, mano jis. 

Tačiau Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas Andrius 
Kubilius nepritarė tokiems siū
lymams, aiškindamas, kad darbu 
programoje jau numatyta svars
tyti nutarimą dėl paramos Če 
čėnijai, o svarstymo metu Seimo 
nariai galės siūlyti savo patai 
sas, todėl nereikia įrašyti dviejų 
panašių dokumentų 

kai kaltinami ryšiais su mafija, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pavadino „keistu ir 
netinkančiu laikraščiui, turin
čiam gerą vardą". 

Spaudos konferencijoje pirma
dienį V. Landsbergis siūlė žur
nalistams tarpusavyje pasiaiš
kinti ir pasitarti su etikos komi
sija, „ar taip galima žaisti". 

Seimo pirmininkas, nors ir pa
klaustas, visai nekomentavo 
dienraščio teiginių, jog su nusi
kaltėlių pasauliu siejamas mili
jonierius Vladas Laurinavičius 
neva finansavo konservatorių 
partijos rinkimų kampaniją per
nai rudenį. 

V. Landsbergis sakė tikįs kon
servatoriaus, valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų ministro 
Kęstučio Skrebio teiginiu, kad 
jis nepuotavęs su Panevėžio ir 
Kauno mafijos nariais. 

Išankstiniu nusistatymu jis 
pavadino žurnalistų klausimą, 
ar neketinama nubausti ar iš 
partijos pašalinti K. Skrebį bei 
tame pat straipsnyje minimą Sei
mo narę Nijolę Oželytę Vaitie
kūnienę, sakydamas, jog per 
skaičius straipsnį, kyla mintis. 
kad iš saugumo galima gauti 
daug informacijos 

..Lietuvos ryto" dienraštyje 
minimas V. Laurinavičius iš
garsėjo, kada buvo sulaikytas 
del neaiškių sandėrių, kai tar 
pin inkavo Lietuvai iš Rusijos 
p e r k a n t g inkluote Vėl iau byla 
buvo n u t r a u k t a . 

Pasaulio na ujien o s 
(Remiantis DPA, Reuter. BN'S I.\TERFAX. 
BelaPAN žinių agentūrų praDešimaisj 

ITAR-TASS. 

Vasario 16-osios proga Lietuvoje įvyko daug šventinių renginių. 
Nuotr.: Vilniuje, prie Nepriklausomybes Akto signatarų namų, šventes proga kaiba Lietuvos Seimo pirminin

kas prof. Vytautas Landsbergis. 

V. Landsbergis: 
daugiau vienybės 

skirtumams įtvirtinti 
Vilnius, kovo 17 d. (BNS) -

Lietuvos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis mano, kad dabar 
trys Baltijos šalys turi paskelbti 
bendrą pareiškimą, jog „vienos 
šalies pasiekimas yra visų trijų 
Baltijos valstybių pasiekimas". 

Lietuvos ir Rusijos 
pasieniečiai 

suderino ateities 
darbus 

Spaudos konferencijoje pirma
dienį V. Landsbergis priminė, 
kad panašų principą 1994 m. 
yra patvirtinusi Baltijos Asamb
lėja, o remdamasi tokia nuosta
ta, Lietuvos pirmoji savarankiš
kai išvedė Rusijos kariuomenę. 

„Tačiau dabar kurį laiką ma
tėme svyravimą dėl tokios idė
jos, ar reikalingas dokumetas", 
sakė Lietuvos Seimo pirminin
kas. Jo nuomone, toks pareiški
mas būtų ypač svaAus artėjant 

pą Madride. 
Praėjusią savaitę Latvijos pre

zidento spaudos tarnyba pra
nešė, kad Baltijos šalių prezi
dentai artimiausiu metu ketina 
paskelbti bendrą pareiškimą 
aktualiais saugumo politikos 
Europoje klausimais. Lietuvos 
prezidento patarėjai šios infor
macijos tada nekomentavo. 

V. Landsbergis taip pat sakė 
norįs perduoti palinkėjimą šią 
savaitę Helsinkyje susitiksian
tiems Rusijos ir JAV vadovams. 
„Neabejoju, kad Amerika negali 
sutikti su Rusijos pretenzijomis, 
jog Lietuva (neva) yra riboto su
vereniteto valstybė", pažymėjo 

NATO viršūnių susitikimui lie- Seimo vadovas. 

Seimas ir prezidentas 
nekonfliktuoj a 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS> 

Vi ln iu s , kovo 14 d. (BNS) — 
Lietuvos ir Rusijos pasienie
čiai sudarė darbų programą 
saugant ir kontroliuojant Lie
tuvos ir Rusijos sieną. 

Penktadienį Lietuvos pa- Tarp naujojo Seimo ir preziden-
sienio policijos departamento to Algirdo Brazausko nėra kilu-
Štabo viršininkas vyresnysis si konfrontacija, o prezidentas 
komisaras Jonas Lazarenka ir t ik naudojasi Konstitucijos nu-
Rusijos pasienio tarnybos pa- matyta teise dalyvauti įstatymų 
sienio kariuomenės Karaliau- leidyboje, pareiškėjo patarėjai, 
čiaus grupės vadas Jevgenij „Tai, kad prezidentas vetuoja 
Bolchovitin pasirašė bendrą Seimo įstatymus ir teikia teisiš-
protokolą, kuriuo įsipareigojo kai pagrįstas savo pastabas, yra 
iki vasaros sureguliuoti svar- normalios teisinės demokrati-
bius pasienio kontrolės klausi- nės valstybės požymis", spaudos 
mus. konferencijoje pirmadienį sakė 

įsipareigota iki balandžio prezidento patarėjas teisėsaugos 
vidurio informuoti šalių vy- klausimais ArmanasAbramavi-
riausybes, kad būtų pasira
šytos sutar tys dėl supapras
tinto sienos perėjimo Lietuvos 
ir Karaliaučiaus srities gyven-

cius. 
Anot jo, A. Brazauskas rea

liai, o ne formaliai naudojasi 
galimybe įtakoti įstatymų leidy-

į šalies vadovo nuomonę. 
A. Abramavičius nesutinka, 

kad parlamento ir prezidento 
nuomonių skirtumai padažnėjo 
po Seimo rinkimų. Jis pažymėjo, 
kad A. Brazauskas yra sustab
dęs 22 praėjusios kadencijos 
Seimo priimtus įstatymus. 

A. Abramavičius sakė, kad 
prezidento veikla bus aktyviau 
aiškinama todėl, kad „Lietuvos 
žmonės ne visiškai tiksliai įsi
vaizduoja prezidento galias ir jo 
vietą kitų valdžių sistemoje". 

Jaunimas turi būti pasiruošęs 
ginti Lietuvą karo atveju 

Br iuse l i s . NATO sutiko ne
dislokuoti savo ginkluotųjų 
pajėgų Rytų Europoje bent jau 
artimiausioje ateityje. Po pen
ktadienį pasibaigusio NATO 
valstybių ambasadorių susiti
kimo išplatintame pareiškime 
sakoma, jog sąjunga šiuo metu 
turi kitokių būdų Vakarams 
ginti. 

V a š i n g t o n a s JAV tvirtai 
laikysis savo pozicijos, kad bu
vusioms sovietinėms respubli
koms nebūtų užkirstas kelias 
narystei NATO, penktadienį 
pasakė aukštas JAV pareigū
nas. Kalbėdamas su sąlyga, 
kad nebus minima jo pavardė, 
pareigūnas sakė, kaa JAV nie
kada nesutiks su Rusijos rei
kalavimu neįsileisti į NATO 
buvusių sovietinių respublikų. 
Pareigūnas pripažino, kad 
kalbant praktiškai, reikėtų 
keleto metų, kol NATO pasi
ruoš priimti antrą valstybių 
grupę. 

V a š i n g t o n a s . Dėl svarbiau
siųjų dalyvių sveikatos būklės 
sekmadienį susitarta JAV ir 
Rusijos prezidentų susitikimą 
atidėti vienai dienai. Tikima
si, jog viena diena padės JAV 
prezidentui Bill Clinton atsi
gauti po neseniai atliktos ke
lio sąnario operacijos. 

Maskva.Rusijos preziden
tas Boris Jelcin sekmadienį 
pareiškė, jog susitikimo su 
JAV prezidentu metu j is ke
tinąs griežtai reikalauti, jog 
Vakarai teisiškai įsipareigotų 
niekada nedislokuoti Rytų Eu
ropoje savo ginkluotųjų pajė
gų. Interviu Suomijos laik
raščiui „Helsingin SanomaU 
Jelcin vienok pripažino, jog 
Rusija negali sustabdyti 
NATO plėtimosi. 

Minskas . Konstitucijos 
dienos proga opozicija, daly
vaujant ankstesniojo parla
mento vadovams, ir nepaisy
dama Baltarusijos valdžios 
draudimų, surengė masinę de
monstraciją • apie 10.000 žmo
nių) ir mitingą. Sulaikyta ne
maža užsieniečių, žurnalistų, 
stebėtojų. 

tojams. Buvo sutar ta paruošti bą. Patarėjas pažymėjo, kad iš 
ir suderinti Rusijos žvejybos 6 kartų, kai prezidentas nepasi-
laivų plaukiojimo Lietuvos te- rašė ir grąžino naujajam Seimui 
ritoriniuose vandenyse tvar- pakartotinai svarstyti jau pri-
karaščius, o iki gegužės mėn. imtus įstatymus, 4 kartus vie-
— sekimo jūroje sistemą. naip ar kitaip buvo atsižvelgta 

Premjeras kaltina spaudą 
prasimanymais 

Vi ln iu s , kovo 17 d. (BNS) 
— Kompromituojančius val
dančiąją koaliciją rašinius, 
kad neaiškios reputacijos mi
lijonierius Vladas Laurina
vičius finansavo Tėvynės Są
jungą, „skirstė portfelius" ir 
organizavo užsienio valstybių 
atstovų vizitus, premjeras Ge
diminas Vagnorius vadina 
..nesąžiningais politiniais pra
simanymais ir netikru rinki
minių sensacijų vaikymusi". 

G. Vagnorius pareiškė, kad 
Tėvynes Sąjunga ir jos vado
vybe ..nebuvo ir nebus įta
kojama jokių asmenų, negynė 
ir negins savų pareigūnu, jei 
j ie jsivels į korupciją ar nusi
kals tamus ryšius", sakoma 
pirmadieni ministro pirminin
ko spaudos atstovo išplatin
tame pareiškime dėl pastaro

siomis dienomis Lietuvos 
spaudoje pasirodžiusių straip
snių apie valdančios koalicijos 
ir „Šeimos" asociacijos prezi
dento V. Laurinavičiaus ry
šius. 

Tokius „tarsi kompromituo
jančius valdančiąją koaliciją 
išvedžiojimus" premjeras laiko 
„nesąžiningais politiniais pra
simanymais". ..Tačiau ir jokie 
prasimanymai ar net bandy
mai kompromituoti nepa
keistų vyriausybe- griežto nu
sistatymo atleisti finansinius 
nusikaltimus dangsčiusius tei
sėsaugos pareigūnus, stabdy
ti kontrabandą, tramdyti pas
taruoju metu policijos sulaiko
mus Kilimo ir kitu miestų 
nusikaltėlių vadeivas", teigia
ma pareiškimo 

Vi ln ius , kovo 17 d. 'BNS) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas mano, kad jauni
mas turi būti paruoštas Kon
stitucijoje numatytai pareigai 
ginti Lietuvos valstybe nuo 
užsienio ginkluoto užpuolimo, 
tačiau nuramino, kad neketi
nama grįžti prie sovietmečiu 
buvusio įprastu priverstinio 
karinio mokymo vidurinėse ir 
aukštosiose mokyklose. 

Tradiciniame pirmadienio 
interviu Lietuvos radijui pre
zidentas pažymėjo, kad pagal 
šalies įstatymus, visi Lietuvos 
vyrai ..iki tam tikro amžiaus 
turi būti įrašyti į mobilizacijos 
rezervą ir mobilizacijos pa
skelbimo atveju pašaukti j 
karo tarnybą''. „Visi mes no
rim, kad to nereikėtų ir nebū
tų, bet. kaip ir visos valstybės, 
mes privalom ruoštis tokiam 
dalykui", sake šalies vado
vas, komentuodamas viduri
nių ir aukštųjų mokyklų vado
vų susirūpinimą Tėvynės gy
nėjo ugdymo programos pro
jektu. 

Sis dokumentas turotg su
daryti galimybe aukštųjų mo
kyklų studentams, norintiems 
g;iuti atsargos karininkų laip

snį, mokytis karybos ne stu
dijų metu. 

Prezidento nuomone, stu
dentų karinis rengimas galėtų 
vykti vasaros atostogų metu. 
fakultatyvų forma, vakarais 
ar šeštadieniais. A. Brazaus
kas pasisakė už tai. kad toks 
apmokymas vyktų kariniuose 
daliniuose ir paminėjo Vidaus 
tarnybos Kauno II pulke vei
kiantį moksleivių būrelį. J a m e 
moksleiviams dėstomas pradi
nis karinis apmokymas. Šalies 
vadovas sakė, kad panašūs 
apmokymai galėtų vykti ir ki
tuose Lietuvos kariuomenes 
daliniuose, kurie dislokuoti 
miestuose ir miesteliuose. 

Prezidentas pa7\mėjo. kad 
karo atveju nepavyktų išven
gti didelių aukų, jeigu žmones 
nebus elementariai apmokyti. 
Žmogus turi būti pasiruošęs, 
ir kariniame mobilizaciniame 
rezerve esantys asmenys turi 
turėti ..pakankamii nors min
imalu supratimą apie gink
luote ir daugel) kitų dalykų, 
kurie susiję su tokiu nemalo
niu reikalu, kaip karas ir kari -
nūn mokslai", sake preziden
tas A. Brazauskas. 

A p e l d o r n . Nyderlandai. 
Europos Sąjungos užsienio 
reikalų ministrai atmetė gali
mybę panaudoti tarptautines 
ginkluotąsias pajėgas taikai ir 
tvarkai Albanijoje atstatyti. 
Vietoj to Europos Sąjunga šiai 
Balkanų valstybei siūlo pa
tarėjus karo ir vidaus reikalų 
klausimams spręsti. Užsienio 
reikalų ministrai taip pat lei
do suprasti , jog yra pasiryžę į 
Albaniją pasiųsti ribotą skai
čių ginkluotų kariškių Vakarų 
specialistams saugoti ir ginti, 
tačiau pabrėžė, jog tai nebus 
laikoma karine operacija. Kai 
kurios Europos Sąjungos val
stybės aktyviai siūlo pasiųsti į 
Albaniją ginkluotąsias pajė
gas, tačiau t am smarkiai prie
šinasi Didžioji Britanija, Vo
kietija ir Švedija. 

M i n s k a s . Sekmadienį Bal
tarusijos sostinėje susitiko 
politikai, siekiantys atkurti 
Sovietų Sąjungą. Susirinki
mas pavadintas Trečiuoju So
vietų Sąjungos liaudies kon
gresu. J a m e dalyvavo 
dabartiniai ir buvę komunistų 
vadovai iš buvusių SSSR res
publikų. J ie pasmerkė NATO 
pianus plėstis į rytus ir pasi
sakė už vienybę, susiduriant 
su nauja grėsme iš Vakarų. 
Delegatai taip pat pareiškė 
paramą pasiūlymui sujungti 
Rusiją ir Baltarusiją, sakyda
mi, kad tai būtų pirmas žings
nis atgaivinant 1991 m. žlu
gusią Sovietų Sąjungą. 

H a v a n a . CNN pirmadienį 
tiesiogiai transliuos laidą iš 
Havanos, taip pažymėdama 
oficialų pirmojo per tris de
šimtmečius JAV naujienų or
ganizacijos padalinio Kuboje 
atidarymą. Praėjusį mėnesį 
Vašingtonas leido „revoliu
cijos saloje" įsikurti net 10 JAV 
žiniasklaidos priemonių. Ta
čiau CNN iki šiol vienintelė 
gavo Kubos leidimą atidaryti 
savo padalinį. 

V a š i n g t o n a s . JAV prezi
dentas Bill Clinton po kelio 
operacijos pirmadienį grįžo į 
darbą. „Šiandien jaučiuosi 
puikiai. Manau jog visiškai 
pasveiksiu ir galėsiu puikiai 
judėti". Baltuosiuose Rūmuose 
sakė vežimėlyje sėdintis B. 
Clinton. kuriam prieš dvi die
nas gydytojai susiuvo nutrū
kusią sausgyslę. Prezidentui 
paskirtas kelias savaites truk
siantis fizinės terapijos re
žimas. Kad jis butų žvalus, 
paskirti vaistai, kurių sudė
tyje nėra skausmą malšinan
čių narkotikų. 

M a s k v a . Rusijos ambasa
dorius Prahoje Nikolaj Riabov 
sekmadienį perspėjo Čekiją, 
jog šiai įstojus į NATO, gali 
kilti sunkumų pasirašant kai 
kuriuos esminius dvišalius su
sitarimus, nes Rusija prarastų 
didele ginklų rinką, ir dėl to 
gali imtis atsakomųjų žings
niu. 

KALENDORIUS 

K o v o 18 d.: Šv Kir i las Jeru
zal ie t is , v y s k u p a s . Bažnyčios 
mokytojas t mi rė 386 m.»; Edvar 
das . E i m u t i s . G i n t a r e . 

K o v o 19 d.: Šv -Juozapas, Švč. 
M. Mari jos sužadė t in i s : Vilys, 
N a u t i l e 1919 m. Lenkijos ka
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LIETUVOJE SU VAIKŲ 
( CHIRURGAIS 

Atvažiavus į Vilnių sausio 
vidury, buvo matoma viena 
pėda sniego. Didžiosios gatvės . 
buvo nuvalytos, bet mažes
nėse sniegas rodė tik auto
mobilių provėžas. Rytojaus 
dieną buvo maloniai šilta ir 
sniego paviršius aptirpo. Nak
tį t a s vandeniu persunktas 
sniegas sušalo ir pasidarė 
daugely gatvių pusantro 
sprindžio ledo sluoksnis, ant 
kurio, manau, lūžo ne vienas 
kaulas . 

J Lietuvą vyko du žymūs 
amerikiečiai chirurgai iš Či
kagos Shriners Hospitals for 
Children: dr. J. P. Lubicky ir 
dr. T. Lait su dviem anestezi
ologais, dviem asistentais, ke
turiom seselėm ir manim, 
Amerikoj gyvenančiu lietuviu 
chirurgu. Jie lankėsi Vilniuje 
Santar iškių Ortopedinėj vaikų 
ligoninėj. Tai buvo jų penkta 
kelionė padėti Lietuvos vai
kams , kurie turėjo sunkius 
nugarkaulio arba kojų 
sąnarių, ypač klubo ar kelių. 
iškrypimus. Šiais metais ran
kų chirurgas taisė prigimtus 
rankų iškrypimus. Ameri
kiečiai apžiūrėjo 226 vaikus, 
iš kurių 21 buvo operuotas. Ši 
kelionė buvo vėl labai gražiai 
organizuota ..Lietuvos Vaikų 
vilties" Čikagoje. Lietuvoje tos 
pačios organizacijos skyrius 
mus sutiko su gėlėmis ir rū
pestingai globojo. 

sant transatlantinės keliones. 
4 vai. p.p. jau pradėjo ap
žiūrėti pacientus. Ryte pus
ryčiai būdavo 7 vai., o autobu
sas išvažiuodavo 7:20 vai. r. ir 
nei mes. nei autobusas nevė
luodavo. Darbo metu nebū
davo didelių pertraukų. Po 
darbo viskas atsileisdavo, kai 
visa grupe išeidavo vakarie
nės į vieną Vilniaus restor
anų. Pavalgius 9—10 vai. vak. 
visi važiuodavo atgal į vieš
butį poilsiui. 

Lietuviai gydytojai dalyvavo 
visur su dideliu entuziazmu. 
Matėme gerą pažangą. Šį kar
tą pacientai apžiūrėjimui buvo 
gerai paruošti, rentgeno nuo
traukos ir visi reikalingi labo
ratorijos duomenys visada ėjo 
su pacientu. Visos amerikiečių 
chirurgų išvados būdavo užra
šomos ant audio juostelės ir 
įrašomos į ligos istoriją. Ope
racijų metu visada dirbo bent 
vienas lietuvis gydytojas. Pa
našiai ir lietuviai anesteziolo
gai dalyvavo su amerikiečiais 
prie operacijų. Dažnai gydyto
jai iš įvairių Lietuvos vietovių 
atvažiuodavo pasižiūrėti.Jcaip 
amerikiečiai dirba. Operaci
nės buvo pagerintos per pas
kutinius metus, bet dar labai 
trūksta, ypač ventiliacijos ir 
vėsinimo. 

Šiais metais lietuvaites se
selės irgi energingai dirbo ope-

Šios amerikiečių grupės tik- racinėse. Jų anglų kalba dar 
slas yra ne tik padėti luošiems nebuvo labai stipri, bet. norui 

bet ir patobulinti esant, darbas ėjo gerai ir kai 
chirurgų sugebėji- kurios buvo amerikiečių pagir

tos. 

^v-aikam? 
vietinių 
mus . Lietuvos chirurgų gali
mybes yra ribojamos ne jų 
pačių atsilikimu, o trūkumu 
įvairių techniškų įrengimų ir, 
šių ortopedų atveju, t rūkumas 
metalinių varžtelių bei lazde
lių, kurios vienai operacijai 
kainuoja daugiau, kaip 2.000 
dolerių. Mes nuvežėm „Lietu
vos Vaikų vilties" rūpesčiu 
gautų, gerokai per vieną mili
joną (apie .$300.000 > litų 
vertės lazdelių, varžtelių ir 
kabliuku, kurie yra padaryti 
iš t i tano metalo lydinio. Tos 
metalinės dalys yra naudoja
mos sutvirtinti ištiesintą nu
garkauli ir ji išlaikyti tiesų to
liau vaiko gyvenime. 

Vienas apie 14 metų vaikas, 
kuris prieš operaciją buvo la
bai kuprotas ir siekė tėvams 
nedaug virš kelių, po operaci
jos stovėjo tiesiai. Paklaustas, 
kaip jaučiasi, atsakė, kad ge
rai, bet vis tiek dar nėra toks 
aukštas , kaip jo broliai. Kai 
kurie pacientai turėjo sąnarių 
uždegimo labai sugadintus 
klubo ar kelio sąnarius ir ne
galėjo vaikščioti. J ie bus gan 
sudėtingom operacijom ir gib-
su vel pastatyti ant kojų. 
Dažnai jau po pirmos dienos 
operacijų dėkingi tėvai at
nešdavo skanių pyragų, net 

visą raguoti. Neretai toks py
ragas pasiekdavo mūsų vieš
buti, kur jis turėdavo dideli 
pasisekimą tarp mūsų svečių. 

Mane nustebino žmonių ir 
net gydytojų klausimai. Dau
geliui nebuvo suprantama, ko
dėl dešimt amerikiečių atva
žiuoja į Vilnių operuoti sveti
mus vaikus, iš tėvu nereika
laudami atlyginimo. Kai kurie 
mane prisispyrę klausė, kas 
chirurgams apmoka už jų dar
bą. Kai aš atsakydavau, kad 
jiems niekas už operacijas ne
moka. 0 jie tik taip praleidžia 
dali savo atostogų, atrodo, kad 
ne visi manim patikėjo 

Mane stebino amerikiečiu 
darbo disciplina. Jo grupė at
skrido 2-vai. p<> pietų. o. nepai-

Vakare prieš išvažiuojant ir 
darb§ užbaigus, visi buvo pak
viesti į užbaigimo pobūvį, ku
ris surengtas žinomam Vil
niaus restorane „Ida Bazar". 
Vaišės buvo suruoštos „Lie
tuvos Vaikų vilties" Vilniaus 
padalinio su Gervickiene ir 
būriu kitų, o įaip pat restora
no savininko pastangomis, 
įdomu, kad šį kartą ameri
kiečiai gėrė daugiausia Kal
napilio ir Utenos alų. Lietu
viško alaus kokybė pakilo taip 
aukštai, kad niekas net ne
pagalvojo apie danišką arba 
vokišką, kurie būdavo pagei
daujami seniau. 

Ryte prieš išvažiuojant, bu
vo aplankytas Vilniaus uni
versitetas. Buvo pastebėta, 
kad pirmo Lietuvos universi
teto įsteigimo data 1570 me
tais buvo gerokai ankstyves
nė, negu pirmo Amerikos Har-
vard universiteto atidarymas 
1639 metais Po paskutines 
minutės dovanų pirkimo visi 
atsisveikino ir iškeliavo namo. 
Reikia tikėtis, kad pradžioj 
kitų metų šį.; amerikiečių 
būrys šeštą kartą važiuos gy
dyti vaikų Lietuvoje. 

A lg iman ta s L. Čepulis . 
M.D. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KATALIKAI IR 
INTERNETAS 

„TIKĖJIMO IR 
ŠVIESOS" 

BENDRUOMENIŲ 
SUSITIKIMAS KAUNE Informaciją apie Vilkaviškio 

vyskupijos ganytoją ir kuni-
\ a s a n o 12 d. Kauno Pal. gg^ d a i l i n m k e s A l i n o s R u_ 

Jurgio Matulaičio namuose j g i l ė s p-^cfr- darbelius, dvyh-
jau ketveri metai Grabnyčių k a m e t e s moksleivės Erikos 
dieną rengiamą šventę susi- e i l ė r a š t u k u s . Bažnvčios susi
rinko ..Tikėjimo ir šviesos' 
bendruomenes. Renginyje da
lyvavo Lietuvos bendruome
nių kapelionas tėvas Marek 
Dettlaff, OFM. Kauno ben
druomenės kapelionas tėvas 
B. Jurčys. OFM. taip pat 
svečiai iš Latvijos. Susitikimo 
dalyvius sveikino ir daugiau 
tokiu bendruomenių kurti lin
kėjo Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius. Pasak vienų 
iš šventes organizatorių A. 
Oranto ir D.Dambrausko, pir
moji „Tikėjimo ir švievos" ben
druomenė mūsų šalyje įsikūrė 
1991 metais Vilniuje. Jos ini
ciatorius — misionierius iš 
Prancūzijos Jean Vanier, 
įkūręs „Tikėjimo ir šviesos" 
bei .Arkos" bendruomenės 
daugelyje pasaulio šalių. 

Lietuvoje šiuo metu gyvuoja 
šešios „Tikėjimo ir šviesos"1 

bendruomenes. veikiančios 
Vilniuje. Kaune. Panevėžyje, 
Šiauliuose ir Kretingoje. Kiek 
vieną bendruomenę sudaro 30 
asmenų grupė, kuriai priklau
so ne daugiau kaip aštuonios 
psichiškai neįgalius vaikus 
auginančios šeimos bei jiems 
talkinantys jaunuoliai. Ben
druomenes tiksjas yra padėti 
šeimoms, auginančioms psi
chiškai neįgalius vaikus ir 
užmeg/ti tarpusavio drau
gystės bei ištikimybės ryšius. 
Vasaromis bendruomenė ren
gia stovyklas Kaltinėnuose, 
kurioms daug talkina parapi
jos klebonas Petras Linke
vičius. A. Orantas ir D. Dam
brauskas sakė. kad kiekvieną 
mėnesi bendruomenė organi
zuoja teminius susitikimus. 
Šio mėnesio susitikimo tema 
„Jėzus atnešė gerąją naujieną 

rinkimų dokumentus — šiuos 
ir kitus dalykus nuo šiol gali
ma rasti kompiuterinio Inter
nete tinklo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios puslapyje. Apie tai 
ir apie paties Interneto panau
dojimo galimybes sausio 30 
dieną Vilniuje surengtoje 
spaudos konferencijoje pasa
kojo vienas iš šio projekto ini
ciatorių ir autorių kun. Kęstu
tis Brilius, MIC. Šis grupelės 
entuziastų sukurtas puslapis 
kol kas yra vienintelė Interne
to kompiuterinio tinklo varto
tojams prieinama informacija 
apie Katalikų Bažnyčią Lietu
voje. 

Pasak kun. K. Briliaus. 
MIC. viena iš priežasčių, pas
katinusių kompiuteriniame 
tinkle pateikti informaciją 
apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią, buvo noras atsiliep
ti į Šventojo Tėvo raginimą 
naudotis visomis priemonėmis 
ir galimybėmis, padedan
čiomis skleisti tikėjimo šviesą 
žmonėms, foks kompiuterinis 
tinklas padėtų keistis daly
kine, administracine bei pa
žintine informacija tarp pavie
nių asmenų, bažnytinių insti
tucijų bei katalikiškų organiza-
rijų ir bendrauti su įvairiomis 
mokslo tijjp, valdžios insti
tucijomis. Hun. K. Brilius tvir
tino, kad Lietuvos Bažnyčios 
vadovai pritarė šiam projek
tui, tad belieka išspręsti tik 
organizacinius klausimus. 
„Tai ne tik priemonė dalytis 
savo kūryba, idėjomis, įžval
gomis, bet i r galimybė katali
kiškai visuomenei jungtis \ 
glaudesnę bendruomenę", — 
kalbėjo kun. K. Brilius. 

Sykiu prelegentas atkreipė 

savo namus. Renginio organi
zatoriai padėkojo Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Mergelės Ma
rijos Vargdienių seserims už 
šiltą priėmimą ir globą. 

- B Ž . Nr. 3. 1997 

..Lietuvos Vaikų vilties" globotine 
Aldona Smulkšt iene . .Seklyčioj" 

vargdieniams". Šv. Mišias „už dėmesį į Interneto tinklą pa 
visus geradarius, padedančius plitusią pornografiją ir kitokią 
neįgaliems žmonėms pasijus- žalingą informaciją. Pasak jo. 
ti tikrais žmonėmis", aukojęs kuo daugiau tikinčiųjų daly-
tevas Marokas ragino nešti vaus kompiuteriniame tinkle. 
Evangelijos viltį ir šviesą į tuo labiau jis švarės. Katali

kiška visuomenė turėtų ne tik 
teikti alternatyvią informaciją 
tinklo vartotojams, bet ir pri
sidėti prie sąjūdžio, siekiančio 
apsaugoti nepilnamečius 
kompiuterių tinklų vartoto
jus nuo „idėjinio ir moralinio 
purvo". 

— BŽ. 1997 m.. Nr. 3 

RODYTI 
KRIKŠČIONIŠKO 

GYVENIMO PAVYZDI 

„Ten kur gyvenama vie
nybėje su Dievu, randama ir 
bendra kalba su žmonėmis. O 
šiais laikais, kaip tik labiau
siai pasigendama savitarpio 

supratimo, atjautimo, pagar-
bos ir meilės . — pažymėjo 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis. MIC. §v. Kalėdų 
proga kreipdamasis į ti
kinčiuosius. Savo „Kale
li ini.ime žodyje kunigams ir ti-Jūrate. atvykusi i Čikaga gydytis, su 

kintiesiems" ganytojas rašo. 
jog pasižvalgius po šių dienų 
pasaulį, „atrodo, ka'd visur 
triumfuoja blogis, nuodėmė, o 
dorybė naikinama ir iš jos 
šaiposi". Kodėl Dievas tyli, 
kodėl leidžia siautėti blogiui ir 
neteisybei9 Pasak ganytojo, 
tai labai skaud' ir opi proble
ma, kurią bando spręsti 
didžiausi pasaulio išminčiai. 
Ganytojo žodžiais, į šiuos 
klausimus atsakymas randa
mas Evangelijos žodžiuose: 
„Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo viengimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį 
tiki nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą" (Jn 3. 16L 
Tačiau, kaip pastebi vysku
pas, „nors jau du tūkstančiai 
metų Kristus gyvena ir veikia 
tarp mūsų. yra nemažai 
žmonių, kurie jo nepažįsta, 
nes nenori pažinti". Čia jis 
primena šv. Augustino atsa
kymą, tiems, kurie skundžiasi 
nematą Dievo: „Nori pa mat yt i 
Dievą? "Palaiminti tyra
širdžiai, jie regės Dievą' <Mt 
5,8). Taigi pirmiausia pa
mąstyk, kaip galėtum širdį 
nuskaistinti". 

Vyskupas atkreipia dėmesį į 
pavojų, keliamą jaunimo, dorai 
tų. kurie „savo nepadoriu elge
siu, madomis, pornografiniais 
filmais, paveikslais, raštais 
teršia vaikų, jaunimo vaizduo
tę". „Visi, kuriems rūpi mūsų 
Tėvynės, jos būsimųjų kartų 
ateitis, negali būti abejingi kaip 
tvirkinama mūsų jaunoji kar
ta. Nepamirškime, kad blogis 
triumfuoja dažnai del to. kad 
gerieji laikosi pasyviai, mė
gaujasi savo teisumu ir ra
mybe, įsivaizduoja, kad tai. 
kas vyksta aplink juos. jų ne
liečia", — tvirtina vysk. JT 
Žemaitis. "Tik Dievo malonės 
remiami, galime pakilti iš 
savo ydų, pasipriešinti blogiui 
mumyse ir aplink mus. augti 
dorvbėse". Pasak ganytojo. 
"Dievas mūsų globai pavedė 
mūsų artimuosius bendradar
bius. Jiems privalome rodyti 
gražaus krikščioniško gy
venimo pavyzdį ir taip padėti 
pažinti ir pamilti tą, kuris 
mus pirmas pamilo". 

—BŽ. Nr. 1. 1997 

BAŽNYČIOMS 
GRAŽINAMAS TURTAS 

Vilniaus arkivyskupijai grą
žintos nuosavybes teisės į ke
lis pastatus miesto centre. 
Dar į kelis pastatus nuosa
vybės teisės taip pat atkurtos 
stačiatikių Šventosios Dvasios 
vienuolynui. Toks sprendimas 
priimtas pirmadienį įvykusia
me Vilniaus miesto tarybos 
posėdyje. 

Pernai Vilniaus arkivysku
pijai, jos bažnyčioms bei kata
likų bendrovėms perduota 
4.200 kvadratinių metrų pa
talpų, Stačiatikių bažnyčiai — 

apie 1.000. Vilniaus arkivys
kupija prašo atkurti nuosa
vybes teises j dar 90 pastatų, 
o tai bus įmanoma padaryti 
per 5 metus. 

MIRĖ KUNIGAS 
C. KAVALIAUSKAS 

Eidamas 74-uosius metus, po 
sunkios ligos, vasario 20 dieną 
mirė Šventojo Rašto Naujojo 
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testamento vertėjas, daugelio 
teologinių straipsnių autorius, 
buvęs politinis kalinys, kunigas 
Česlovas Kavaliauskas. 

Česlovas Kavaliauskas, kaip 
teigiama Kaišiadorių vyskupi
jos kurijos nekrologe, buvo 
vienas iš labiausiai pasižymė
jusių Kaišiadorių vyskupijos 
kunigų. Gimęs 1923 metais 
Pumpėnuose, savo jaunyste pra
leido Kaune, kur 1946 metais 
buvo įšventintas kunigu. Pra
džioje ketverius metus dirbo 
vikarų, buvo suimtas ir ištrem
tas, šešerius metus praleido ka
lėjime ir lageriuose Norilske, 
taip pat Magadano srityje. Grį
žęs iš tremties, dirbo įvairiose 
Kaišiadorių vyskupijos parapi
jose. Pastaruoju metu kunigas 
Česlovas Kavaliauskas buvo 
Kaišiadorių vyskupijos kateche
tiniu kursų vedėjas. 

(ELTA, 01.12) 

JAUNIMO MALDOS 
GRUPĖS RENGINYS 

Gruodžio 21d. Kauno Marijo
nų vienuolyne atsinaujinimo 
dieną surengė Šv. Gertrūdos 
bažnyčios jaunimo maldos gru
pė Renginyje dalyvavo per 40 
Šv. Gertrūdos bažnyčios jauni
mo maldos grupės, „Gyvųjų ak
menų", Švč. Mergelės Marijos 
Rožančiaus bei „Tikėjimo ir 
Šviesos" bendruomenių narių. 
Apie draugystę dalyviams kal
bėjo tėvas Renaad — Marie 
Desplanąues (Prancūzija). Nuo 
1993 metų Lietuvoje gyvenan
tis tėvas R. — M. Desplanąues 
jau anksčiau yra dalyvavęs šios 
maldos grupės rengtose atsinau
jinimo dienose. Tuomet jis 

skaitė paskaitų ciklus „Marijos 
paslaptis" bei „Marija — mo
teris — motina", paskaitą „Kris
taus palaiminimai". Kaip sakė 
šios maldos grupės narė R. Ra
čiūnaitė, Šv. Gertrūdos bažny
čios maldos grupė, susikūrusi 
prieš šešerius metus, atsinau
jinimo dienas rengia kartą per 
mėnesi, drauge su „Gyvųjų 
akmenų", Švč Mergelės Marijos 
Rožančiaus, „Tikėjimo ir švie
sos" bei Sv. Jono bendruomenė
mis organizuoja rekolekcijas 
jaunimui, kurių tikslas padėti 
jaunuoliams pasirengti krikš
čioniškam šeimos gyvenimui bei 
tobulėti dvasidkai. 

Atnaujinimo dienose yra daly
vavę bei paskaitas skaitę tėvas 
Elijas (Olandija), tėvai Gabrie
lius ir Patrikas (Prancūzya). Be
je, tėvas Patrikas ir misionie
rius Daniel Ange buvo vieni iš 
pirmųjų, atvykusių i Lietuvą 
paskatinti jaunimą burtis i mal
dos grupes. Jų ir Šv. Jono kon
gregacijos brolių iniciatyva 
buvo sukurta šv. Gertrūdos baž
nyčios jaunimo maldos grupė, 
kuri įvairiomis formomis — 
tylia malda, Šventojo Rašto 
skaitymu, dalijimusi dvasine 
patirtimi, paskaitomis. siekia 
padėti žmonėms geriau pažinti 
Dievą, jo paslaptį bei jam 
atsiverti. 

BŽ, 1997 m. sausis 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee A ve.. Elgin. IL 60120 

TH. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4«47 W 103 St., Oak Lawn. IL 

Pirmas apyl su Nortr>western un-to 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už 
apeinamą Kamą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 708-422-82 0 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 
3900 W tS St. tot (7M) 4224101 

Valandos pagal susitarimą 
P:'TIC) 3 v p p • 7 v v . antr 12 30 - 3 v p p 

trečd uždaryta ketvd ' 3 v p p 
peiKtd b seštd 9 v • • 12 v p p 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
OpritalTiotogas/Akiy Chirurgas 

M30 S. RMgaland Ava 
Chicago Mdga, n. 0O415 

7O0-O34-M22 
4140 W t3rd St. 

312-735-7700 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior Sutto 402 

Valandos pagal susitarimą 
M L - (1 312) 337 1285 

Csrdlac Dtagnoaia. Ltd. 
6132 S. Kadžio Ava. 

Chicago. IL 80820 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies " Krauiagyslig Ligos 
Valandos pagal sus'tarima 

DR. JOVITA KERELIS 
Domu Oydytoto 

Kab Chicagoje uždarytais 
9525 S. 79th Avo , Hickory Hills. IL 

Tol. ( 7 M ) S M - 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

l . 

Kab. tol. 773 -471 -3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Koatato * * • . , 
CMcafO, IL M M 2 

DR. L. D. PETREIKI8 
DANTŲ GYDYTOJA . 

0055 S. Robofts M . , Mckory HMa. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) S84V40SS 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽ1NAS. M.D.. S.C. 
Speciatybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbam* lietuviškai 
6187 S. Archor A v o . (prie Austtn) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 773-585-7755 

A R A S Ž U O B A , M . D . 
I N D R E R U D A I T I S , O . D . 

AKIŲ L IGOS — C H I R U R G I J A 
1020 E Ogden Avo . Suite 310 

Naperville, IL 6 0 5 6 3 
( 6 3 0 ) S27 -0OS0 

3825 Hiqhland Ave Tower 1, Suite 3C 
Downers Grove IL 60515 

(630) 435-0120 

file:///asano


LIETUVOS TEISĖTVARKA: 
KAS BŪTINAI TAISYTINA 

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIENĖ 

Lietuvos įstatymų ir teisė
tvarkos raida paliečia ne tik 
Lietuvos gyventojus, bet ir 
išeivius, atsidūrusius už tūks
tančių kilometrų. Apsilankę 
savo tėvynėje, ne vienas susi-
duriame^su kriminaliniais ele
mentais, mokesčiais, muitais, 
įvairiomis taisyklėmis, tur
tinėmis problemomis. Lietu
vos žmonių gyvenimą, kaip ir 
visame pasaulyje, reguliuoja 
valstybinė teisinė sistema, 
kurią mes vadiname teisė
tvarka. Mums, užsienio lietu
viams, Lietuvos teisės kryptis, 
įstatymų raida ir teisėsaug? 
rūpi visų pirma todėl, kad tu
rime daug noro Lietuvai 
padėti, perduodami jai demok
ratiniame pasaulyje i gyta te
orinį pasiruošimą ir 50-ties 
metų savo patirtį. 

Nors ir Amerikos teisinė sis
tema nėra tobula (tobulų 
turbūt niekur pasaulyje nėra), 
bet ji yra pasiekusi palyginti 
aukštą lygį, ir Lietuvos meilė 
skatina mus ta patirtimi daly
tis su Lietuvos teisėtvarkos 
kūrėjais, kad pagreitėtų prieš 
7 metus pradėta teisinės val
stybės atkūrimas vakarietiška 
prasme. Šiuo metu, mano nuo
mone, daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama: teismų 
nepriklausomumo stiprinimui, 
kovai su organizuotu nusikal
stamumu, su kyšiais ir korup
cija, ir pagrindinių žmogaus 
teisių pripažinimui. Be šių es
minių reformų nebus efektingi 
civilinio ir baudžiamojo ko
deksų patobulinimai ar kiti 
teisiniai pertvarkymai bei 
įvairių kitų įstatymų taisy
mai. 

Šiuo metu Lietuvoje vis dar 

vyrauja teismų (ir ne tik jų) 
autokratiška samprata, kad 
įstatymai ir koiltrolė ateina iš 
valdžios, iš viršaus. Lietuvoje 
ši mintis jau yra keliama dėl 
Generalinio prokuroro skyri
mo, tačiau naujas projektas 
taip pat toli gra u nepanašus į 
tikrą reformą teisėjų savaran
kiškumo įvedimui. Amerika 
šia prasme galėtų būti geras 
pavyzdys, kur krašto valdžia 
yra subalansuota tarp trijų 
nepriklausomų šakų: prezi
dento (vykdomosios valdžios), 
legislatūros (Kongreso, mū
siško Seimo, įstatymus lei
džiamosios valdžios) ir teismų. 
Dabartinė Lietuvos teismų 
sistema nėra nepriklausoma 
jėga, nes teisėjai atsakingi 
tiems, kurie juos paskyrė. 
Amerikos valstijų sistemoje 
teisėjus renka įmonės. tad 
teisėjai jiems atskaitingi. 
Teisėjai, prasilenkę su priva
lomomis teisinėmis nuostato
mis, kituose rinkimuose nebe 
ištrenkami. Rinkėjai net gali 
teisėją atšaukti, terminui ne

pasibaigus. Kadangi Lietuvoje 
teisėjus parenka specialios 
komisijos, taigi prezidentas 
tvirtina biurokratinių, struk
tūrų peršamus teisėjus. 

Lietuvos teismai neturi ga
lios kelti klausimo, ar teis
minėje byloje taikomas įsta
tymas neprieštarauja Konsti
tucijai bei kitiems įstaty
mams. Tiktai Konstitucinis 
teismas, Lietuvoje įsteigtas 
pagal susilpnintą Vokietijos 
modelį, nagrinėja tuos klausi
mus ir tik tuomet, kai į jį krei
piasi prezidentas ar 10% Sei
mo narių. Šiuo procesu 
pasinaudojama, norint sustab
dyti nepatinkamo įstatymo 
įsigaliojimą. Taip pat atsiran
da sunkumai, nes, Konstitu
ciniam teismui pradėjus na
grinėti įstatymą, teismų bylos 
tuo klausimu yra sustabdomos 
neribotam laikui. 

Nemažai įstatymų yra sku
biai ir nekompetentingai 
parašytų, juose yra spragų ir 
prieštaravimų. Prezidentas 
kiekvieną Seimo priimtą ar 
pasiūlytą įstatymą gali grą
žinti Seimui (beveik veto 
teisė), reikalaudamas svarsty
ti pataisymus. Tas dažnai at
sitinka, ir įvairios grupės daro 
spaudimus pakeisti kai ku
riuos įstatymus. Prezidentinė 
Malonės komisija per metus tu
ri peržiūrėti apie 1,000 bylų ir 
pakeičia daug teismų spren
dimų. Tai sukelia visuomenėje 
nepasitikėjimą teisminiais 
procesais. 

Teismų sistema Lietuvoje 
šaukiasi pagrindinių reformų, 
kad teismai taptų savaran
kiška valdžios šaka, nepri
klausoma nuo kitų dviejų. 

Neretai Lietuvoje girdima 
nusiskundimų, kad „tikroji 
valdžia" — tai šešėline mafijos 
ranka. Kovoje prieš organi
zuotą nusikalstamumą galėtų 
būti naudinga Amerikoje įgyta 
patirtis, kovojant su nusi
kaltėlių gaujomis. Lietuvos 
teises specialistų pirmasis 
savarankiškai parengtas bau
džiamasis kodeksas dabar 
svarstomas Seime. Projekte 
numatyta nauja bausmių sis
tema, atsisakoma mirties 
bausmės, nustatyta nauja 
arešto ir viešųjų darbų 
t rukmė, už sunkiuosius nu
sikaltimus didinamas laisvės 
atėmimo laikas. Pirmą kartą 
nustatoma atsakomybė už nu
sikaltimus žmogiškumui ir in
telektualinei nuosavybei. Tai 
geras žingsnis teisingesnės 
bausmių sistemos linkme, bet 
nepakankamas organizuotam 
nusikalstamumui apvaldyti. 
Kol nebus išgyvendinta korup
cija ir kyšiai, nuo žemiausio 
iki aukščiausio valdininkų 
sluoksnio, nauji įstatymai ne

bus efektyvūs. Kriminaliniai 
elementai tebeturės daug ga
lios. 

Geros iniciatyvos rodo Sei
mo narys Romualdas Ozolas, 
ruošiant Lietuvos valstybinio 
tyrimo biuro projektą, kuris 
pasiųstas Amerikos FBI įver
tinimui. Teisingai pastebėjo 
Seimo narys Stanislovas Buš
kevičius, kad organizuotas nu
sikalstamumas ir korupcija 
šiuo metu yra didžiausia grės
mė Lietuvos saugumui. Kol 
visuomenė nepasipriešins ky
šiams ir nebus pašalinti nusi
kaltę valdininkai bei biurokra
tai, ir kol nebus jiems paskir
tos rimtos kriminalinės baus
mės, tol įstatymai ir teismai 
bus bejėgiai, nebus žmonių 
gerbiami. 

Prezidentas A. Brazauskas 
prieš mėnesį pareiškė, kad 
„kontrabanda daugiau negu 
baisus reikalas Lietuvai" ir 
siūlė naujai vyriausybei pada
ryti ^revoliuciją" Lietuvos 
sienų apsaugoje. Anot jo, dėl 
kontrabandos Lietuvos biu
džetas patiria daugiau negu 
vieną milijardą litų nuostolių, 
o 90% kontrabandinių prekių 
Lietuvon patenka per oficia
lius sienų kontrolės punktus. 
Tai kaip tik parodo, kokiu 
mastu veikia organizuotas nu
sikalstamumas. 

Būtina priimti premjero G. 
Vagnoriaus skatinamus pro
jektus įkurti mokesčių policiją 
ir stiprinti su kontrabanda 
kovojančias institucijas. Taip 
pat remtina idėja mažinti Sei
mo biurokratinį aparatą, nors 
kancleris Razma pageidauja 
evoliucijos, o ne revoliucijos, 
mažinant iš svoietmečio išli
kusias valdininkų galias bei 
privilegijas. LDDP buvusiame 
Seime įkurtoji Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisija 

galbūt teisingai buvo opozici
jos vadinama „nusikaltimų 
slėpimo" komisija, nes jos 
įnašas buvo tik neigiamas. 

Mano manymu, reformuo
jant Lietuvos teisinę sistemą, 
yra būtina garantuoti pagrin
dines žmogaus teises ir lais
ves. Iš tikro kiekvienas įsta
tymas riboja žmonių laisves, 
tad, leidžiant naujus įsta
tymus, reikėtų gerai pana
grinėti, ar jie nepažeidžia pa
grindinių žmogaus teisių. Šiuo 
metu ypač aktualu atkreipti 
dėmesį į rengiamą civilinio ko
dekso projektą, darbo sutarčių 
įstatymo priėmimą, žemes tei
sių apsaugojimą, nacionalizuo
to tur to grąžinimą ir laisvos 
spaudos princinu išloikvma. 
Prieš porą meių .-unenkoje 
lankęsis kun. Au*wdas Be-
lickas pagristai sKatina es
mingai reformuoti kalėjimu 
sistemą ir pagalbos tinklą at
likusiems bausmes. Dabar išė
jusieji iš kalėjimų dažniausiai 
nesulaukia jokios pagalbos 
normaliam gyvenimui pradėti. 
Specialus režimas turėtų būti 
taikomas mažamečiams nusi
kaltėliais, kad j ie kalėjimuose 
netaptų sunkiai nusikaltusių 
ir karjerinių kriminalistų mo
kiniais. 

Reformuojant Lietuvos tei
sėtvarkos ir teisės sistemas. 
reikia pasinaudoti Amerikos 
ir kitų demokratinių kraštų 
patirtimi. Klaidinga pažiūra, 
kuri sovietmečiu buvo skati
nama Lietuvoje, kad Ameri
koje viskas supuvę ir viską 
valdo pinigas. Amerikos tei
ses specialistai Lietuvos teisė
tvarkos gerinimui tikrai ga
lėtų daug pasitarnauti. Mūsų 
išeivija turi daug įvairių sričių 
specialistų, kurie jaučia didele 
meilę Lietuvai ir, patriotinių 
jausmų vedami, jaučia pareiga 

prisidėti prie Lietuvos teisinių 
reformų. Deja, mūsų talentai 
retai būna panaudojami. 

PRISIMINTA ŠATRIJOS 
RAGANA 

Kovo 3 d. Lietuvos meni
ninkų rūmuose surengtas va
karas, skirtas rašytojos Mari
jos Pečkauskaites Šatrijos Ra
ganos 120-osioms gimimo me
tinėms. Susirinkusiems pri
statyta nauja prof. Viktorijos 
Daujotytės knyga „Šatrijos 
Kamanos pasaulyje". 

Marija Pečkauskaite — bu
simoji lyrinės psichologines 
lietuvių literatūros pradininke 
Šatrijos Ragana — gimė 1877 
m. kovo 8 d. Plungės rajone. Ji 
bi ,o žinoma švietėja, peda
goge, etiką bei pedagogiką stu
dijavusi Zurich ir Friburgo 
universitetuose. 

Pasak Šatrijos Raganos gy
venimo ir kūrybos tyrinėtojos 
Viktorijos Daujotytės, būsimą 
rašytoją išaugino dvarų kul-
trr.n: gana kilmingi ir turtingi 
protėviai, knygų, paveikslų. 
muzikos dalyvavimas gyveni
mo reikšmių formavime. 
'E ' ta) 

ĮSTEIGĖ VLADO 
JURGUČIO P R E M I J A 

Lietuvos banko (LB) valdyba 
įsteigė pirmojo LB valdytojo 
Vlado Jurgučio kasmetę premi
ją už reikšmingus darbus Lietu 
vos pinigų ir bankininkystės sri
tyje. 

Pirmoji 10,000 litų premija 
būs įteikta šiemet, spalio 2 d., 
minint Lietuvos banko ir lito 
75-metį. Kasmet bus apdovano
jamas vienas asmuo. Tai gali 
būti ir užsienio pilietis. Griežta 
premijos nuostatų sąlyga — pre
tendentas neturi būti banko 
darbuotojas. 

(LR, 02.14) 

Danutė Bindokienė 

Ką parveš iš Helsinkio? 

Illinois Lietuvių respublikonų lygos susirinkime, įvykusiame į m vas.iri 
monte. sėdi is kairės: dr Antanas Razma. Stasys Baras, viešina iš Li<>tuvn> 
nas Jurkus ir dr. Simona MilCiuvienė 'viešnia iš Lietuvos 

i 23 <l P&srafio falinių centre, L<e-
li \ \ I . , ! I <v-:i .•!-:sk!'--".\ -•"• i - Pra-

Vit . t r Vytauto .tH«inevičiaus 

Sekmadienį iš Baltųjų rūmų 
pranešta, kad prezidento ke
lionė į Helsinkį a t idėta vienai 
dienai. Kaip visi girdėjome, 
jis praėjusią savaitę susižeidė 
koją ir reikėjo skubios opera
cijos. Šiuo metu t a m operuo
tam prezidento keliui sk ina
ma daug dėmesio (tikrai dau
giau, negu reikėtų), tad, ga
lima tikėtis, kad ir iš susitiki
mo su Boris Jelcin Helsinkyje 
girdėsime nemažai žinių apie 
Bill Clinton kelionės sunku
mus, į antraeilį planą nu
keliant šio pasimatymo svar
biuosius tikslus. Ko gero mū
sų prezidentui sužeistas kelis 
„išeis į naudą", nes numa
tomų klausimų diskusijos at
sidurs tam t ikrame šešėlyje ir 
nebus taip aiškiai matomos. 

Neseniai iš sovietų imperi
jos ištrūkusios valstybės, ku
rių tarpe yra ir Lietuva, į su
sitikimus ta rp Amerikos ir 
Rusijos vadų žiūri su viltimi, 
bet ir su nerimu. Kaip praei
tis parodė, tie susit ikimai 
konkrečių (gal geriau reikėtų 
sakyti — norimų; rezultatų 
vis tiek neatneša . Prisimin
kime 1990 m. birželio pra
džioje garsųjį Michail Gor
bačiovo apsilankymą Vašing
tone ir susi t ikimus su JAV vy
riausybės pareigūnais . 

Gorbačiovas ne vien JAV 
valdžios, bet ir eilinių ameri
kiečių buvo šiltai pri imtas, 
nepaisant grasinimų Lietuvai, 
tų pačių metų kovo 11 d. pa
skelbusiai nepriklausomybės 
atstatymą. Prez. Bush ir ypač 
Valstybės sekretorius J ames 
A. Baker III dėjo nemažai pas
tangų, kad ši viešnagė So
vietų Sąjungos valdovui būtų 
visapusiškai maloni. Tiesa, 
užsiminta ir Lietuva, bet t ik 
prabėgomis. Je igu buvo mūsų 
tarpe naivuolių, kurie tikė
josi, kad JAV prezidentas gal
būt viešai pr ipažins (tegul ir 
neoficialiai) Lietuvos teisę į 
laisvą, nepriklausomą gyve
nimą, jeigu m a n ė , kad George 
Bush galbūt primins Gor
bačiovui nesikišti į kaimyni
nių valstybių vidaus reikalus, 
tai dar kartą turėjo nusivilti. 

Šiek tiek mažiau negu me
tams prasl inkus nuo to 
..draugiško'' vizito, Amerika 
vėl įsitikino, kad Rusija ir So
vietų Sąjunga iš tikrųjų viena 
nuo kitos nesiskiria, kad 
įsakymas tankais traiškyti lie
tuvius Vilniuje buvo duotas 
rusų kalba... Deja, tuomet 
prezidento Bush „rankos 
buvo pilnos" Persų įlankos 
karo problemų ir baimė, kad 
Gorbačiovas gali griežtai pasi
priešinti Amerikos veiksmams 
Kuveite, tik sust ipr ino jo ne
ryžtingumą stoti žudomų lie
tuvių pusėje. 

} Suomiją mes žiūrime su 

pagarba ir galbūt pavydu. J u k 
tai buvo bene vienintele val
stybė, kuri prieš 50 metų savo 
pačios narsiu pasipriešinimu 
išvengė sovietų okupacijos. 
Tai geriausias pavyzdys, ką 
gaii padaryt i vieninga (net ir 
nedidele;, pasiryžusi savo 
laisvę ginti tau ta . Je igu ji 
būtų ir pralaimėjusi, laisva
sis Vakarų pasaulis vis tiek 
būtų žinojęs, kad suomiai ne 
„savu noru" įsijungė į Sovietų 
Sąjungą, kaip buvo okupacijos 
dešimtmečiais kai kur kalbė
ta apie lietuvius. 

Iš Helsinkio JAV prezidento 
J immy Carter kadencijos me
tu kilo ir Žmogaus teisių ap
saugos akto pradmenys. Nors 
prakt i ška i nei vieno persekio
jamo lietuvio teises nebuvo 
apsaugotos, bet šis judėjimas 
suteikė mūsų dis identams 
tvir tesnį pagrindą, kur iuo jie 
galėjo remti savo reikalavi
mus . 

Šį kartą Helsinkyje taip pat 
bus kalbama apie teises: ne 
paskirų žmonių, bet ištisų 
tautų , suteikiant mažosioms 
teisę priklausyti ta i pačiai 
laisvų valstybių šeimai, kaip 
galingosioms. Turės ime progą 
įsit ikinti , ar JAV prezidento 
pažadai remti visas tau tas , 
norinčias priklausyti NATO, 
yra tik r inkiminės kampanijos 
retorika, ar t ikras užsian
gažavimas siekti taikos Euro
poje, o tuo pačiu ir pasaulyje. 

Kol Boris Jelcin, a rba toly
gus Rusijos valdovas, tur i tei
sę re ikalaut i nuolaidų, kol 
Vakarų pasaulis „šoka pagal 
jo muziką", kitokių pasekmių 
iš šio a r kito susit ikimo tikėtis 
nelogiška. Baltijos valstybių 
įsi jungimas į NATO Rusijai 
yra visai nepri imtinas — ką 
j a u daug kar tų jos vyriausybė 
yra pareiškusi . Mažai galimy
bių, kad bičiuliai, „Boris ir 
Bill" Helsinkyje šią nuomonę 
pakeis , a r mėgins pakeist i . Be 
abejo, kitos kandidatės į NA
TO Maskvai yra pri imtines
nės , t ad dėl jų didelių 
protestų nebus — Jelcinas , iš 
įprat imo pasimaivęs ir išsi
derėjęs daugiau paramos bei 
nuolaidų iš JAV, kilniai su
t iks , kad liepos mėnesį Ma
dride jų kandida tūra nebūtų 
a tmes ta . Baltijos valstybės, 
ypač Lietuva, tur i daug dau
giau kliūčių, kurios joms pa
stoja kelią į saugesnį rytojų 
NATO narystės užuovėjoje. 

Vašingtonas ir Maskva jau 
pasikeitė „užuojautomis" dėl 
Bill susižeidimo, o Boris šir
dies sutr ikimų. Reikia many
ti, kad j iedu, lyg dvi moterėlės 
turguje, nepraleis šios ypa
tingos progos, besidalindami 
savo pat i r t imis ligoninėje ir 
po operacijų... 

SEVERIUKAS 
5 JURGIS JANKUS 

Juk buvo pulke ir dar vienas a r 
du politrukai, ir karininkų, bet jie visi lindėjo savo 
pulke, o tas į pulką grįždavo tik pernakvoti, ir tai, jei
gu kada grįždavo. Ištisas dienas prasitrindavo 
valsčiaus raštinėje, landžiojo pas ūkininkus, kiekvieno 
mokytojo bute jautėsi kaip namie. Kalnelių mokytoja, 
pamačiusi atlendantį, apsimetė išeinanti su reikalais, 
o jis: .Gali eiti. Nebijosiu pabūti ir vienas". J i ir išėjo. 
Nuėjo į kaimyninę mokyklą pas draugę ir apsinakvojo. 
Kai kitą rytą grįio. jo nebebuvo, bet, geriau 
apsižiūrėjusi, suprato, kad viskas buvo iššnerkšta. Ne
buvo suversta, bet daug kas nebuvo savo vietoje. Net 
rūbai spintoje ir baltiniai stalčiuose buvo iškilnoti. 
Neatrodė, kad kas būtų paimta, ir stalčiuje paliktoje 
piniginėje pinigai nebe taip buvo sudėti Tada jis dar 
maklinėdavo pėsčias, o kai užtiko Šarkos trakėne, 
pėsčio niekas nebematė. Su ja apsukdavo net ir toli
miausius valsčiaus kampus. Net neklaustas sakydavo, 
kad nori pažinti kultūringus Lietuvos žmones. Vargu, 
ar kas nors tikėjo, bet niekas negalėjo atspėti, kam jis 
savo nosį visur taip IŪĮ>'-stingri ka&foja, ypač kad ne
daug kur rusiškai ir susišnekėti galėjo. 

Įjojęs į kiemą, aiškintojas į visas puses linkčiojo, 
sveikinosi, labai šypsojosi, bet jo šypsnys visur atsi
mušė į akmeninius susirinkusių veidus. Pamatęs 
mane, pasuko į mano pusę. 

— Tai gerai, drauge mokytojau, kad atėjai. Būsi 
labai reikalingas. Surašyk visą mūsų pasikalbėjimą ir 
visus klausimus. Kai visi išs! ;kirstys, parašysim 
laišką draugui Stalinui. 

Kai pasakė, kad būsiu labai reikalingas, suneri
mau, bet sužinojęs, kad reikalingas būsiu tik 
įprastiniam laiškui, lengviau atsikvėpiau, tyčia apsi
graibiau po kišenes. 

— Kad neturiu popieriaus, — pasakiau. Net ir 
pieštuko niekur neužgriebiu. 

— Tai tau ir mokytojas! — išsišiepė. — Kada 
mums nebereikės už jus galvoti. O aš, va, turiu. 

Ne be pasididžiavimo pasidėjo naujutį geltoną 
kiaulės odos portfelį ant sarčio sprando, atsegė ir 
pradėjo ieškoti, bet tuo tarpu arklys sudrebėjo, susi
rietė. Pašokau į šalį, išlakstė ir visi kiti, kyrie buvo 
arčiau priėję paklausyti, ką man sako, portfelis nusly
do žemėn, popieriai pabiro, aiškintojas abiem rankom 
įsikibo į arklio karčius, o arklys labai keistai visom ke
turiom pašoko į viršų ir nudegė per kiemą. 

— Laikykit! Vyrai, laikykit! — paleido gerklę rai
telis, bet kas galėjo net pagalvoti laikyti tokį H M M t j 
kalną. 

Kas atsitiko'.' — sušuko raitas prilėkęs politru
kas. 

— Nežinau. Gal bites užpuolė, — atšaukiau, bet jis 
mano atšaukimą vargu ar beišmrdo. r.<\s tuo pačiu aki
mirksniu ir trakėne pasiuto. Iš karto kelis kartus 
spyrė, kamanomis sutempta atsistojo piestu. Atrodė, 
kad kris aukštielninka, politrukas prigulė prie kaklo, 
trakėne atgavo pusiausvyrą, jnere galvą tarp prieki
nių kojų, kaip žebenkštis plaukte perplaukė per tvorą, 
pilvu prie žemės prigludusi, nušuoliavo per dobilieną. 
Akis užkliuvo už kažin ko pilkšvo, kyšančio iš 
trakenes pauodegio. Apsidairiau Severiuko, bet jis 
buvo kitoje kiemo pusėje. 

Pasukau akis į laukus. Sartis, dumblus aukštyn 
svaidydamas, lėkė netoli alksnyno, bet jau be raitelio. 

—Užmuš rupūžę, — kažin kas pasakė, ir aš tik 
tada tepamačiau . kad raitelio viena koja įstrigusi į 
kilpą, o jis pats kuduliuojasi tarp šėlstančio arklio 
kojų. 

Politrukas dar tebesilaikė, bot rakenė nešėsi tie
siai į alksnyną. 

Tas žaltys paliks ne tik be nosies, bet ir be 
akių, — pasakė netoliese stovėjusi moteris, bet tuoj at
siliepė tas pats. kuris neseniai rnane buvo kalbinęs: 

— Velnias savo vaiko neims. 
Neims, tai npims, be! kas ti',r>i arkliam pasi-

darė? Ko abu iš karto pasiuto0 Ir dar tokius svečius' 

Žiūrėkite. Sart is tą jau pametė, — iš anos pusės kiemo 
jau prie manęs atėjęs šnekėjo Severiukas. 

Tikrai aiškintojo koja iš kilpos išsilaisvino ir jis 
gulėjo paslikas arime. Sart is nunėrė į k rūmus . Galvo
jo, kad krūmuose nusibrauks geliančius vabzdžius. Iš 
kiemo tekinas jau bėgo komsorgas. Paskui jį keletas 
paauglių. 

— Nejuda, — kažin kas pasakė. 
— Gaila žmogus, — labai rimtu veidu šnekėjo 

Severiukas. — Bet kas galėjo būti? Sakyk, mokytojau, 
ar ir tamsta nenujauti, kas čia atsitiko. 

Jo veidas buvo labai r imtas, net pilnas rūpesčio, 
tik pilkose akyse šokinėjo velniukai. 

Ką galėjau pasakyti? Pasveikinti, kai čia buvo 
tiek ausų"7 

— Nežinau. — atsakiau ir dar pridėjau. — gal 
bičių spiečių kas sujudino. 

— Bičių? Kur tame laike rasi bičių? 
— Tai kas gal širšių lizdą pajudino. 
— Širšių tai gal. Vyrai, ar matote? Ar buvo širstų. 

— atsisukęs į vyrus klausė, bet tų dėmesys buvo nuk
reiptas į pakrūmę, kur komsorgas jau buvo pasilenkęs 
prie aiškintojo. 

Po kelių akimirksniu jis atsitiesė ir tekinas bėgo 
atgal. Paaugliai paliko stovėti prie aiškintojo. 

— Einam į vidų. — mane peštelejo Stošys. 
|ėjom. 'Bus daugiau) 
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STATULA NETINKA NEI 
PIEMENIUI 

R O M U A L D A S K R I A U Č I Ū N A S 
Prieš kurį laiką man už

kliuvo Gedimino paminklas 
Vilniuje (Gediminai, nešok! 
„Draugas*, 1996.10.25). Dabar 
mano dėmesį patraukė kitas 
paminklas kitoje šalyje — pa
minklas šv. Patrikui Airijoje. 
Štai, suglaustai, ką apie tai 
rašoma Katalikų naujienų tar
nybos (CNS) reportaže iš Du
blino, Airijos, straipsnyje „The 
Catholic Times" savaitraštyje 
(1997.03.7). 

Velykų išvakarėse šv. Patri
kas uždegė didelį laužą ant 
Slone kalno, Meath apskrityje, 
Airijoje. Uždegdamas laužą, 
j is įžiebė krikščionybės lieps
ną Airijoje. Tai buvo 433 me
tais. Kitoje slėnio pusėje nuo 
Slone kalno radosi Tara vie
tovė, kur gyveno ir vieš
patavo Airijos karalius. Pama
tęs laužo ugnį krivių krivaitis 
išpranašavo, kad jeigu laužo 
liepsna neužges iki saulėtekio, 
ji taps amžinąja ugnimi visoje 
Airijoje. Rytojaus dieną vysku
pas Patrikas įžengė į Tarą ir 
atvertė karalių į krikščionybę. 

Šiomis dienomis pagoniško 
sukirpimo" šv. Patriko statu
la pateko į kryžminę ugnį. 
Daugiau kaip šimtmetį žino
ma, tradicinio „sukirpimo"šv. 
Patriko statula, su mitra ant 
galvos ir vyskupo lazda ran
koje, stovėjo ant Rath na Ri, 
aukščiausio Tara vietovės taš
ko. Ilgainiui statula pradėjo 
trupėti, nykti. Prieš penketą 
metų Airijos viešųjų darbų 
ministerija kreipėsi į Airijos 
vyskupus Meath apskrityje, 
prašydama leidimo statulą 
nuimti remontui. Statulą be-
nuimant, ji dar daugiau buvo 
sužalota, t iesiog subyrėjo į ga
baliukus. Tad ji buvo išmesta. 
Niekas tam neprieštaravo. 

Vietiniai gyventojai ėmėsi 
iniciatyvos pastatyti naują 
statulą. Ministerija j iems pa
sakė, kad Tara vietovė yra bu
vusi pagonių šventovė ir 
krikščioniški simboliai netin
ka valstybinėje priešistorinėje 
vietovėje. „Mes sutinkame, 
kad daugumas paminklų yra 
iš laikų prieš krikščionybės 
įvedimą, tačiau šv. Patrikas 
turėtų būti pačiame viršu
tiniame religinių pokeičių 
sluoksnyje", kalbėjo Leo 
Curran, vietinių iniciatorių 
komiteto pirmininkas. Ilgai
niui buvo rastas abiem pu
sėms priimtinas sprendimas: 
nauja statula, kurią finansuos 
valdžia, bus pastatyta tarp 
įėjimo į Tarą ir interpretacinio 
centro, esamo pačioje istorinio 
parko teritorijoje. 

Buvo paskelbtas paminklo 
konkursas. Penkių teisėjų ko
misijoje vienas asmuo atstova
vo vietiniam iniciatorių komi
tetui. Komitetas parinko An-
nette Hennessy projektą. Pati 
skulptorė prisipažino, kad jos 
projektas nebuvo tradicinio 
stiliaus, nors viena konkurso 
taisyklių kaip tik reikalavo, 
kad projektan būtų įjungti 
tradiciniai motyvai. Paprastai, 
tradiciniai motyvai, susiję su 
šv. Patriku, apimantys trila
pius dobilus, arfą. vyskupo 
mitrą, vyskupo lazdą ir nuo 
šventojo bėgančias gyvates. 
Konkursą laimėjusiame pro-

Naujoji šv. Patriko stalula. 

sakydama, kad statula pri
pažįsta krašto pagonišką kil
mę. 

Statula turėjo būti atidengta 
šv. Patriko dieną, kovo 17. 
Jos atidengimą užblokavo 
vietiniai gyventojai, protestuo
dami, kad statula nėra tinka
ma. „Ši statula būtų t inkama 
Slemish vietovėje, kur šv. Pa
trikas buvo vergu ir kiauliaga-
niu, — teigė jau minėtas Cur
ran. — Kai j is atvyko į Tarą, 
jis jau buvo vyresnio amžiaus, 
apsivilkęs vyskupo ar kunigo 
rūbais. Dabar reikėtų 
aiškintojo, kad įsitikinus, kad 
čia tikrai yra šv. Patriko stat
ula". Žinovų teigimu, šv. Pa
trikas buvo vidutinio amžiaus, 
kai j i s įžengė į Tarą pirmoje 
penktojo šimtmečio pusėje. Ne 
visi mano, kad jis ant galvos 
būtų dėvėjęs mitrą, kuri esan
ti viduramžių išradimas. Kiti 
specialistai galvoja, kad mi
tros dėvėjimas siekia apaštalų 
laikus. 

Toliau komentuoja iniciato
rių komiteto sekretorius, pas
tebėdamas, kad „...jeigu statu
la rodo jauną Patriką Slemish 
kalnuose, su tokiu apsirengi
mu j is būtų žiemą sušalęs , j is 
būtų buvęs paralyžuotas iki 
kelių". Čia dar reikia pridurti, 
kad skulptūroje apsiausto il
gumas yra virš kelių. 

Kaip viskas baigsis? Vietos 
kunigas teikia, kad viešųjų 
darbų ministerijos pareigūnas 
filosofiškai nusiteikęs: „Norit 
— imkit, norit neimkit." Jei 
vietiniai gyventojai premijuo
tos statulos nenori, minėta 
ministerija daugiau lėšų nes
kirs naujai statulai. Mano bai
giamasis klausimas: Kas būtų 
jeigu patys gyventojai pasta
tytų jiems pa; .įkama pa
minklą ir patys už ji MImo
kėtų? Atsakymas: greičiausia, 
valdžia neduoti. Z«.TTI<'S. kur 
jam pastatyti. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA 
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
INFORMACIJOS SKYRIUS 
2060 N. l 4 t t iSu i t e2 l7 , 
AHington, VA 22201 
(703) 524-0498 • FAX (703) 524-0947 

S E N A T O R I A U S R O T H koridorių, kuris t ies iogia i s u -
LAIŠKAS J A V L I E T U V I Ų jungtų Rusija s u j o s kar ių 

B E N D R U O M E N E I įgulomis Karal iaučiuje . 

Delaware valstijos senato
rius VVilliam V. Roth, Jr. nese
niai padėkojo JAV Lietuvių 
Bendruomenės būstinei Va
šingtone už medžiagą, kuri 
buvo jam įteikta, išvykstant į 
Šiaurės Atlanto (NATO) Ple
narinį susirinkimą Paryžiuje. 

Susirinkę delegatai išrinko 
jį Asamblėjos pirmininku. Se
natorius patvirtino, kad tose 
pareigose j is aktyviai veiks 
praplėsti NATO. Jo manymu, 
šis bendras įsipareigojimas 
išsišakoja taip: pirmiausia 
praplėsti sąjungą naujais na
riais prieš 1999 metų pradžią; 
antra, garantuoti saugumą tų 
kraštų, kurie siekia NATO na
rystės, bet kurie nebus šį 
kartą įtraukti į sąjungą; tre
čia, įtvirtinti abipusiškai nau
dingus santykius tarp Rusijos 
ir NATO. 

Prie savo laiško Senatorius 
Roth pridėjo kopiją Plenarinės 
Rezoliucijos nr. 271 — „To-
ward the 1997 NATO Sum-
mit", kurioje išdėstoma palaips
nis priartėjimas prie minėtų 
tikslų. 

SVEIKINIMAI 
K O N G R E S O N A R I U I 

COX 

JAV LB pasveikino Kongre
so narį Cox, pradedant dabar
tinę kadenciją Atstovų rūmuo
se. Ta pačia proga j a m buvo 
padėkota už pastangas, kurias 
jis įdėjo buvusios Kongreso se
sijos metu, atkreipdamas Kon
greso narių dėmesį į Kara
liaučiuje įsikūrusių Rusijos 
karių grėsmę visos Europos 
pastovumui. 

JAV LB išreiškė viltį, kad 
Kongreso narys Cox dabar
tinėje Kongreso sesijoje vėl pa
ruoš ir iškels rezoliuciją, at
kreipiančią dėmesį į padėtį 
Karaliaučiuje. JAV LB yra 
pasiruošusi padėti jau ruošti 
tokią rezoliuciją, kuri galėtų 
būti prijungta prie State Dept. 
Authorization Bill. Numatytos 
rezoliucijos tekstas turėtų 
pabrėžti būtinumą gerbti kai
myninių kraštų saugumą bei 
integralumą. 

Laiške pabrėžta, kad Lie
tuvą atsiras pavojuje, jeigu ji 
nebus pakviesta įstoti NATO 
šių metų liepos konferencijoje. 
Šitokį nuosprendį Rusija su
prastu kaip signalą, kad 
NATO nariai nurašo Lietuva į 
Rusijos įtakos sferą. Tada Ru
sija užvestų agitacinę veiklą 
per Lietuvą pravesti tranzitinį 

R U S I J O S A M B A S A D O S 
P R A N E Š I M A S S P A U D A I 

Kel ias d ienas prieš Vasar io 
16-tąja RUSUOS a m b a s a d a Va
š ingtone paskelbė prez . Je lc i 
no požiūrius į s a n t y k i u s tarp 
Rusijos ir Balt i jos v a l s t y b i ų . 
P r a n e š i m a s spauda i i šdės to 
Rusijos s trateg in ius objekty
vus gerų k a i m y n ų bendrapu-
siškai naudingų s a n t y k i ų 
skraistėje. To l imesn ių geopol i 
t inių s iekių potekstė je Rusi jos 
opiausi rūpesčiai , kur i e dabar 
į tempia jos ryšius s u Balt i jos 
krašta is , pristatyt i labai a i š 
kiai. Je lc ino n u o m o n e būt ina: 
stabdyti N A T O prap lė t imą 
ginti Rusijos taut ieč ių t e i s e s , 
palengvint i rus i škų prekių 
tranzitą, į teis inti dabar t ines 
vals tybines s i enas , pana ik int i 
baltiečių kr iminalų g r ė s m ę 
Rusijai ir galų ga le tobul int i 
kultūrinių bei ž in iask la idž ių 
ryšius. 

Nors iš pradžių gal i atrody
ti, kad čia nieko naujo , š i s 
praneš imas įdomus tuo , k a d 
j a m e matomi m e t m e n i s , ka ip 
bus b a n d o m a izoliuoti Bal t i jos 
kraš tus nuo Vakarų ir j u o s re
integruoti į Rusijos į takos 
sferą. Gal ima t ikėt is , k a d per 
ate inanč ius kel is m ė n e s i u s 
žymiai suaktyvės Rusijos de
zinformacijos aparatas , skle i 
džiant įvairius a r g u m e n t u s 
bei te ig in ius . 

P irmiaus ia bus s i e k i a m a 
atitolinti š iuos k r a š t u s n u o 
NATO ir blokuoti j ų įstoj imą į 
š ią sąjungą, to l iau bandant 
pakeisti Vakarų viešąją nuo
monę apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Bus a r g u m e n t u o j a m a , 
kad jų noras įstoti į š ią 
sąjungą ne vien tik rodo jų ne
draugiškumą savo kaimy
nams , bet ta ip pat destabi l i 
zuos visą šią Europos sritį . B e 
to, j ų e lgesys nea t i t inka elge
siui kraštų, kurie j a u dabar 
yra N A T O nariai , būtent , Bal
tijos kraštai nedraugi šk i savo 
ka imynams , su j a i s nesus i ta 
ria dėl s i enų , engia savo 
kraštų e tn ines m a ž u m a s ir 
stabdo normal ius ekonomi
nius santykius . Balt i jos kraš
tuose taip pat s iaučia krimi
naliniai e l ementa i , kurie yra 
taip įsigalėję, kad jų veikla 
persilieja į k a i m y n i n i u s kraš
tus . 

Antra, numatomoje ateityje 
Maskva veiks sust ipr int i š ių 
kraštų kul tūr in ius bei ekono
minius ryšius s u Rusija. A m 
basados p r a n e š i m a s teigia. 

jekte nieko toku ) nerMivo •Ir 
statula yra jaunuolio, apsiren
gusio trumpu, paprastu ap
siaustu Apsiaustas trumpo
mis rankovėmis Nuleistoje 
kairėje' rankoje laiko varpeli. 
kun< man par.MM-sr.i.- i p'isbu-
telj. Pešmeje -'.įlenktoje r a n 
koje laiko ki/da. kūnus -. iršuje 
pririštas briedžio ragas Plau
kai trumpai nukirpti, be ke
pures Turstinije -'atulos nuo-
traukote atrodo. 1 > >j ba.^as 
butų Auforo trina - i v o kurmi. •JAV >ci.itrrri'is I > t k Durimi. \ w 
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<ifl:im.is Vilniuje vasario viduryje, aplankė Ritos Dapkutės 
kitos slt'ptuvp" 

kad reikia „sustiprinti" rusų 
komersantų kapitalą š iuose 
kraštuose ir į te is int i lengvatas 
rusiškų prekių tranzitui per 
š iuos kraštus . Iš tikrųjų tai 
sust iprintų Rusijos galią Bal
tijos kraštų bankuose ir eko
nomijoje. Žinoma, reikės ap

saugoti invest ic i jas ir prekes 
nuo kriminalų ir mafiozų, ne 
v ien tik sutar t imis , bet ir sti
presniais da l in ia i s pasienyje 
ir, ko gero, ginkluotais palydo
vais traukiniuose bei sunk
vež imių eše lonuose . 

Nors k iekv iena tarptautinė 
įstaiga, kuri t ikrino mažumų 
skundus , adresuotus Baltijos 
kraštų va ldž ioms , pagrindo 
t i ems s k u n d a m s nerado, vis 
dėlto Je lc inas kartoja ne
pagrįstus t e ig in ius ir, gal ima 
t ikėtis , tol iau juos kartos. 
Taip bus bandoma sudaryti 
pagrindą rus i škų kultūrinių 
bei rel iginių į s ta igų plėtotei 
Baltijos va l s tybėse . Dėl to 
reikės aprūpinti š ias įstaigas 
geriau kvalif ikuotu personalu 
(žinoma, t a m tikslui ats iųs
tam iš Rusijos), platesniu 
spaudos t ink lu bei didesniu 
skaičiumi radijo ir televizijos 
laidų iš naujai įkurtų ir 
į te is intų stočių s u pastiprinta 
aparatūra. 

NATO IŠPLĖTIMAS 
Seminaras ir pokylis, kurį 

rengia Amerikos Baltų laisvės 
lyga. įvyks balandžio 5 d., 
šeštadienį Latv ių Bendruo
menės centre (Latvian Com-
munity Center) , 1955 River-
side Dr., Los Angeles , C A 

A-B.L.L. malonia i kviečia vi
s u s dalyvauti seminare ir po
kylyje, ta ip pat raginti, kviesti 
savo draugus ir pažįstamus. 

B u s svars tomos galimybes, 
kl iūtys ir esamoji padėtis Lie
tuvai , Latvijai ir Estijai akty
viai s iekiant tapti lygiatei
s ėmis NATO narėmis. 

Pagrindinis kalbėtojas semi
nare bus dr. Paul Goble, il
gamet i s Balt ijos kraštų rėmė
jas , anksčiau dirbęs Valstybės 
departamente , o dabar Radio 
Free Europe patarėjas. 

Kiti seminaro dalyviai: Ja-
nusz Bujaskis iš Strateginio ir 
Tarptaut inių studįjų centro 
Vašingtone; Robert Nurick iš 
garsios Rand korporacijos; dr. 
Larry Caldwell iš Occidental 
kolegijos, Ann Smith, vyriau
sybės reikalų analizuotoja, 
anksčiau dirbusi Senato Už
sienio reikalų komitete (pirm. 
sen . Jess ie He lms) . 

Taip pat pakviesti: Daniel 
Fried iš Vals tybės Saugumo 
tarybos (Nat ional Security 
Council) ir Kongreso narys 
Edward Royce (R - C A) — 
Kongreso Tarptautinių rei
kalų komiteto narys. 

Svarstybose dalyvaus — visi 
trys Los Angeles Baltijos 
kraštų garbes konsulai. 

Po seminaro pokylyje kalbės 
dr. Rita P. Peters , Harvard 
universiteto Dav i s centro Ru
sijos studijų narė (Fellow). 

Trumpą meninę programą 
atl iks garsus operos solistas 
Pauls Berkolds. 

Jejimas į seminarą — veltui. 
Seminaro pradžia — 9 vai. 

ryte, iki 4 v. p.p.; pokylio 
pradžia — 6:30 v v., 7 v. v. 
vakarienė. 

Informacijas teikia ir stalus 
bei vietas rezervuoja: Jonas 
Matulait is Dr. An telef.: (213) 
666-1820 arba bet kuris 
A.B.L.L. direktorius. 

A n g e l ė N e l s i e n ė 

• 1990 m. gruodž io 16 d. 
Ženevoje (Geneva, Šveicarųoje) 
Lietuva pasirąžė sutartį su 
Tautų sąjunga dėl įstojimo į 
Tarptautini H a g o s Tribunolą 

• 1923 m. gruodž io 21 d. 
Lietuvos Respublikas preziden-

buvunioe tu išrinktas Aleksandras Stul
ginskis. 

CLASSIFIED GUIDE 
REALESTATE REAL ESTATE 

92ZL 
REALMARTII. Ine 
6C02 S. PulasU Rd. 
CMcago.ll. 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Asaociate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č ! U I 

Bu*. 77MS54100 
FM.77V5K4N7 Paetr 773-30S-0307 

^ 
RE/MAX 

REALTORS 
(773)596-5959 
(706)425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
{VEOMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto tekumą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompknariujr FAX pagalba 
»Nuosavybių įkainavimą* veltui 
»Perkama ir parduodame namus 
• Apart/nertu* ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

M I S C E L L A N E O U S 

AOTOMOSUO, NAMU 8VEKATOS. 
• OYVYBE8 OHAUOSsAS. 

Agentas Fra/* Zapofts Ir Off. Mpr Aukas 
S. Kana kaba letuviekai. 

FRANKZAPOU8 
320SV, West96tn Street 

TeLf70S) 424-8854 
7T1581-SSS4 

JKSCONSTRUCTtON 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

MI. 630-989-2658 

m TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H.Dsckys 
Tsi. 773-565-6624 

Expertenced wsitress vmnted. 

Food and CocktaHs. 
Marouatta km Asstauranf 

135 W Mmdhon Aym. 
Chtcago, IL 60603 

ftat 312-236-1111 AaktorJkn 

Suteiksiu pilną priežiūrą 
savo namuose (slaugymas, 

maistas) ligoniui ar pensininkui. 
773-918-0315 

Ar norite sustot rūke visam 
laikui? Pabandykite gydytojų 
rekomenduojamą, natūralią 7 
dienų programą. Kreipkitės: 

Ann, teL 1-800-836-3142 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
antr. aukšte St Louis ir 62 St 
apyl.TeL773-77f>8340 

ŽAtZDOS&RBYJE 

Nauja poeto 
ROMUALDO 
KISIELIAUS 

eilėraščių 
knyga. 

Išleido 1997 m. 
"Austėjos"lei-
dykla Vilniuje 
Knygos kaina 

$5.00, su 
persiuntimu. 

Knygą galima gauti pas 
autorių, rašant: Mr. R. Kisieftus, 

36KENBURYRD., 
SOHERVlLLE, NJ 06876 

Los Angeles Lietuvos „Vaikų Vilties" 
Skyriaus aukos gautos 

1996 m. spalio -1997m. sausio mėn. 

$3350 G Kazlauskas 
$910 A. Mikuckis (per United Way) 

Los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai 
Dr. R. ir D. Giedraičiai 
G. Baltrušaitis su M. Stankevičiene, Los Angeles Biru-

$500 
$400 
$300 
tietės 
$250 
$200 
$110 
$100 

A. ir B. Gricius, A. ir V. Markevičius, A. ir I. Sekas 
A. Bajoras, E. ir V. Radvenis, K. ir S. Sakys 
J ir B. Dzenkaitis •» 
J. ir A. Balsys, dr. Zigmas Brinkis, V. ir D. Burokas, A. ir 

F. Galdikas, J. ir I. Jodelė, A. ir B. Kliorė, Judge M. Kristovich, 
prel. J. Kučingis, B. Liseckienė, Los Angeles Vyčiai, Tautinė 
Sąjunga, R. ir R. Mulokas, R. ir A. Nelsas, K. ir M. Pažemėnas, 
A. Pažiūrienė, K. ir J Petrauskas, I. Raulinaitienė, R. ir L. Rin
gys, R. Sakeinė, V. ir I. Tamošaitis, A. ir I. Tumas, R. ir R. 
Žemaitaitis 
$65 V.Gilys 
$50 R. Bureikienė, Kons. V. ir J. Čekanauskas, V. ir D. Černius, 
J. ir R Joga, T. Kulbis, E. Mattis, A. ir D. Polikaitis, Ms. Pūkštąs, 
V. ir V. Ruzgys, S. Singer Sluchaitė, W. ir A. Talūnas 
$30 J. ir A. Valukonis 
$25 V ir R Baipšys, M. Banionis, J. Benedict, L. Jarašūnienė, 
A. ir A. Kudirka, M. Lembertienė, J. ir J. šepikas 
$20 F Barran, R. Dabšys, A. De la Fuente, B. ir A. Jocas, E. 
Mikalonienė, R. Paškauskas, D. Paškevičienė, S. Paulius, L. Rei-
vydas 
$15 G. Herzog 
$10 G Avrech, D. Davvahare, S. Kungys, P. Navickas, C. Ro-
binson 
a.a. NeMa Mockuvienėa atminimui (tęsinys): 
$100 Kristina Philip 
$30 Jack BuzArd and Nancy Barton 
a.a. Marcelis Augu* atminimui: 
$100 Andrew Malėsi 
$62 Col. Brian Fredricks and Friends of Yvette Augus 
$50 I and S Rosner, K. V. Barmus 
$25 A Nicola, S Kusenda 
j . j . Adolfo Butkaus atminimui: 
$25 A ir L. Mažeika, E. ir J. Sisas 
u Irun. Viktoro PavaDdo atminimui-
$200 P ir M Grušai su kun Gintaru ir K ir M. Čižiūnais, G. 
Zaborskiene 
$100 V ir V šliupas, A ir A. Vindašius 
$75 A. ir J Mačiulis 
$40 J. Bikuk"ius 
$25 R Case 
a.a. Eienos Skumantienės atminimui: 
$10 L.<>s Angeles Birutietes 

http://CMcago.ll
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LAIŠKAI 
APIE DIEVDIRBJ 

Šeštadienio, vasario 22 d., 
„Drauge" staiga užkliuvo se
niai girdėta pavardė straipsnyje 
„Dievdirbio sūnui — 80" . Tai 
ir sugalvojau nors trumpai 
parašyti, kad tą brangų meni
ninką j au seniai pažįstu, bet 
jis manęs tikriausiai neprisi
mintų. 

Tai buvo dar, kai mūsų Lie
tuva buvo nepriklausoma. Aš 
gimiau ir augau Alsėdžiuose, 
gyvenau toje pačioje gatvėje, 
kaip ir K. Varnelis. Žinau tik 
tiek, kad nueidavau pas juos 
vakarais, mamytės liepta 
parnešti pieno (tada buvau 
kokių 6-7 metų). Alsėdžiai — 
tai mažas Žemaitijos mieste
lis, Lietuvos laikais buvęs 
Telšių apskrityje. Tada mes 
gyvenome prie kampo Gadu
navo kelio ir plento į Telšius. 
Tai buvo mažieji Dirvanskie-
nės nameliai, o šalia — dides
ni trobesiai. Vėliau, 1937 m., 
išsikėlėm gyventi pas „babū-
nėlę" Pronskienę prie Liepa-
laukės kelio. 

Kodėl aš pažįstu K. Var
nelį ? Todėl, kad mano tėvelis 
Jonas Pronskus, kurį tikriau
siai ir K. Varnelis prisimintų, 
buvo stalius. Kadangi jis dirb
davo netoli, tai ir aš 
atbėgdavau pas tėvelį. Man 
visuomet būdavo labai įdomu 
pamatyti, kaip prisimenu, 
kažkokių kieme statulų būrį, o 
viduje taip pat buvo kažkas 
gražaus, bet tada buvau vai
kas ir nežinojau, kas tas 
„menininkas". 1937 m. išsi-
kėlėme į Šventosios uostą 
prie Palangos. Tėvelis dirbo 
laivų dirbtuvėje ir ten 
išgyvenome iki 1944 m. 
rugpjūčio 10 d., iki išbėgimo į 
Vakarus. 

Tad aš ir noriu palinkėti 
Kazimierui Varneliui geros 
sėkmės, po tiek metų vėl 
sugrįžus į gimtąjį žemaičių 
miestą Alsėdžius, o taip pat 
pasveikinti su 80-tuoju gimta
dieniu. 

Just ina Skališienė 
Pronskutė 

Waukegan, IL 

KODĖL? 

Lietuvoje kuriama nauja 
Europos reikalų ministerija. 
Manyčiau, kad ši ministerija 
tvarkys Europos kraštų pre
kybinius, pramoninius ir tu
ristinius reikalus ryšyje su 
Lietuva, bet ne diplomatinius: 
jie turėtų būti palikti Užsienio 
reikalų ministerijai, kuri koor
dinuotų visą pasaulinę Lietu
vos diplo/natiją. Susidaro vis 
tik įspūdis, kad naujosios 
Rytų Europos valstybės labai 
„myli" biurokratizmą, valdi
ninkijos gausą ir tai, žinoma, 
brangiai kainuoja, o nauda 
kažin ar pateisina išlaidas. 
Lietuva irgi matyt to neiš
vengia. O kodėl ne Šiaurės 
Amerikos, Pietų Amerikos ar 
Azijos reikalų ministerijos? 

Jonas Rugelis 
Maywood, IL 

NATO NARYSTĖ BŪTINA 

Keletas pastabų, dėl Valdo 
Adamkaus nuomonės apie Lie
tuvos narystę NATO sąjungoje, 
spausdintos „Draugo" 1997 me
tų vasario 5 laidoje. Man atrodo, 
kad Šiaurinės Europos Organi
zacija yra grynai popierinis iš-
mislas, iš kurio negalima tikėtis 
jokios rimtos karinės apsaugos. 
Sovietinės Karelijos pavyzdys 
dar ir šiandien galioja. Visų pir
ma Lietuvoje reikia perorgani
zuoti visą karinę sampratą, 
išmetant į šiukšlyną visas sovie
tinio karinio mentaliteto sąran
gas, jos. atstovus bei jų pasekė 
jus. Perorganizuojant užsiliku
sias sovietines karines struktū 
ras, pradėti nuo nauju kadrų 
formavimo karine.se. naujai per 

tvarkytose, akademijose, dės
tančiose JAV pavyzdžiu. Sovie
tinis karinis palikimas yra itin 
pragaiškingas, nes Irako Sadam 
Husseinas ir Čečėnijos karas 
aiškiai parodė, kad maskvinis 
Frunzė8 institutas nesugebėjo 
paruošti kadrų, tinkančių da
bartinėms aukštos technologijos 
karo sampratoms. Tik regulia
ri, NATO reikalavimams atitin
kanti, kariuomenė gali apginti 
Lietuvos laisvę. Pasikliauti par
tizaniniu karu yra gryna tautos 
savižudybė, nes didelių miškų ir 
pelkių Lietuvoje nebeliko. Todėl 
sąrišys su NATO sąjunga yra 
pats geriausias ir galbūt būti
nas Lietuvos valstybės ateities 
užtikrintojas. 

Romas A. Shatas 
Sunny Hills, FL 

VISI IŠ VIENO MAIŠO 

Esu nusivylusi Lietuvos Už
sienio reikalų ministro Algir
do Saudargo elgesiu. Pirmas 
nusivylimas buvo, kai jis išėjo 
prieš prof. Z. Zinkevičių lietu
viškų mokyklų Rytų Lietuvoje 
klausimu, net Varšuvoj pasi
sakydamas prieš jį. Visada 
galvojau, kad Saudargas yra 
protingas, santūrus diploma
tas. Bet diplomatija savo ke
liu, reikia žiūrėti ir Lietuvos 
interesų, o ne taikytis prie 
visų. 

Dabar vėl skaitau „Drauge", 
kad jo patarėjais pradėjo dirb
ti du buvę LDDP ministrai: 
Linas Linkevičius — NATO 
klausimu, o Virgilijus Bulovas 
— vidaus politikos. Ar tam 
žmonės čia rinko aukas, su
dėjo tūkstančius dolerių, kad 
paremtų buvusiuosius? Ar bu
vusieji savo patarėjais turėjo 
bent vieną krikščionį demok
ratą ar konservatorių? Nema
nau. Tad kas čia darosi? 

Priėjau išvados, kad jie visi 
(su mažomis išimtimis) yra iš 
vieno maišo, iš tos pačios mo
kyklos, tik kitokiais vardais 
pasivadinę. Gaila! 

Dana Stankaitytė 
Oak Lawn, IL 

KANDIDATAS Į 
PREZIDENTUS 

2002 METAIS 

Š. m. vasario 26 d. „Drau
gas" (o vasario 7 d. „Lietuvos 
aidas") paskelbė straipsnį apie 
Vaidoto Žuko kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus. Jauno 
amžiaus katalikų radijo pro
gramos vedėjas, anksčiau dar
bavęsis tapybos mene, tačiau 
organizuotame politikos gyve
nime nedalyvavęs, V. Žukas į 
visuomenę kreipiasi Seimo na
rio Algirdo Patacko lūpomis. 
Straipsnyje aiškiai pasakoma, 
kad šiais metais laimėti rinki
mus V. Žukas nesitiki. J is 
siūlo savo kandidatūrą „žval-
gytuvių" tikslu — kaupti poli
tinę patirtį už penkerių metų 
būsimiems rinkimams. Šiuo 
metu V. Žukas lankosi Ameri
koje bei Kanadoje, kur, vėl 
straipsnio teigimu, atvirai ti
kisi čia gyvenančių lietuvių 
paramos pinigais. 

Privalu skaitytis su minti
mi, kad šiais metais V. Žuko 
kandidatūra gali pakenkti ki
tam dešiniojo sparno kandida
tui, Vyt. Landsbergiui. Tai 
rimtas pavojus, su kuriuo, to
lokai į ateitį šmaikščiomis 
mintimis operuojantis, A. Pa
tackas rimtai nesiskaito. Šis 
rūpestis yra atsakingai iš
reikštas iš Lietuvos gautame 
laiške. Tarp kitko laiške ra
šoma, kad straipsnyje klaidin
gai skelbiama apie Žuko-Pa-
tacko pasiuntinio susitikimą 
VI. Žuko kandidatūros reikalu 
su V. Landsbergiu. Tokio su
sitikimo nebuvo... 

Keliauti po š . Ameriką be
veik niekam nedraudžiama. 
Taip pat niekas nedraus no
rinčių remti kandidatūras pi
nigais, net už penkerių metų 
įvykstančiuose rinkimuose. 
Tokia p.'iram.i gali Imti panaši 

į s tuden tams skiriamas sti
pendijas. Skir tumas, tačiau 
tas, kad s tudentai , nekenkda
mi kit iems, studijuoja mokyk
lose, o A. Patacko kandidatas 
metasi į savotiškas studijas 
valstybės prezidento rinki
muose. Iš tiesų čia galima 
įžiūrėti dar tokią priešingybę: 
nusis ta tęs 1997 m. pabraidyti 
po prezidento rinkiminius 
vandenis, dailininkas ir radijo 
programos vedėjas lankosi 
Amerikoje, o vis dar oficialiai 
neapsisprendęs kandidatuoti 
visuomenininkas, prityręs 
JAV valdžios pareigūnas, ret
karčiais vieši ir papolitikuoja 
Lietuvoje. Je i jie abu savo 
kandida tūras siūlys balsuoto
jams, gali būti įdomu klausy
tis jų debatų. 

Prisiminkime dar tai, kad 
Lietuvoje prieš prezidento rin
kimus vyks savivaldybių rin
kimai. Užtat kandidatuoda
mas į prezidentus tik už pen
kerių metų, V. Žukas verčiau 
bandytų gerai pasirodyti savi
valdybių rinkimuose. Juose 
laimėjęs, jis galėtų rimčiau 
ruoštis aukštesnėms parei
goms. 

Straipsnyje cituotos reli
ginės istorijos bei Žemaitės ar 
Vaižganto Amerikoje rinktų 
pinigų pavyzdžiai negali būti 
lyginami su šiais metais „tik 
kandidatuoti" norinčiu V. Žu
ku. Krašto valdymui sąmo
ningai ruoštis yra daug kitų 
būdų. 

Antanas Dundzi la 
McLean, VA 

DĖL POPIEŽIAUS 
ŠAUKIAMO JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMO 
PARYŽIUJE 

Ateinančią vasarą (rugpjū
čio 18 - 24 d.), Paryžiuje vyk
sta, j au tradicija tapęs, Šv. 
Tėvo susit ikimas su pasaulio 
jaunimu. Tikimasi, kad daly
vaus 400,000 jaunimo iš viso 
pasaulio kraštų. Pats šv. 
Tėvas praves atidarymo ir 
uždarymo pamaldas, eiseną ir 
vigiliją. Iš Lietuvos žada at
vykti apie 3,000 jaunimo. 
Išeivijos lietuvių vyskupas 
Paul ius Baltakis, OFM. glo
boja išeivijos jaunimo dalyva
vimą šiame įvykyje. J is 
pavedė kun. Edžiui Putrimui, 
išeivijos lietuvių sielovados 
jaun imo sekcijos vadovui, už
duotį suorganizuoti jaunimo iš 
JAV ir Kanados išvyką. Tiki
masi suorganizuoti bent 40 as
menų grupę, kad galėtumėm 
pasinaudoti papiginta ke
lionės kaina. 

Šios kelionės tikslai yra to
kie: 

1. kviesti 8 klasės, gimnazi
jos ir s tudentų amžiaus jau
nimą; 

2. sudaryti sąlygas patirti 
religinę ir taut inę įtaką, for
muojant pasaulėžiūrą; 

3. sudaryti sąlygas kartu su 
j aun imu iš Lietuvos pasiruošti 
dienoms Paryžiuje; 

4. supažindinti mūsų jau
nimą su jų senelių kartos at
liktu darbu Europoje: Vasario 
16 gimnazijos patalpomis Vo
kietijoje, Villa Lituania ir Šv. 
Kazimiero kolegija Romoje, 
dalyvauti Vatikano radijo 
transliacijoje Romoje, aplan
kyti Lietuvos ambasadas Pa
ryžiuje ir Romoje, aplankyti 
lietuvių koplyčią Šv. Petro ba
zilikoje Romoje: 

5. dalyvauti jaunimo dienose 
Paryžiuje programoje, kuri 
ruošiama lietuvių kalba (lietu
vių kalba yra viena iš oficia
liųjų šių dienų kalbų!); 

6. augti ir brętt i savo reli
giniame ir taut iniame supra
time, vykdant specialią pasi
ruošimo programą. 

Kelione vyktų nuo nmpjučM; 
15 d. iki rugpjūčio 31 d. 
Maršru tas toks — atvykstama 
I Frankfurtą. Vokietijoje <"2 
dienas apsistojamą Vas. 16 
gimnazijoje1: įvvkst.i Į>.I.-I 

ruošimas Paryžiui kartu su 
jaunimu iš Lietuvos: kelione 
laivu Reinu; aplankome Hei
delbergą. Toliau vykstame į 
Paryžių (apsistojamą viešbu
čiuose) dalyvauti jaunimo die
nose. Aplankome Mont Ste. 
Michel Bernardinų viduram
žių vienuolyną saloje ir II Pa
saulinio karo Normandy 
Coast (Utah Beach. t.t.). To
liau vykstame į pietus, į Alpes 
(2 dienas apsistojamą vieš
bučiuose). Tada vykstame į Ita
liją: per Italų alpes nakvynei 
į Florenciją; iš ten 3 dienom į 
Romą (apsistojamą Vila Litua
nia viešbutyje Romos centre); 
ir Romos namo. Kaina 2,200 
dol. už transatlantinį skrydį 
kelionės po Europą pirmos 

klasės autobusu, pusryčius ir 
vakarienes, viešbučius (turis
tinės klasės po du kambaryje 
ir privati vonia), įėjimus/ 
turus. Priklausomai nuo gru
pes dydžio, kaina gali mažėti. 
Dalyvaujantys Paryžiuje, tur i 
užsiregistruoti per Vatikaną, 
nes į Paryžiaus miestą tomis 
dienomis bus įleidžiami ir ne
ribotai naudosis vietiniu mies
to transportu, tiktai asmenys 
turintys Vatikano išduotus pa
sus. 

Šiuo laišku pranešame, kad 
jau laikas registruotis. Pirma
sis įmokėjimas reikalingas iki 
kovo 21 d., antrasis — birželio 
mėnesį. Aptarkite ir keliau
kite su mumis! 

Dėl kelionės informacijos ir 
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Mūsų brangiam Draugui 

• 

AtA. ' 
IGNUI ANUŽIUI 

užbaigus žemišką kelionę, jo liūdinčią žmoną DA
NUTĘ, sūnų EDVARDĄ, dukter is LORETĄ ir 
ADRIĄ ir jo seserį GABRIELĘ CHVEDUKIENĘ su 
šeimomis bei kitus ar t imuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Benita Astašaitienė, 
Dalia ir Algis Augūnai 

Liucija ir Valteris Beržinskai 
Ona ir Vincas Braziai 

Elena ir Kazys Karveliai 
Julija ir Jonas Kučinskai 

Emilija ir Leonardas Kutkai 
Gražina Petrulienė 

Alicija ir Henrikas Soliai 
Erna Žalkauskienė 

b 

r 

• i 

AUKOS PARTIZANŲ ŠALPAI 

$325 
$300 
$300 
$200 

Aldona Gnškienė per kelis aukojimus. 
Bronius Andrašiūnas per kelis aukojimus. 
a.a. Marytės Daihdienes atminimui skiria S.K. Dailidės 
Salome Duoba, Grožvyda Giedraitytė, D.L.K. Kęstučio 

šaulių kuopa, Kenosha, VVI. 
a.a. Liongino ir Kosto Baliukevičių (Tauro apyg.) atminimui, 
aukojo mokslo draugė X. 
$100 K G. Ambrazaitis MD, K. M. Linkai, dr. S. J. Kungiai. 
$65 VVaterbury CT. Liet. Bend.: aukojo ($25 V. E. Norkai, 
po S10; A. Norkeliūnai, S Augaitis, J. Puodžiukaitienė, R. T. 
Igauniai). 
$60 a a Albino Karsoko atminimui aukojo: 
(S50 A. F. Kašiubos, ir S10 S. Keženis). 
$50 R. Petrauskienė, J. Mikalauskienė, J. Bironas, S. Mikrut, 
E Valeškos 
$25 P Račiukams, a.a. Adelės Poderienės atminimui aukojo 
(St. Butkaus šauliu kuopa), St. Ilgūnai, M. E. VVasilevvskai, 
Klemensas Polikaitis. 
$20 Vyda ir Algis "X", A. O. Sereikos. 
$10 E. A Šulskiai. 

Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba dėkoja visiems 
aukotojams, prisidėjusiems prie partizanų šalpos darbo. 

"Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. 
Aukas siųsti: LP.G. Fund, Acct #663777, 

Standard Federal Bank, 
4192 S. Archer Ave. Chkago, IL 60632 

TRANSPAK SPAUDA LIETUVAI: 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai j Lietuvą, 
jį.59 sv., minimumas $25.00. 
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai". 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 
dienos \ gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 

Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus 
maisto už $ 9 8 , šventinis $39 . - , vaikams $ 3 9 . -
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$ 4 5 - vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis -sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 Wcst 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (771) S38-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje. Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

registracijos kreiptis į Birutę 
Bublienę, Detroit. MI, tel. 
810-646-8588; Kanados gyven
tojams pas R. Valatką 416-
231-1061. 

Kun. E d i s P u t r i m a s 
Toronto. Ont. 

MIELI TĖVELIAI IR 
SENELIAI 

Šią vasarą įvyks K PLJ 
Kongresas. Tai puiki proga 
jaunimui įsigilinti į lietuvybės 
dvasią, pasidalinti įspūdžiais 
ir artimiau pabendrauti su lie
tuvišku jaunimu iš viso pasau
lio. 

Raginkite savo šeimos jau
nimą dalyvauti kongrese. Lie

tuvių kalba, kultūra ir pa
pročių išlaikymas išeivijoje 
bus jaunimo pareiga.. 

Esu pati dalyvavusi keliuose 
kongresuose ir galiu tiksliai 
sakyti, kad kongresai man la
bai padėjo toliau dalyvauti lie
tuviškoje veikloje. Draugystes 
užmegztos per kongresus, tę
siasi iki šių dienų. 

Padekite ugdyti ir išlaikyt; 
lietuvybės dvasią jaunimo šir
dyse. 

N ida B ichnev ic iū t e 
Lemont, IL 

• 1866 m. gruodžio 17 d. gi
mė Kazys Grinius, valstybes :r 
visuomenės veikėjas, buvęs Lie
tuvos Respublikos prezidentai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
WALTER RASK-RAŠČIAUSKAS 

Su ilgesiu prisimename 1996 m. kovo 11d. mus palikusi 
ir j Amžiną keiione negrįžtamai iškeliavusi Draugą. 

Šv. Mišios už a.a. Vladą bus atnašaujamos kovo 21 d., 
penktadienį, 8:30 vai. ryto Tėvu Jėzuitu koplyčioje prie Jau
nimo centro. 

Draugus ir pažįstamus kviečiame prisiminti a.a. Vladą 
maldoje. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Drauge. Iki pasimatymo. 

-Josephine B. Miller 

PADĖKA 

A.tA. 
PRANAS KRUŽIKAS 

Visiems, o visiems, kurie vienokiu, ar kitokiu būdu 
prisiminė, prisidėjo ir parodė ypatingą geravališkumą. 
mūsų mylimam ir brangiam Vyrui, Tėveliui ir Tėvukui 
staiga Amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdų, gilu 
d ė k i n g u m ą . - •'•'"' 

Liūdesyje likusi šeima 

A4A 
I s tor ike i Prof. Dr . 

VANDAI DAUGIRDAITEI-
S R U O G I E N E I 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai 
DALIAI ir jos šeimai ir kartu liūdime. 

Buvę Bonos universiteto Vokietijoje kolegos ir jų 
šeimos: 

Stasys ir Irena Eitavičiai-Eivos 
Antanas ir Valerija Girniai 

Dr. Bronius Mickevičius-Mikonis 
Genovaitė Mickevičiene 

Juozas ir Elizabeth Škėmos 
Alfa ir Regina Petručiai 

A.iA. 
IGNUI ANUŽIUI 

mirus, Jo žmonai DANAI, sūnui EDŽIUI, dukroms 
LORETAI, ADRIAI ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

A D. Arlauskai 
J. A. Bagužiai 
K Balukienė 
A. G. Čekauskai 
D. A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
J. S. Mačiu/airiai 
A B. Nakai 
A. •/. Nakai 
E. M. Okai 
J O. Peleckiai 
J Ratnikas 
•J L. Savaičiai 
A. D VclavičHii 
•/. D. Vyšniauskai 
J V Zmbaoičiat 
G Augustauskieni i Vilnius) 

Sunnv Hills. Florida. 

http://karine.se
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 
Jei virš pastato nebūtų ma- rinktieji tarybos nariai išsi-

tyti architekto Muloko sukon- rikiavo prie altoriaus įvedimui 
struoto kryžiaus ir nekabėtų į pareigas, priesaikai. Parapi-
prie sienos lenta su pastato ja su pasididžiavimu žvelgė į 
pavadinimu, gal praeivis nes- prie altoriaus stovinčius vyrus 

Po ..Dainavos" ansamblio koncerto, ruošto kovo 9 d. paminėti Jaunimo 
centro 40 metų veiklos sukaktį (iš kaires): JC tarybos pirm. Vaclovas 
Momkus. JC administratorė Skirmante Miglinienė ir „Dainavos" ansam
blio vadovas muz. Darius Polikaitis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Šiaurės Amer ikos Lietu
vių muzikos są jungos val
dybos ir artimų bendradar
bių pasitarimas įvyko Fausto 
ir Teresės Strolių namuose. 
Dalyvavo pirm. Faus tas Stro-
iia, Darius Polikaitis, dr. Leo
nardas Šimutis, dr. Loreta 
Venclauskiene, Birutė Mockie
nė, Kazys Skaisgirys ir Alfon
sas Seniūnas. Dar buvo pa
kviesti, bet dėl įvairių prie
žasčių negalėjo dalyvauti: 
Manigirdas Motekaitis, Eglė 
Rūkštelyte, Antanas Giedrai
tis ir Juozas Sodaitis. Sąjunga 
ieidžia žurnalą ,.Muzikos ži
nios"' ir biuletenį, o taip pat 
rūpinasi ir gaidų leidimu. Nu
tar ta valdybos rinkimus vyk
dyti korespondenciniu būdu. 
Pasiųstas sveikinimas redak
toriui Stasiui Sližiui. 

Verbų sekmadien į , kovo 
23 d., kviečiamas „Gajos" kor
poracijos narių metinis susi
rinkimas. Pradedama šv. Mi-
šiomis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje 11 vai. ryte; 
1 vai. p.p. Ateitininkų namuo
se bus paskaitos .pranešimai, 
valdybos rinkimai ir užkan
džiai. Ateitininkų federacijos 
fondo pranešimą padarys dr. 
Petras Kisielius, apie ateiti
ninkų veiklą Lietuvoje kalbės 
Federacijos vadas Juozas Poli
kaitis. paskaitą „Lietuvos gy
dytojos įsikūrimas J A V skai
tys dr. Nijolė Stankevičiūtė. 
Visi „Gajos" nariai raginami 
dalyvauti. 

Vytautas Graužinis , El-
gin. IL, žmonos a.a. Rūtos 
Graužinienės , atminimui at
siuntė Draugo fondui 200 
dol.. kuriuos šermenų metu 
aukojo jis pats , Kazys 
Račiūnas 000 dol.) ir Vytautas 
Paulionis (50 dol.;. Už Draugo 
fondo prisiminimą liūdesio va
landoje labai dėkojame. 

Dr. L e o n a s Kr i auče l iū -
n a s . Lemor.t. IL. atnaujinda
mas „Draugo" prenumeratą 
1997 metams, pridėjo 105 dol. 
auką. J am tar iame širdingą 
ačiū! 

Regis t rac i j a i Š\č M. Ma
rijos Gimimo parapijos pra
džios mokyklą tebetesiama. 
Parapijos bei mokyklos vado
vybė primena, kad naujie
siems imigrantams iš Lietuvos 
bus parūpinta moksiapmi-
giams lėšų. Kviečiami tuo pa
sinaudoti neseniai atvykusieji 
iš Lietuvos ir leisti savo vai
kučius i gera katalikišką mo
kyklą lietuviškoje parapijoje. 
Jeigu kas turi klausimų, gali 
paskambinti arb;i užeiti Į mo
kyklos raštine darbo valando
mis. Tel. 773-476-0571 

Muzikologė Jūratė Vy-
liūtė iš Vilniaus, monografijos 
„Vladas Baltrušaitis—operos 
solistas" autorė, dalyvaus tos 
knygos supažindinimo su vi
suomene popietėje kovo 22 d., 
3 vai. p.p.. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti. 

Vidmantas V. Kuzelis, 
Broadview, IL, „Draugo" kny
gyne įsigijo leidinių už nema
žą pinigų sumą. Dėkui už 
dėmesį spausdintam žodžiui. 

Verbų sekmadienį, kovo 
23 d„ 2 vai. p.p., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje ruošia
mas religinis koncertas. Pro
gramą atliks parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Antano 
Lino, muz. Ričardas Šokas — 
vargonų palyda ir solo. solistai 
Margarita Momkienė, Vaclo
vas Momkus ir kiti. Visuo
menė iš art i ir toli kviečiama 
dalyvauti koncerte. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje kovo 23 d., 12 
vai.. Mišias aukos kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Po Mišių. 1 
vai. p.p.. bus Beverly Shores 
Lietuvių klubo susirinkimas 
..Fortune House" patalpose, 
312 W. U.S. 20. Michigan 
City, IN. 

Nuotaikingą linksmava-
karį Jaunimo centre gegužės 
10 d. rengia Čikagos lituanis
tinė mokykla. Numatoma mo
kinių atliekama programa, 
geros vaišės, muzika. Pasižy
mėkite datą ir dalyvaukite, 
nes pelnas skiriamas lietu
viškos mokyklos labui. 

Gintas Žilys, Kauno valsty
binio muzikinio teatro direk
torius, vėl atvyksta į Čikagą ir 
čia režisuos „Martos" operą, 
kurią balandžio 13 d. stato 
Čikagos Lietuvių opera. G. 
Žilys yra pasižymėjęs operačiu 
žanro režisierius, o kadangi 
„Marta" yra linksmo turinio 
opera, tai bus labai malonu 
matyti jo režisūrą, pritaikytą 
Morton aukštesniosios mokyk
los scenai. 

„Velykų stalas" — tai 
sena lietuviška tradicija. Tokį 
..Velykų stalą" ruošia Pasau
lio lietuvių centro renginių 
komitetas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 6 d.. 12 vai. 
Būtina rezervuoti vietas pas 
Aldona Palekiene. 1-708-448-
7436. 

Valentinas Račiūnas, Chi-
cago, IL. su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė 100 dol auką. 
UŽ kurią ir už pasilikimą 
mūsų skaitytoju gretose labai 
dėkojame. 

kirtų jam jokio dėmesio. Jis 
tik iš lentos sužino, kad čia 
lietuvių evangelikų-liuteronų 
Tėviškės parapijos maldos na
mai — bažnyčia. Nors pasta
tas savo išore ir vidumi negali 
lygintis su kitomis bažny
čiomis, bet parapijiečiai gali 
didžiuotis, tik jiems priklauso
ma ir jų pačių aukomis įsigyta 
nuosavybe. Steigėjai įsigijo ją, 
kad sekmadieniais parapija 
galėtų garbinti Dievą savo 
tėvų kalba, prisilaikant dar 
tėvynėje turėtų papročių. 

Paskutinių 45 metų laiko
tarpyje pastatas matė daug 
jame apsilankančių tautiečių, 
ypač didingų Verbų sekmadie
nio „Giesmių vakarų" progo
mis. Juk jo patalpose įsisteigė 
pirmoji, Kristijono Donelaičio 
vardu pasivadinusi, lituanis
tinė mokykla Čikagoje. Jis 
matė daug krikštui atnešamų 
vaikų ir, deja, gal daugiau 
išnešamų parapijiečių amži
nam poilsiui. Bet vis vien dar 
iki šios dienos, vyrų ir moterų 
pasišventimo dėka, Tėviškės 
parapija ir toliau prisideda 
savo dvasiniu įnašu prie lietu
vių bendrijos gyvavimo. Ypač 
Vasario 16-ji turi Tėviškės 
parapijai nepaprastos reikš
mės, ne tik Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimu, bet ir 
parapijos visuotinio susirinki
mo išrinktos tarybos įvedimu į 
pareigas. Nors praėjo 45 metai 
nuo šios vienintelės nepriklau
somos lietuvių evangelikų-
liuteronų parapijos įsteigimo, 
bet dar ir šiandien pasiryžta 
vyrai r moterys tęsti parapijos 
veiklą, ne tik vien Dievo gar
bei, bet ir pačios parapijos ge
rovei. 

Tad ir šių metų Nepriklau
somybės minėjimas pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis 
bažnyčioje. Vysk. Hansas 
Dumpys, sakydamas pa
mokslą apie Jėzaus gundymus 
dykumoje, prilygino tarp kitko 
juos ir tėvynei Lietuvai, at
sidūrusiai įvairių gundymų 
laikotarpyje. Dėl atgautosios 
laisvės ir nepriklausomybes 
įgyvendinimo, dar ir šiandien 
tebevykstanti dvasinė kova. 
Bet _ar laisvė" klausė pamok
slininkas, „nereikalauja iš 
žmonių ir valdžios atsako
mybės prieš Dievą ir tautą, ar 
meilė, dora, vientisumas ir 
santarvė nebeturi vietos vi
suomeniniame gyvenime, Lie
tuvos žmonėms besirūpinant 
vien savo materialiniais pagei
davimais? Ne tik individai, 
bet ir tautos pavestos pagun
doms su tolimomis pasek
mėmis, kurias turės išaiškinti 
ateities sprendimai. Nepa
mirškime, kad mes vnuomet 
susiduriame su pagundomis". 
Mums gyvenant išmėginimų 
laikotarpyje, gresiant bevil
tiškumui, pamokslininkas pa
tarė maldauti Dievą gailės m 
gumo. 

Po pamokslo parapijos i--

ir moteris, sutikusius tęsti 
šios nepriklausomos parapijos 
veiklą, skirtą Dievo garbei ir 
parapijos gerovei. Šių metų 
parapijos tarybos sudėtis: 
Kasparas Vaišvila, Algirdas 
Jonušaitis, Otto Schroeder, 
Aldona Buntinaitė, Mare Liu-
džius, Jurgis Lampsatis, Mar
tynas Pauperas. Adas Enzi-
nas ir dr. Algimantas Keler
tas. Prieš priesaiką vysk. 
Hansas Dumpys apibūdino 
Dievo Žodžiu jų tarnybos už
duotį. Kiekvienas parapijietis 
žino ir supranta, kad jų parei
gos nelengvos, reikalaujančios 
ypatingos atsakomybės, ne tik 
dvasiniuose reikaluose, bet ir 
saugojant šią parapijos nuo
savybę bei tvarkant jos pa
saulietiškus reikalus. Dievo
baimingai su priesaika visi 
pasižadėjo eiti pasirinktas pa
reigas, prisilaikant lietuvių 
evangelikų-liuteronų bažny
čios papročių ir taisyklių. Kad 
jie to prisilaikys, nėra abejo
nių. Kasparas Vaišvila jau eilę 
metų su sumanumu, rūpes
tingumu ir atsidavimu pri
žiūri parapijos darbo eigą. Jis 
gal ne tiek žodžiais, kiek savo 
darbu daro didelį įnašą į para
pijos gyvenimą. Otto Schroe-
deris, kaip iždo valdytojas, 
būtų ne taip lengvai pa
keičiamas kitu. Jau jo tėvas 
Edmundas vertas čia pa
minėti, kurio balsas prieš dau
gelį metų nulėmė, kad parapi
ja galėjo suteikti pastogę 
pirmajai lituanistinei Kristijo
no Donelaičio mokyklai Čika
goje. Ūkiniuose reikaluose ge
riausiai nusimano Adas Enzi-
nas, o techniniuose dalykuose 
Algirdas Jonušaitis. Bet ir li
kusieji tarybos nariai neatsilie
ka savu įnašu į parapijos 
veiklą. 

Tėviškės parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Arūno 
Kaminsko, pasirinko pamal
dų pagražinimui narsios suo
mių tautos kompozitoriaus 
Jean Sibelius muzikines poe
mos „Finnlandia" ištrauką ir 
prūsų lietuvio Valterio Ba
naičio giesmę apie dvasišką 
kovą. 

Pamaldų užbaigai pagiedota 
Adomo Šerno giesmė su pra
šymu, kad Dievas sergėtų 
tėvų žemę ir kad jis pripil
dytų Šventa Dvasia tuos, ku
rie rūpinasi gerove šalies, nes 
tada „gražiai švitės tėvynės 
ateitis". 

Parapijos salėje Aldonai 
Pankienei pagiedojus Ameri
kos ir Lietuvos himną, tarybos 
pirmininkui Kasparui Vaiš
vilai paprašius, vysk. Hansas 
Dumpys pristatė dalyviams, 
jau iš balso pažįstamą, „Mar-
gučio" radijo valandėles bu
vusį ilgametį pranešėją ir vi-
suomeninką Petrą Petrutį. 
Prelegentas, mėgindamas ne
kartot: kitų kalbėtojų tokia 
proga sakomų žodžiu, patarė 
nelaikvti Lietuvos maža ša-

Vasario Šešioliktosios minėjime, ruoštame Čikagos ht. mokyklojo. Jaunimo centre iš kairės (10 klases moki
niai): Algis Paulius, Alytė Stankevičiūte, Egle Milaviekaitė ir Laora Dainyte 

Nuotr. Zigmo Degučio 

limi ir net patiems nesivadinti 
mažais. „Mes per daugelį me
tų įpratome sakyti, kad ir vie
nas lietuvis yra Lietuva, 
sakyčiau: tai teisingi ir pras
mingi žodžiai. Jei mes, gyven
dami svetimuose kraštuose, 
pasijaustume tikrais lietu
viais, kokia didinga, kokia 
didi būtų mūsų Lietuva!" Mes 
turintis didžiuotis garbinga 
praeitimi, senovine lietuvių 
kalba, atliktais darbais. Juk 
esą smagu mąstyti, kalbėti ir 
rašyti lietuviškai! Jokiu būdu 
mes neturime pamiršti ir 
nurašyti į nuostolius lietu
viškai nebekalbančių, primir
šusių arba visai neturėjusių 
galimybės išmokti lietuvių 
kalbos, atitrūkusių nuo lietu
viško kamieno. Mes turime 
kviesti ir juos būti kartu su 
mumis, jiems sakyti Sauer-
weino žodšiais: „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt". 

„Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui, — sakė Petras 
Petrutis , — buvo nepaprastai 
reikšmingas lietuviškas 
spausdintas žodis: knygos, 
laikraščiai". Be spausdinto 
žodžio „Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimui turėjo di
delės reikšmės ir kraujo auka. 
Jaun i vyrai ir moterys ėjo gin
ti Lietuvos, jų pasiaukojimo 
dėka mes išlikome gyvi". Pe
tras Petrutis dar trumpai pri
siminė įvairias Lietuvos okupa
cijas. Jis pakartojo prieš 
daugelį metų „Lietuviškoje 
Ceitungoje" ir „Lietuvos kelei
vyje" išspausdintą Kristupo 
Lekšo eilėraštį: „Lietuva, Lie
tuva, tu meili man pasaka. Už 
tave, kad ir kentėti, trokšti, 
alkti, badėti gaučiau, tvirtas 
likčiau visada. Lietuva, Lietu
va, žemė tėvynainiška, už tave 
aš įstosiu, pakol gyvas tau vi
sur giedosiu". Petras Petrutis 
savo prakalbą užbaigė dabar
tinio Lietuvos Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio Mar
tyno Mažvydo „Katekizmo" 
450 metų sukakties minėjime 
pasakytais žodžiais: „Kaip ge
rai, kad yra Mažvydas! O aš 
pasakysiu, kaip gerai, kad 
buvo Lietuva, kaip gerai, kad 
yra Lietuva; tebūna ir tegy
vuoja tėvynė Lietuva'"' Likusią 
laiko dali, skirtą meninei pro

gramai, teko trumpinti, nes 
daugelis norėjo vykti dar į 
bendrą Vasario 16-osios mi
nėjimą Maria aukštesnioje 
mokykloje. Meninėje dalyje 
teko pasigerėti Aldonos Pan-
kienės gražiu, stipriu balsu, at
liekančiu keletą dainų, Daivai 
Kempytei pritariant kanklė
mis. Daiva Kempytė, be to, 
paskambino dar Jono Škato 
kūrinį: „Motule mane barė". Su 
Aldonos Pankienės norvegų 
liaudies daina apie gimtinę 
užsibaigė Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas Tėviškės 
parapijoje.Po parapijos mote
rų draugijos paruoštų gardžių 
pietų, gerai pasistiprinus, bu
vo galima vykti į kitą mi
nėjimą. 

Valteris Bendikas 

MOKYTOJAI LAVINASI 

LB Švietimo taryba praneša, 
kad mokytojų darbo konferen
cija įvyks kovo 16 d. Pasaulio 

Skelbimai 
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x „Martos" operos spek
taklis įvyksta balandžio 13 
d., sekmadienį , 3 vai. po 
pietų, Morton auditorijoje, 
2423 S. Aust in Blvd., Cice
ro, IL. Bilietai jau gaunami 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, kasdien 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p. Bilietų kainos 
$35 ir $25 parteryje, o bal
kone $30, $20 ir $15. Galima 
bilietus užsisakyti ir paštu, 
tik reikia kartu siųsti čekį 
šiuo pavadinimu ir adresu: 
Lithuanian Opera Co., Inc., 
7013 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629-1930. 

(sk) 
x A-a. Juozas Gvildys, 

Palos Hills, IL mirė kovo 16 d. 
Bus pašarvotas trečiadienį, 
kovo 19 d. Petkus Lemont lai
dojimo namuose. Platesnis 
pranešimas seks vėliau. 

(sk) 

x Lietuvos Dukterų 
keptų skanėstų, dailių mar
gučių bus galima nusipirkti 
draugijos nameliuose, 2735 
W. 71 St., Chicago, tel. 773-
925-3211 Did. Ketvirtadienį. 
kovo 27 d. nuo 8 v.r. iki 2 v. 
p.p. Pyragai priimami ir tre
čiadieni nuo 10 v.r. — 2 v. p.p. 
Kviečiame įsigyti ir pasigar
džiuoti' 

(sk) 

x Pranei Marcinkienei, 
Oak Lawn IL. švenčiant 90 
metų gimtadienį, Sofija Bra-
žionienė, Oak Lavvn IL ir Bi
rutė Jasait ienė Chicago, IL 
kiekviena paaukojo po $25 
Lietuvos našlaičiams. Soleni-
zantei linkime švęsti dar daug 
sukakčių, o aukotojams dėko
jame' „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St.. Ch icago , IL 60629. 

(sk) 

Lietuvių centre, Lemonte, Bo
čių menėje. Konferencijos pra
džia 9 v.r. šv. Mišiomis Palai
mintojo Jurgio Matulaičio ko
plyčioje. 

Konferencijoje vyks dvi sesi
jos: viena ryte, antroji po už
kandžių. Pirmoje sesijoje pe
dagogė Dalilė Polikaitienė iš 
Los Angeles, CA, supažindins 
su naujo vadovėlio mokyto
jams pirmosios lietuvių kalbos 
pamokos aiškinimu. Prelegen
tė supažindins su dviejų pa
mokų medžiaga, paaiškini
mais, „Big Book" vartojimu ir 
dainų įrašais. 

Po pietų antrąją sesiją ves 
pedagogė (Gifted Resource 
Teacher) Rima Kašubaitė-
Binder Geografijos, istorijos ir 
lietuvių kalbos plotmėje. Dar
bas vyks mažose grupėse. 

Darbo sesijas koordinuos Ri
ma Binder. LB Švietimo tary
ba kviečia visus mokytojus da
lyvauti šioje sesijoje. 

Regina Kuč ienė 

x „Lietuvos N a š l a i č i ų 
globos" komitetas gauna 
daug aukų iš įvairių gerų 
žmonių, kurios palengvina 
Lietuvos našlaičių gyvenimą: 
Gediminas Brazait is — $60; 
Milda Matusz, Delran, N J, 
Margaret ir Ernest T o w e r s 
Wilmington DE, kiekvienas 
po $50; Ona Ralienė, Cleve-
land OH $25; George Deres -
ska, Cleveland OH kas 
mėnesį siunčia $10. Dėkojame 
geriesiems aukotojams už pa
ramą Lietuvos vaikams! s i e 
tuvos Našlaič ių globos" ko
mitetas. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Jauniausias Lietuvos avia-
konstruktorius aštuoniolika-
metis moksleivis iš Liškiavos 
— Vincas Lapenas. J is be spe
cialistų pagalbos išmoko kon
stravimo, aerodinamikos, lėk
tuvų gamybos technologijos 
pagrindų ir pats pasidarė ori
ginalios konstrukcijos lėktuvą 
LAV-1, kuriuo pradėjo skrai
dyti 1968 m. liepos 5 d.". P in i 
gai, s iuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
4545 W. 63 St., Chicago , IL 
60629, tel. 773-838-1050. 

(sk) 

x „NIDA" de l ikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., 
Chicago, tel. 773-476-7675, 
siūlo jūsų velykiniam stalui 
šiuos mėsos gaminius: rūkytos 
ir šviežios kiaulienos vynioti
nius; veršienos, antienos ir 
viščiuko vyniotinius; zrazus; 
kiaulieną kimštą grybukais; 
viščiuką su slyva ir kt. Iš sal
dumynų siūlome: bobas, ežiu
kus, beržo šakas, aguoninius 
mozūrus, paską, spanguoli
nius vyniotinius, napoleonus, 
vaisinius ir riešutinius tortus, 
vaisinius ir varškinius pyra
gus, įvairius sausainius ir kt. 
Didįjį Šeštadienį parduo
tuvė bus atidaryta 8 v.r. — 
4 v. p.p. Linksmų Šv. Velykų' 

(sk) 




