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Amerikos Fabaltiečių vadovų 
pareiškimas dėl NATO plėtimo 
Jungt inis Baltų Amerikie

čių komitetas (JBANCas) pra
neša, kad Amerikos pabal-
tiecių vadovai savo suvažia
vime nutarė : 1) Besąlygiškai 
remti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos įtraukimą į pirmąjį 
NATO plėtimo laikotarpį. 

2) J ie išreiškia tvirtą pa
ramą JAV Atstovų Rūmų nu
tarimui „HCR 10" ir ragina vi
sus piliečius susisiekti su Kon
greso atstovais, reikalaujant, 
kad jie paremtų šį nutarimą. 

„HCR 10" nutarimas reko
menduoja, kad Estija, Latvija 
ir Lietuva būtų priimtos į 
NATO. Nutarimą Atstovų Rū
mams sausio 21 dieną pateikė 
Kongreso natys Gerald Solo-
mon (R-NY). 

JBANCas remia G. Solo-
mon pareiškime stiprų pasisa
kymą, kuriame yra šis para
grafas: „(6). Prezidentas ir 
sąjungininkai pareiškia, kad 
bet koks bandymas suvaržyti 
suverenumą — vienos ar dau
giau tautų — jėga, grasinimu 
ar ekonominiu spaudimu, bus 
laikomas grėsme Europos sau
gumui, o tuo pačiu ir gyvybi
niams Jungtinių Valstijų sie
kiams'". 

Norintys išsakyti savo nuo
monę šiuo klausimu, gali 
skambinti Kongreso Rūmų te
lefonu: (202)224-3121. 

J o i n t Balt ic Amer ican 
Nat ional Commi t t ee , Inc. 

• 

r ' jAg^£L£Mfr<4 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter, BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BeiaPAN, RiA žinių 
agentūrų pranešimais). 
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Lietuvos UR ministras 
susitiks su NATO generaliniu 

sekretoriumi 
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) -

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas tre
čiadienį Briuselyje susitiks su 
NATO generaliniu sekreto
riumi Javier Solana. 

Lietuvos URM informacijos 
gkyrius pranešė, kad tą pačią 
dieną įvyks susitikimas su 16-os 
NATO valstybių ambasadoriais 
Šiaurės Atlanto Taryboje, tę
siant pernai pradėtas politines 
individualias konsultacijas tarp 
Lietuvos ir NATO pagal „16+ 
1" formulę. Susitikime bus pa
aiškinta Lietuvos nuostata dėl 
NATO plėtimosi bei aptariami 

aktualūs šio proceso klausimai. 
Pernai įvyko trys Lietuvos de 

legacijos „16+1" susitikimai su 
NATO pareigūnais. Lietuvos 
UR ministras yra pirmasis iš 11 
valstybių, dalyvaujančių inten
syviame dialoge su NATO, šie 
met susitiksiantis su Šiaurės 
Atlanto Taryba. Iki liepos mė
nesį įvyksiančios NATO viršū
nių konferencijos Madride Lie
tuva tikisi dalyvauti dar trijuo
se tokiuose susitikimuose. Mad
ride gali būti paskelbtos pir
mosios Vidurio Europos šalys, 
su kuriomis bus pradėtos dery
bos dėl narystės NATO. 

Vilnius, kovo 14 ii •BNS). I.:rtuvib .r l..itvijis> ji.-irlamt-r.tų pirmininkai pasuiKiiio :ilj;riu - tlių juros sienos 
derybininkų pasiekt,) ^usit.inrr.r) atskira: <preMi -•• -uos nus ta tymu ir naftos paiešk1,: klausimą ..Nereikia naftos 
maišyti su vandeniu", sake Lietuvos Seimo pir:: : :n:nkas Vytau tas !.;i:i(isiieri;is falangoje po susitikimo si. Lai 
vijos St'lino pirmininku Alfredu Cepaniu surengto,e spaudos konlereiiajuie '•.. (.'epams pruluie , kad . .draugyste 
svarbiau už naftą" 

Eltos n u o t r Latvijos ir Lietuvos parlamentų pirmininkai Alfredas Čepanis (kairėje) ir Vytautas Lands
bergis F'alangos pajūryje. 

Tikimasi, kad NATO -
Rusijos sutartis nesumažins 
Lietuvos galimybių patekti 

į sąjungą 

V. Adamkus žada atsisakyti 
JAV pilietybės 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) — retų liudyti apie žmogaus pa-
JAV lietuvis gamtosaugininkas reigą savo kraštui . Taip antra-
ir visuomenės veikėjas Valdas dienį Vilniuje surengtoje spau-
Adamkus abejoja, ar Vyriausioji dos konferencijoje jis komen

tavo savo ketinimus dalyvauti 
prezidento rinkimuose. 

Nors V. Adamkus yra pri
siregistravęs Šiauliuose, ta
čiau iki šiol jis gyveno Ameri
koje, kur daugiau kaip 20 me
tų dirbo JAV administracijoje. 
Praėjusį penktadienį iš užima
mų pareigų atsistatydinęs 
gamtosaugininkas iki gegu
žės 5 d. turėtų perduoti savo 
ligšiolinius įgaliojimus JAV 
administracijos vadovybei. 

„Esu pasirengęs dalyvauti 
prezidento rinkimuose, bet, 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) -
Lietuva sveikintų tokį Rusijos 
ir NATO susitarimą, kuris ne
sumažintų Lietuvos galimybių 
ir garantijų tapti NATO nare. 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas tai 
pareiškė antradienį po susitiki
mo su prezidentu Algirdu Bra
zausku. 

Tradiciniame prezidento po
kalbyje su užsienio reikalų 
ministerijos vadovais daugiau
siai kalbėta apie ketvirtadienį 
Helsinkyje įvyksiantį JAV ir 
Rusijos vadovų susitikimą bei 
„Lietuvos poziciją šiame kon
tekste", žurnalistams sakė A. 
Saudargas. 

Jis pažymėjo, kad Lietuvos 
nuostatos jau yra suformuluotos 
ir nuolat kartojamos — ir po 
Madrido susitikimo NATO turi 
likti atvira, o Lietuvai turi būti 

Ryga-Talinas. Estijos ir 
Latvijos užsienio reikalų mi
nistrai a tmeta JAV ir Rusijos 
prezidentų slapto susitarimo 
dėl Baltijos valstybių gali
mybę. „Neturėtų įvykti jokio, 
Baltijos šalių 'pardavimo' , 
JAV nederėtų keisti savo poli
tikos ir sutikti su nuomone. 
kurios laikosi B. Jelcin", pir
madienį pareiškė Latvijos UR 
ministras Valdis Birkavs. Kai 
kurių Baltijos politikų būgšta
vimus, kad prezidentai Bill 
Clinton ir Boris Jelcin Helsin
kyje sudarys Baltijos šalims 
pavojingą slapta sutarti. Esti
jos UR ministras Toom Hen-
drik Ilves pavadino ..beprotiš
kais". ,.Toks požiūris nebudin
gas politinėms JAV tradici
joms", sake JIS 

suteiktos narystės garantijos. 
Pasak A. Saudargo, kiekvie

nam, net ir ne užsienio reikalų 
specialistui Lietuvoje turi būti 
aišku, kad svarbiausia yra prin
cipinė garantija, jog šalis taps 
NATO nare. „Bet tai nekeičia 
mūsų pozicijos, kad siekiama 
patekti ten anksčiau", sakė 
ministras. 

Jis nesutinka su kai kurių po
litikų kaltinimais, kad besiverž-
dama j NATO. Lietuva pamiršo 
integraciją į Europos Sąjungą 
(ES). „Ta linkme dirbama dar 
daugiau, nes siekiant narystės 
į ES yra labai daug 'juodo' ir 
konkretaus darbo ir kiek ma
žiau politikos", pažymėjo A. 
Saudargas. 

NATO specialistai 
konsultuos Lietuvos 

kariuomenę 
Vilnius, kovo 48 d. (BNS) - I 

Lietuvą atvyksta NATO gene
ralinio sekretoriaus padėjėjas 
politikai ir planavimui Anthony 
J. Cragg, kuris dalyvaus dviša
lėse konsultacijose dėl Lietuvos 
karinių pajėgų suderinamumo 
su NATO reikalavimais. 

Ketvirtadienį Vilniuje jo va
dovaujama delegacija konsul
tuos Lietuvos krašto apsaugos 
u ž s i e n i n pol i t ikos s p e c i a l i s t u s 
paga l spėriai lai N A T O bendra 
d a r b i u k a r i u o m e n ė m s s u k u r t a 
programa PA KP 

Š i a programa sudaro . Hend 
r a d a r b ' a v i m o vardan ta ikos ' ' 
sa l iu g inkluotųjų pajėgu derini 
m a s prie N A T O t i k s l u ir kari 
nių veiksmu -uderinamufnas.jų 
r e n g i m ą - b e n d r o m * t a r p t a u t i 

r inkimų komisija sut iks jį 
įregistruoti prezidento rinki
muose, nors jau pernai yra pa
reiškęs ketinimus kelti juose 
savo kandidatūrą. 

„Lietuvos rytas" praneša, kad 
V. Adamkus nedelsiant atsisa
kytų JAV pilietybės, jeigu pa
aiškėtų, kad „realiai gali būti 
keliama jo kandidatūra". 

Konstitucijos 78-asis straips
nis numato, kad Lietuvos prezi 
dentu gali būti renkamas Lie
tuvos pilietis pagal kilmę, ne 
mažiau kaip 3 pastaruosius me
tus gyvenęs Lietuvoje, yra ne 
mažiau kaip 40 metų amžiaus ir 
gali būti renkamas Seimo 
nariu. 

Kandidatui į Seimo narius yra 
keliama sąlyga, kad jis turi būti 
„nesusijęs su priesaika ar pasi
žadėjimu užsienio valstybei". 

Kad V Adamkus nėra atsisa-
kęs priesaikos JAV, kurią yra 
davęs, gaudamas Amerikos pi
lietybę natūralizacijos būdu. pa
aiškėjo, kai jis buvo iškeltas 
kandidatu Šiaulių miesto tary
bos r ink imuose . J i s buvo 
įregistruotas tik nustačius, kad 
keli Savivaldybių r ink imų 
straipsniai prieštarauja vienas 
kitam. 

Atsisakymas priesaikos Jung
tinėms Valstijoms reikštų, kad 
V. Adamkus atsisako ir šios 
šalies pilietybės. 

Jo kandidatūros iškėlimui ne
turėtų trukdyti ir trejų metų 
nuolatinio gyvenimo Lietuvoje 
sąlyga, nes V. Adamkus yra 
1992 m. gavęs Lietuvos piliečio 
pasą ir yra įsiregistravęs Šiau
liuose. 

Neseniai grupė Lietuvos ir už
sienio inteligentų paskelbė pa
reiškimą, remiantį V. Adam
kaus išrinkimą Lietuvos prezi
dentu 

V. Adamkus neketina 
pažeisti Konstitucijos 

Vilnius, kovo 18 d. 'Elta) — 
Lietuvos prezidentu tapti pa
siryžęs Valdas Adamkus ma
no, jog „įsitikinimas ir dar
bas", o ne gyvenamoji vieta tu-

nems taikos palaikymo operaci
joms, keitimasis informacija 
apie kariuomenės struktūra, gy-
n v bos ir . į p r u p m i m o p l a n u -

liniais įsitikinimais, neketinu 
pažeisti nei įstatymų, nei Kon
stitucijos normų", sakė JAV ir 
Lietuvos pilietybę turintis V. 
Adamkus. Jis pažymėjo visą 
gyvenimą dirbęs Lietuvos la
bui, jautęsis tokiu pat lygia
verčiu piliečiu kaip ir visi kiti 
jo tėvynainiai, „kuriems rūpi 
Tėvynės likimas". 

Spaudos konferencijoje da
lyvavęs teisininkas Raimon
das Šukys žurnalistams pri
minė 1995 m. gruodžio mėn. 
priimtą įstatymą, kuriame 
nustatyta, jog apie nuolatinį 
gyvenimą Lietuvoje liudija re
gistracijos įrašas piliečio pase, 
teisėtas pajamų šaltinis ir kai 
kurie kiti reikalavimai. R. Šu
kio manymu, pagal šio įstaty
mo nuostatas V.Adamkus ga
lėtų būti įregistruotas kandi-

vadovaudamasis savo mora- datų į Lietuvos prezidentus. 

Virš Baltijos valstybių atsivėrė 
ozono skylė 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) 
— Virš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atsivėrė ozono skylė, 
kuri apima ir Rusijos Lenin
grado, Novgorodo bei Pskovo 
sričių teritorijas, pranešė Ru
sijos federalinės hidrometeo
rologijos tarnybos atstovas 
spaudai Anatolij Jakovlev. 

Pasak jo, šioje skylėje stra
tosferos ozono yra 20-30 proc. 
mažiau, nei turėtų būti, todėl 
žemę pasiekia 40 proc. dau
giau ultravioletinių spindulių. 
Apie tai pranešė Rusijos nau
jienų agentūros. 

Tačiau Kauno metereolo-
ginės stoties inžinierius Da
rius Mikalajūnas sakė, jog da
bar Lietuvoje ozono kiekis yra 
normalus, tačiau kovo 8-12 d. 
jis buvo sumažėjęs apie 25 
proc. Per Lietuvą ši ozono 
skylė praslinko pirmiausia, o 
vėliau apėmė kaimynines ša
lis. 

Specialistai pataria gyven
tojams kuo mažiau būti sau
lėje, ypač blyškiaveidžiams ir 
rausvaplaukiams. kurie turi 
mažiau melanino. 

Pasak A. Jakovlev. ozono 
skyle pradėjo formuotis kovo 8 
d. Mokslininkai dar neišmoko 
nustatyti ozono skylių egzista
vimo laiko 

Ozono skylių tarptautinio 
operatyvines analizės centro 
specialistai nustatė, kad virš 
Baltijos valstybių susiformavo 
gamtines kilmes skyle, nesusi

jusi su atmosferos teršimu ar 
kita žmonių veikla. 

D. Mikalajūnas sako. kad 
šias ozono skyles atneša oro 
masės, ir tokie reiškiniai pasi
taiko beveik kasmet. Ilgokai 
didelė ozono skylė buvo paki
busi virš Lietuvos 1993 m. 
Tuomet visą savaitę ozono kie
kis buvo sumažėjęs 30-40 pro
centų. 

NATO domisi 
Lietuvos energetika 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) -
Vakarai ragina Lietuvą palai
kyti gerus ekonominius santy
kius su Rusija. Jie nori, kad Lie
tuvai statant naujus naftos 
pramonės objektus bei pritrau
kiant j juos investicijų, iš to nau
dos ir darbo turėtų ir Rusija, ir 
Vakarų šalys. 

Apie tai praėjusią savaitę 
Londone pareiškė Tarptautinės 
politikos vystymo instituto at
stovai. Su jais susitiko ūkio 
viceministras Viktoras Valentu-
kevičius ir „Būtingės naftos" 
generalinis direktorius Vladis
lovas Gedvilas. 

Institutas dirba pagal .NATO 
užsakymus, jam yra įteikta me 
džiaga apie bendroves ..Būtin 
ges nafta'' ir ..Mažeikiu nafta 
Instituto atstovai norėjo gauti 
išsamesnes informacijos apie 
visą Lietuvos naftos ūki Be to 
jie domėjosi ir Ignalinos atomi 
ne bei kitomis Lietuvos elektri 
nemis 

Paryžius. Prancūzijos pre
zidentas Jacąues Chirac ar
timiausiomis savaitėmis turės 
nuspręsti, ar jo valstybei vel 
grįžti į reformuotos NATO ka
rinį sparną. Pasak Reuter, tai 
bus bene svarbiausias s t ra te
ginis sprendimas per visą jo 
prezidentavimo laiką. J. Chi
rac pasirinkimas gali turėti 
JAV vadovaujamai sąjungai 
bei Europos gynybos veidui to
kios pat dideles įtakos, kokią 
padarė 1966 m. generolo 
Charles de Gaulle sprendimas 
panaikinti Prancūzijos narys
tę NATO karinėje struktūroje. 

Maskva. Rusijos ir Ameri
kos aukščiausio lygio susitiki
mas Helsinkyje gali baigtis be 
rezultatų, antradienį rašo 
dienraštis „Kommersant dai-
ly", pažymėdamas, jog „Mas
kva pradėjo paskutinį ir le
miamą žygį prieš artėjantį 
NATO plėtimąsi". Pirmadienį 
Rusijos prezidentas pareiškė 
žurnalistams: „Nuolaidų mū
sų diplomatai padare Jung
tinėms Valstijoms pakanka
mai. Daugiau nuolaidžiauti 
jau negalima" Pasak dienraš
čio, Boris Jelcin ..faktiškai 
reikalauja, kad Vašingtonas 
pasirinktų: ar jis atsižvelgs į 
Maskvos reikalavimus, ar 
teks sugrįžti j šaltąjį karą". 

Jeruzalė . Izraelis antra
dienį pradėjo ruoštis žydų gy
venvietės arabiškoje Rytų Je
ruzalėje statybai ir pasirengė 
galimiems susidūrimams su 
palestiniečiais. Statyba, ku
rios pradžią stebėjo JT atsto
vai, vyks ant pušimis apaugu
sios kalvos, kur ketinama pa
statyti 6.500 naujakurių butų. 
Sis rajonas taps dar viena 
grandimi daugiabučių kvar
talų grandinėje, kuria Izraelis 
bando įtvirtinti savo viešpa
tavimą Rytu Jeruzalėje ir at
kirsti ją nuo likusios Vakarų 
Kranto dalies 

Brindisi . Albanų pabė
gėliai moka šimtus dolerių re
ketininkams, kad galėtų su
klypusiais laivais persikelti į 
Italiją. Per 5 dienas pabėgėlių 
srautas pasiekė 8.000 žmonių. 
Išsekę keleiviai, kurie antra
dienį pasiekė Pietryčių Italijos 
krantus, pareiškė Albanijos 
Durres uoste sumokėję po 600 
dol.. kad gautų vietą perpildy
tame laive. Mokestis už kelio
nę j Italiją maždaug 8 kar tus 
viršija Albanijos vidutinį mė
nesio atlyginimą. Pabėgėliai 
tikisi pradėti naują gyvenimą 
užsienyje. Tuo tarpu Italijoje 
auga susirūpinimas, kad ša
liai gresia ne pabėgėlių krizė, 
o nauja neteisėtos imigracijos 
bei nusikalstamumo banga. 

Praha. Čekijos vyriausybės 
atstovai pirmadienį kritikavo 
Rusijos ambasadoriaus Pra
hoje Nikolaj Riabov pasisaky
mą, kuriame Riabov įspėjo 
Prahą, kad Maskva gali imtis 
atsakomųjų priemonių, jei Če
kija įstotų į NATO. Čekijos 
užsienio reikalų ministras Jo-
sef Zieleniec pareiškė, kad ša
lies vyriausybe Riabov pasisa
kymą laiko lengvabūdišku ir 
visiškai nepriimtinu. Čekijos 
premjeras Vaclav Klaus pa
reiškė, kad tikisi, jog Maskva 
aiškiai atsiribos nuo Riabov 
pareiškimo, kaip neatitinkan
čio oficialios RUSIJOS nuomo
nės. 

M i n s k a s . Baltarusijos va
dovybės sp rend imas išsiųsti iš 
šalies JAV pilietį, Soroso fon
do Baltarusijos skyriaus va
dovą Peter Bern „nebuvo 
spontaniškas", antradienį 
Minske pareiškė šalies prezi
dentas Aleksandr Lukašenko. 
J i s leido supras t i , kad prieš 
sankcionuodama Amerikos pi
liečio išs iunt imą už veiksmus, 
nesuder inamus su jo funkcijo
mis ir s t a tusu , Baltarusijos 
valdžia atsižvelgė į savo ne
norą gadinti santykių su JAV. 
P. Bern. kaip sekmadienį pa
skelbė Baltarusi jos valstybinė 
televizija, „ne kar tą pažeidė 
šalies į s ta tymus , kaip visuo
meninės nepolit inės organiza
cijos a ts tovas dalyvaudamas 
nesankcionuotose opozicijos 
akcijose". 

L o n d o n a s . D.Britanijos 
ministras p i rmininkas John 
Major pirmadienį pranešė, 
kad šalies par lamento rinki
mai bus surengt i gegužes 1 d. 
Balandžio 8 d. karalienė Eli-
zabeth II turė tų paleisti šalies 
par lamentą . Naujausiais vie
šosios nuomonės apklausos 
duomenimis, Major valdan
čiąją Konservatorių partiją 
palaiko 27 proc. mažiau šalies 
gyventojų, nei didžiausią opo
zicinę Leiboristų partiją. 

K o p e n h a g a . Danijos prem
jeras Poul Nyru p Rasmussen 
pirmadienį paragino Europos 
Sąjungą (ES; vienu metu 
pradėti derybas su visomis 
šios sąjungos narystės sie
kiančiomis šal imis. Šitaip bu
tų išvengta „šilkinės uždan
gos", kuri nuo pat pradžių ats
kirtų vienas Rytų Europos ša
lis nuo kitų, sakė premjeras 

V a š i n g t o n a s . JAV prezi
dentas Bill Clinton pirmadienį 
nenorom sut iko atšaukti An
thony Lake kandidatūrą į 
Centr inės žvalgybos valdybos 
(CIA) di rektor iaus postą, pra
nešė administracijos atstovai. 
Vienas ar t imiausių B. Clinton 
patarėjų A. Lake pirmadienį 
paprašė prezidentą atšaukti jo 
kandidatūrą del šališkos at
mosferos, kuri užvilkino jo pa
skyrimą. Sena to žvalgybos ko
misijos nariai abejojo A. Lake 
garbingumu, vadovo įgūdžiais 
ir t i nkamumu vadovauti CIA. 

Groznas . Čečėnijoje įsteig
ta Džochar Dudajev valstybi
nė gvardija Tokį įsakymą an
tradienį pasi rašė respublikos 
prezidentas ir ginkluotųjų pa
jėgų vyriausiasis vadas Aslan 
Maschadov. Gvardija bus for
muojama, s iūlant sutartis 
rinktiniams kareiviams ir ka
rininkams,turintiems kovų pa
tirtį, kiekvienoje Čečėnijos gy
venvietėje iš buvusių kovotojų 
sudarant gynybos būrius. 

M a s k v a Kovo 27 d. visoje 
Rusijoje planuojamoje sureng
ti profsąjungų akcijoje ..Už 
darbą, atlyginimą ir socialines 
garanti jas '" dalyvaus apie 20 
mln. žmonių, mano Nepriklau
somų profsąjungų federacijos 
pirmininkas Michail Šmakov. 

KALENDORIUS 

Kovo 19 H.: Šv Juozapas. Švč 
M Marijos sužadėtinis; Vilys. 
Nauti le 

Kovo 20 d.: Anatolijus, Klau 
dija. I rmgarda. Vile, Žygiman
tas. Pirmoji pavasario diena Pa 
sauline Žemes diena. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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&$A SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a Regienė 

"SKAUTŲ AIDUI" — 74 ! 
Sveikiname "Skautų aidą" š. m. kovo 15 d. pažymėjusį 74 

metų gyvavimo sukaktį. Šia proga pagarbiai prisimename vi
sus buvusius jo redaktorius ir bendradarbius. Dabartiniam re
daktoriui fil. v.s. kun. Antanui Saulaičiui ir redakcinei 
"Pelėdų" skilčiai linkime sėkmės išlaikyti "Skautų aidą" jau
natviškai patrauklų ir įdomų visų kartų sesėms ir broliams. 

D a n u t ė B indok ienė 
"Draugo" vyr. redaktorė 

j . v . s . I r e n a Reg ienė 
"Skautybės kelio" Tedaktorė 

.,"Baltijos" tunto tun t in inkas ps. Paul ius J a n k u s š. m. kovo 2 d. a t i d a r o 
Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre vykusią Det ro i to s k a u t ų Ka
ziuko mugę. > 

KAZIUKO MUGĖ 

LSS žurnalui „ S k a u t ų aidas" š. m. kovo 15 d. sukako 74 metai. 

ŽAVUS LEIDINYS JAUNIMUI 
Tėvai dažnai skundžiasi, 

kad neranda lietuviškų skai
tinių savo vaikams, tuo ap
sunkinant lietuvių kalbos mo
kymąsi, nes skaitymas pra
tur t ina žodyną, moko taisyk
lingos rašybos, žadina vaiz
duotę. Dabar net ir suaugu
siems stinga literatūros, ku
rią su malonumu galima skai
tyti poilsio metu, nes vis dar 
daug prisiminimų ir graudžių 
istorijų, o vaikams sunku rasti 
knygelių su apsakymėliais, 
iliustracijomis ar juokeliais. 
Ir, štai, gaunu gražiai ilius
truotą šių metų pirmą 
"Skautų aido'numerį. Tai Lie
tuvių Skautų sąjungos leidin
ys, kurio pirmas numeris išėjo 
1923 metais Šiauliuose. -Jo lei
dimą bolševikų okupantai su
stabdė 1940 metais, bet 1946 
jis vėl buvo atgaivintas Det-
moide išvietintųjų asmenų 
stovykloje vėliau atkurtas 
Kanadoje ir pagaliau leidžia
mas Čikagoje. 

Svarbu įsidėmėti, kad 
"Skautų aidas" nėra perkrau
tas siaura ideologija, nors 
skautų šūkis tarnauti "Die
vui, tėvynei ir artimui" turėtų 
būti priimtinas bet kam. nes 
jame sukaupti visi doro 
žmogaus idealai. Vartant tą 
dailiai iliustruotą žurnalą 
darosi aišku, kad jo straip
sniuose nuotraukose ir įvai
riuose skyriuose kaip tik su 
giliai paslėptomis mintimis 
nejučiomis tie idealai atsisk
leidžia. Štai šitame numeryje 
kun. A. Vėlius rašo konkretų 
įvadinį žodį paprasta ir 
neįmantria kalba, tema — 
"Sek pasėlį koi jaunas", o tek
sto apačioje išspausdintas 
klasiškas Vinco Kudirkos 
eilėraštis "Labora" su ta 
pačia mintimi. Tai tik vienas 
puslapis "rimto" teksto. Po to 
įdomios ir istoriškomis nuo
traukomis iliustruotos pirmos 
Lietuvos skaučių vadės Sofi
jos Kyman tai tes-Či u rl ionie-
nes biografijos prasideda 
linksmoji dalis, kurioje kitaip 
aiškinami kai kurie žodžiai. 
pvz.: "suuosti" - laivus suva

ryti į uostą, ar "atžvilgis" -
žvilgsnis atgal. Labai įdomūs 
trumpi pranešimai su cha
rakteringomis nuotraukomis 
apie skautų gerus darbelius 
plačiame pasaulyje, kaip 
Ugandoje, Indijoje, Peru, taip 
pat ir Lietuvoje. Matas Lin-
gertaitis iš Massachusetts 
aprašo savo tėvukų kelionę į 
Lietuvą, o trečios konkurso 
vietos laimėtoja Kristina 
Lingertaitė, pasiremdama 
savo močiutės pasakojimais , 
rašo apie karą ir bombas. 
Labai sąmojingą mįslių in
terpretavimą seka originalūs 
projektai Kaziuko mugei. 

Toliau -pasaka, miesto vai
kui pritaikyti eilėraščiai, me
džių ir botanikos iliustruoti 
pavadinimai, iš Lietuvos jau
nų skautukių atsiųsti pyra
gaičiams receptai, lietuviškų 
pavardžių kilme. Tai įdomūs 
ir naudingi pasiskaitymai jau
nimui. "Didžiosios šeimos" 
skiltis puikiomis nuotrauko
mis aprašo skautiško gyveni
mo įvykius Čikagoje. Cleve-
lande. Los Angeles bei jūros 
skautų stovyklą. Paskutinis 
viršelio puslapis pilnas ju
okingų anekdotų, kurių dau
guma atsiųsta iš Lietuvos. 
Susidaro įspūdis, kad "Skautų 
aidas" turi gražų skaitytojų ir 
bendradarbių būrelį išsilais
vinusioje Tėvynėje. 

Vartydama "Skautų aidą" 
galvoju, kad ir tie tėvai, kurių 
vaikai nepriklauso skautų 
sąjungai, galėtų užsisakyti tą 
puikų žurnalą, nes jame yra 
ne vien lengvai įsiūloma litua
nistika, bet tarp eilučių su
maniai paslėpti aukštos mo
ralės principai, kurių labai 
stokoja moderni Amerikos 
jaunimo literatūra. \ 'et vos 
dešimties dolerių prenumera
ta turėtų sugundyti lietuvius 
tėvus. 

Aurel i ja M. Balaša i t ienė 

• 1919 m. balandžio 4 d. iš 
rinktas pirmasis įepnklauso 
iTKte L* ..v.,- prezidentas An 

DETROITE 

Sekmadienį, kovo 2 dieną, 
Detroite „Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntai suruošė savo 40-ąją Ka
ziuko mugę. Pirmosios mugės 
rengėjai v.s. Jūra tė Pečiūrienė 
ir s. Davetas Dulaitis, nors 
patys negalėjo atvykti, siuntė 
linkėjimus visiems dalyviams. 
„Baltijos" tunto tuntininkas 
ps. Paulius Jankus atidarė 
mugę. Seses ir broliai tuoj 
bėgo prie darbo, o svečiai prie 
visų gėrybių... 

Skanius lietuviškus pietus 
suruošė šeimininkės Onutė 
Abariene ir Lėlė Viskantienė, 
vyr. sk. vyr. si. Regina Puš-
korienė, ps. Kristina Zub-
rickienė ir jų visi talkininkai. 
Prityrę skautai Tomas Dėdi
nas, Mikas Juška, Dovas Kau-
nelis. Tomas Sventickas ir Ai-
danas Andrulaitis taip pat 
j iems padėjo. 

Paukštytės Liana Butkū-
naitė, Aleksa Lukasievvicz, 
Kristė Nemanytė, Laila Zom
boraitė ir jų vadovės — ps. 
Kristė Zomborienė ir ps. Dai
va Lukasievvicz pardavinėjo 
margučius, smeigtukus daržui 
ir mamyčių iškeptas „Kaziuko 
širdeles". 

Skautės (Rasa Kaunelytė, 
Audra Strakšytė, Rūta Sven-
tickaite. Allison Tomkevičiū-
tė) ir skautės kandidatės 
(Laura Karvelytė, Svaja Miku-
lionytė. Ingrida Miškinytė, 
Inga Mossaitė) su vadovėmis 
vyr. sk. vyr. si. Tina Baraus
kaite ir vyr. sk. psl. Lisa Gri
ciūte, pardavinėjo įvairius 
medžio dirbinius ir rankdar
bius. Jos pravedė ir „sukimo 
meno" stotį, prie kurios visi 
būsimieji menininkai susibū
rė. Tuo pačiu talkino ps. Ire
nai Gedvilienei ir jos šeimai, 
kurie suruošė vaikams lai
mėjimus ir rankdarbių stalą. 

Prityrusios skautės (Lina 
Mikeska. Aleksa Mossaitė. 
Elena Strakšytė. Elena Sven-

tickaitė) ir jų vadovės (Alexa 
Rukstelytė ir Lora Maier) da
lino mugės širdelių sagutes , 
rinko aukas ir padėjo prie 
didžiosios loterijos, kurią or
ganizavo s<. Alma Sventicki-
enė. Pri tyrusios skau tės ir 
prityrę skauta i mugės metu 
užbaigė savo gero darbelio 
projektą — rinkliavą stovykli
nių da ik tų / i r aukų skau tams 
Lietuvoje. Dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo. 

s. Gailė Dėdinienė su vyr. 
skautėmis dirbo prie pyragų 
stalo, apkrauto visokių saldu
mynų ir skanumynų gausybe. 

Broliai p r avedė žaidimų' 
kambarį mažiems vaikučiams. 
Ten vaikai galėjo mesti ka
muolį į krepšį, kėgliuoti, 
piešti, pažaisti „video" žaidi
mus, pailsėti ir pasist iprinti 
sultimis ir sprogūzais . Baigę, 
visi išėjo laimingi su „medaliu 
ir maišeliu dovanėlių. 

Neužmiršom ir vyresnių... 
buvo golfo t u rny ra s ! Visi no
rintys turėjo kvalifikuotis; 
paskui buvo varžybos t a rp 
geriausiųjų žaidėjų. Pirmą 
vietą laimėjo Linas Erlingis, 
antrą vietą -r- Linas Orentas . 

Kaziuko raugei įsismaginus, 
Detroito kaimo kapela „Ma
lūnėlis", vedamas vyr. skautės 
Virgos Šimąitytės, m u m s pasi
rodė. J ie l inksmai pagrojo ir 
padainavo. Vienai dainelei 
prisidėjo ir skau tė kandidatė 
Lanute Zomboraitė su fleita ir 
skautas kand ida tas Algytis 
Kasputis su savo st ipriu balse
liu. 

Baigiant mugę buvo traukia
mas laimingų bilietų Velyki
nio stalo dovanoms. Šiais me
tais buvo»daug krepšių, kum
pių, gėlių ir tortų. 

Labai dėkojame visiems pri
sidėjusiems, prie 40-sios Ka
ziuko mugės pasisekimo — 
sesėms, broliams, vadovams, 
tėveliams, ki t iems talkinin
kams ir svečiams. Pasimaty
sim ir kitais metais! „fc 

HARTFORDE, 

Žiemą ar vasarą, bažnyčios 
a r lietuvių bendruomenes rei
kalas , Hartfordo skautai visa
da pasiruošę padėti, patarti , 
talkinti . 

Kaziuko mugė — tai jau jų 
renginys. Iš arti ir toli su
važiuoja net niekur nematyti, 
k i tur nedalyvaujantys tau
tiečiai. Visi tikisi paragauti 
skanių dešrų ir kugelio pietus. 
O, saldumynų gausybė... 

Tuoj po pamaldų, lietuvių 
parapijos salėje prie stalų 
t rūks ta vietų. Dalis vaikšto, 
apžiūrinėja išstatytus rank
darbius , knygas, medžio dro-
žinėlius (paprasti lizdeliai, 
tvorelės, gėlytės greit išper
kamos). A. Saimininkienės 
šiaudo panaudojimas paveiks
lams visus stebina (aiškus 
menininkės talentas). 

Nors žmonių daug prisirinkę 
— visur tvarka, visi patenkin
ti, l inksmi lietuviškoje aplin
koje. Žiūri ir pagalvoji — yra 
da r ir mūsų apylinkėje lietu
vių, t ik kur jie kitais atvejais 
nesirenka? Kodėl negalėtų 
būti visada pilnesnė bažnyčia 
ir salės? Galbūt tai irgi skautų 
vadovų išskirtinas mokėjimas 
pr i t raukt i visus prie bendruo
menės. 

Tegyvuoja nepavargstanti 
D. Banevičienė su skautėmis 
ir vyrai skautai , surengdami 
čia skautišką mugę, prime
nančią mums Vilniaus krašto 
Kaziuko mugė. 

A l ė G. 

TORONTO 

Gražiai praėjo lietuvių 
skautų,-čių globėjo šv. Kazi
miero šventė ir tradicinė Ka
ziuko mugė š.m. kovo 2 d. 
Prisikėlimo šventovėje ir 
salėse. Prieš atidarymą mugė 
puikiai atrodė, buvo turtinga 
tradiciniais riestainiais, įvai
riais rankdarbiais-audiniais. 
At idarymas įvyko 9:30 v.r. 
Svečių tarpe buvo du Kanados 
skautų pareigūnai. 

Atidarymui vadovavo tunti-
ninkai s. M. Rusinąs ir j .ps . 
D. Biskienė. Kanados rajono 
Vadė v.s. fil. Rūta Žilinskienė 
a t idarė mugę atr išdama tauti
nių juostų mazgą. Buvęs rajo
no vadas j . s . R. Sriubiškis 
buvo apdovanotas žymeniu Už 
Nuopelnus 

Po atidarymo skautai,-ės 
organizuotai dalyvavo 10:15 
v.r šv. Mišiose, kurias atna
šavo dvasios vadas klebonas 
kun. s. Augustinas Simana
vičius, OFM, su kunigais E. 
Jurgučiu, OFM, ir P. 
Šranpicku, OFM. Pamokslą 
pasakė klebonas ir visus 
kvietė į mugę paremti skautus 
ir skaniais lietuviškais val
giais pasivaišinti. Mišių iš
kilmingumą padidino muz. D. 
Viskontienės ir D. Radtkienės 
vadovaujamas parapijos cho
ras su gitarų palyda. 

Skait inius skaitė vyr. sk. R. 
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Kaziuko mugėj buvo ir šunelis Pickus Puikis 

Saplienė. Aukas nešė skautai 
ir skautės. Po pamaldų visi 
skubėjo į sales pabendrauti, 
nusipirkti rankdarbių, ska
nėstų, tiekimo skyriuje, vado
vaujamame A. ir S. Kišonų, 
įsigyti skautiškų knygų, 
ženklų, pabandyti laimę lo
terijose, pavalgyti tėvų komi
teto, vad. ps. O. Narušienės, 
įrengtoje lietuviškų patiekalų 
valgykloje, sumokėti "Romu
vos" mokestį, leisti jūrų skau
tams nublizginti batus. Skau
tai.-ės dėkingi mamytėms už 
talką ir parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui , OFM, 
už leidimą nemokamai pasi
naudoti salėmis. F.M 

"Tėviškės žiburiai" 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dunde* Ave , Elgin, IL 60120 

Tel. (708) 742-02S5 
Valanrjos pagal susitarimą 

KVIEČIAME 

* Lietuviškajai skautijai bran
gi ir mylima v.s. Ona Si-
liūnienė — Mamunėlė šį pava
sarį sulauks 90 metų! Šį gar
bingą ir džiugų jubiliejų pa
minėti ir mielą Solenizantę 
pasveikinti, „Verpsčių" ir 
JSmilijos Platerytės" skauti-
ninkių būreliai rengia pobūvį 
balandžio 19 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Jaunimo centro ka
vinėje. Kviečiama skautiškoji 
visuomenė. Uniformos pagei
dautinos. 

Apie dalyvavimą prašom 
pranešti v.s. Halinai Plau-
šinaitienei, tel. 773-523-9162, 
iki balandžio 12 d. 

Rengėjos 

Nijolė Stankevičiūtė, M.O. 
Board Certrfied. Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 

Holy Cross Profesaional Pavilion 
3 fl. South 

Lithuanian Plaza Ct. at California Ave. 
Chicago. IL 60629 

773-471-7879 
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pr. ivMi -ūkini Ir k 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3M0 W »S M. Tai. (701) 4334101 
^aia"<Jos paoai susitan-na 

•—nei .1 v p p . 7 n antr 12 30-3 v p p 
fečd uždaryta ketvd 1 • 3 v p p 
v-tM ' taVC 9 v • '2 v p p 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

Kab Chicagoie uždarytas 
9525 S 79th Ave Hickory HMIs IL 

Tol. (706) S96-4101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, 008, PC. 
4047 W. 103 St.. Oak Lawn, IL 

p rmas apyi su Northvveste'- u- !o 
Lolomu lietuviams sutvarkys dantis už 
,)':pinarrią kaina Pace^tai D'MTiami 
absoiiuč.ai punktualiai Susitarimui 
įkalbėt angliškai) tol. 700-433 #3*0 

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

7722 t . Kodxto Ava.. 
Chlcogo. IL 606S2 

6132 t . Kotfzlo Avo. 
Chicago, IL 60621 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbame, IL 
Tol. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

DR. L. D. PETREIKI8 
DANTŲ GYDYTOJA 

906S S. Rooofts no., MckOfy Htts, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) SM-40S5 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 ScMHor St.. Elmhurst. IL M 1 2 8 

706-941-260* 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tol. 706-634-1120 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 773-585-7756 

A R A S ŽLIOBA, M . D. 
I N D R Ė RUDAIT IS , O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave . Suite 310 

Maperville. IL 60563 
(630) 527-0090 

3825 l+ghland Ave . Tower 1 Suite 3C 
Dovvners Grove. IL 60515 

(630) 435-0120 



PASLAPONGOS 
IŠEIVIŲ LEIDYKLOS (P 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Po karo nemažai lietuvių 
Vakarų Europoje pasidavė kny
gų leidybos (kitaip tariant, .juo
dojo meno") traukai. Kaip taik 
liai pastebėjo J. Cicėnas, lyg 
bitės nuo medaus apsvaigo ir 
steigė leidyklą po leidyklos, bet 
kalbėdami apii' daugelį jų t» ̂ a 
lime tik klausti ir rasti vos vie
ną kitą atsakymą. 

Klausti — kas per vienas Jo
nas Akšys? Ji!?, skautas-vytis 
1946 m. pradėjo leisti žurnalą 
skautams „Gai r"s -". ateitirn'n 
kams — „Ateitis' ir kitus. Tiek 
— žinoma (tik maga patirti, kas 
tie „kiti" žurnalai) ir, matyt, 
tokia buvo leidyklos „Žalgiris" 
pradžia. 1947 m. J. Akšys ėmėsi 
knygų leidybos ir truputį dau
giau nei per metus paskelbė 
septynias knygas. Tarp jų buvo 
ir tokios, kurių pasirodymas, ko 
gero, sietinas su leidėjo pagalba 
visuomeninėms organizacijoms. 
Taip ateitininkams buvo skirti 
du leidiniai: J. Griniaus studi
ja „Tautiniai mūsų uždaviniai" 
ir „Ateities federacijos vyr. va
dovybės atsišaukimas j visus 
tremtyje esančius ateitininkus". 
Be to, „Žalgiris" paskelbė ir 
varpininkų leidinį „Studentų 
varpas", skirtą Lietuvos nepri
klausomybės 30-mečiui bei var
pininkų sąjūdžio sukaktuvėms. 

J. Akšys išleido tris V. Gor-
skio parengtas knygas: „Ispaniš-
kai-lietuvišką žodyną", „Kalbėk 
ispaniškai" ir „Ispaniškai-lietu-
viškus pasikalbėjimus". Pasku
tiniojo nepavyko rasti. „Kalbėk 
ispaniškai" — tipiška pasikal
bėjimų knygelė — buvo skirta 
padėti besiruošiantiems emi
gruoti į P. Ameriką, net ir 
tiems, kurie nesimokė ispanų 
kalbos. 

„Ispaniškai-lietuviškas" žo
dynas turėjo apie 5,000 žodžių. 
Daugiausia buvo priekaištauta 
dėl leidinio poligrafinės kul
tūros — spaustuvė neturėjo kai 
kurių ispaniškų ženklų ir juos 
teko pakeisti panašiais. Be to, 
jame buvo ąausu korektūros 

klaidų. Vertinusiųjų teigimu, 
apie 35 procentai žodžių žodyne 
buvo išversti klaidingai. Tačiau 
vis tik jis buvo vertinamas tei
giamai, kaip geras priedas prie 
V. Kamantausko „Ispanų kal
bos vadovėlio". Pasirodžius 
šiam žodynui, betrūko 5,000-
7,000 žodžių lietuvių-ispanų 
kalbų žodynėlio, kad visiškai 
patenkinti besimokančių ispanų 
kalbą poreikius. Beje, „Žalgiris" 
planavo išleisti tokį žodyną, ta
čiau nptesėjo ir telieka spėlioti 
kodėl. 

Iš visų leidyklos knygų išsis
kiria V. Griciaus sonetai „Žemė 
ir žmogus". Knygos viršelį 
puošė T. Valiaus medžio raiži
nys. 23 sonetų rinkinys buvo pa
stebėtas ir sulaukė įvairių ver
tinimų. Knyga rodė neabejotiną 
autoriaus poetinį talentą, ta
čiau, matyt, skaudžiausias A. 
Griciui buvo teiginys, kad jo 
knyga lietuvių literatūroje liks 
kaip neprilygstamas literatū
rinio antrininko pavyzdys — bu
vo teigiama, kad „Žemė ir žmo
gus" ir temomis, ir nuotaiko
mis, ir vaizdais, ir ritmika, ir 
žodynu labai priminė A. Nykos-
Niliūno „Praradimo simfoni
jas". 

Pažiūrėjus į „Žalgirio" lei
dinių repertuarą, galima spėti, 
kad J. Akšys turėjo komercinin-
ko gyslelę. Matyt, nuostolius, 
kuriuos patirdavo, nesavanau
diškai leisdamas visuomeni
nėms organizacijoms jų žurna
lus ir knygas, padengdavo pel
nas, gautas už ispanų kalbos 
mokymo literatūrą. 

Ko gero, pati didžiausia pa
slaptis „Žalgirio" istorijoje — 
kas gi nutiko, kad jis 1946 m. 
pradėjęs savo veiklą, 1948 m. 
pradžioje išnyko iš leidybinės 
padangės? 

Panašiai , kaip „Žalgirio", 
trumpam blykstelėjo leidyklos 
„Lithuanica", 1946-1948 m. iš
leidusios penkias knygas, 
žvaigždė. Paanalizavus reper
tuarą, „Lithuanica" galima 
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Nijole SadOnaite. kurią užsienio lietuviai pažino iš LKBK puslapių, o 
vėliau, nepriklausomybės saulei tėvynėje patekėjus, turėjo progą matyti 
savo tarpe Cia N. Sadunaite Vilniuje su dviem užsienio lietuvaitėm: 
Saule ir Gaja Sidrytėm. 

pavadinti vieno autoriaus kny 
gų leidykla, nes keturios iš 
penkių knygų priklausė jos 
savininko K. Jūros plunksnai. 
Beje, keturias knygas jis buvo 
išleidęs prieš karą. 

Vokietijoje K. Jūra leidybinę 
veiklą pradėjo 1946 m. rugpjūty, 
paskelbęs baladžių rinkinį,,Kri-
vio lėmimas". Penkiose baladė
se, išleistose Rimo Amalviškio 
slapyvardžiu, vyravo patrioti
niai motyvai — praeities ir savo 
žemės meilė, liūdni išeiviško 
gyvenimo atspindžiai ir tikėji
mas Lietuvos prisikėlimu. 

1947 m. dienos šviesą išvydo 
1939 m. Lisabonoje parašytas 
fantastinis romanas „Okeani-
da". Atrodo, K. Jūra jame norėjo 
diskusijos su fantastine būtybe 
forma išdėstyti savo filosofines 
pažiūras į tų laikų visuomenę, 
meilę, pareigą ir panašius daly
kus (deja, šiuo atžvilgiu ro
manas labiausiai atitiko fan
tastiniam kūriniui keliamus 
reikalavimus) ir duoti kelionių 
nuotykių aprašymą. Vienas ro
mano recenzentas teigė, kad K. 
Jūros knyga savo siužetu primi
nė prancūzo P. Benua fantastinį 
romaną „Atlantida", tačiau 
pastarajame buvo išlaikytas 
fantastinis koloritas, o K. Jūra 
nuo pusės pasakojimo nuklydo 
į nuotykių, primenančių Sind-
bado, Robindzono Kruzo ir kitų, 
vaizdavimą. 

K. Jūra parengė ir K.J. Sele-
mos slapyvardžiu paskelbė pa
sikalbėjimų knygelę „Lietuvis 
Brazilijoje". Besirengiantys 
emigruoti į šią šalį knygelėje 
galėjo rasti daugiau nei 1000 
kasdieninėje kalboje vartojamų 
žodžių ir pluoštelį pasikalbė
jimų. Tiesa, neišvengta nesu
sipratimų; pratarmėje buvo nu
rodyta, kad knygelėje pateikia
mi būtiniausi brazilų (!) kalbos 
žodžiai. 

Leidėjas savo darbą Europoje 
baigė tuom, kuo pradėjo — savo 
ei l ių rinkiniu , .Tremtinio 
ašara", kur dominavo išeiviškos 
tematikos kūriniai. Du tol dar 
dienos šviesą išvydo vienintelė 
išimtis, JLituanicos" repertuare 
— antroji P. Lemberto patrioti
nių eilių knyga „Baltija šau
kia". Klausimas, kaip ji pateko 
į K. Jūros rankas, lieka neatsa
kytas. 

Poligrafinė leidyklos knygų 
kultūra nebuvo aukšta, išsiski
ria tik „Krivio lėmimams". Šios 
knygos viršelyje buvo pavaiz
duotas krivis prie aukuro po 
šimtamečiu ąžuolu, pati knyga 
išleista gražiai, gerame popie
riuje, tad kai kuriuos amžinin
kus liūdino, kad tiek pastangų 
buvo įdėta į knygą, kurios ne
vertėjo skubėti išleisti. Juoba, 
tokiu metu, kada daug vertingų 
rankraščių laukė savo eilės. 

Sunku tiksliai įvardinti, kas 
labiausiai trikdo galvojant apie 
„Lithuanica". Gal tas neaišku
mas, kur ji veikė. Ne kiekvieno
je knygoje nurodyta jos išlei
dimo vieta, o įvardintos — Fro-
seburgas ir Bremenvprdė — ma
žai ką sako. Vėlgi — neaiški 
leidyklos veiklos baigmė. Tiesa, 
emigravęs į Braziliją, K. Jūra 
nepersiskyrė su .Juoduoju me
nu", bet tai kita istorija. 

Tikroji Lietuvos kovų ir kančių istorija —„Lietuvės Katalikų Bažnyčios 
Kronika". Šiandien nuo pirmųjų jos puslapių pasirodymo sukanka lygiai 
25 metai. 

SOCIALDEMOKRAČIŲ 
KONFERENCIJOS „DEMOGRAFINĖ 

GRIŪTIS LIETUVOJE" 
REZOLIUCIJA 

Pastaraisiais metais nuosek
liai mažėjantis gimstamumas 
ir tuo pačiu Lietuvos Respub
likos gyventojų skaičius paro
do, kad Lietuvoje prasidėjo de
mografinė gr iūt is . 

Mes manome, kad šios griū
ties priežastimis yra ir sudė
tinga Lietuvos ekonomikos 
padėtis, didėjantis nedarbas, 
būsto įsigijimo ir išlaikymo 
problemos, moters, kaip visuo
menės nario, nuvertinimas bei 
diskriminacija. 

Moterys, konferencijos „De
mografinė griūtis Lietuvoje" 
dalyvės tvirtina, kad, nesus-
tabdžius šios griūties jau da
bar, Lietuvos laukia katastro
fa. Tautos išlikimo problema 
jau nėra vien atskirų asmenų 
ar visuomeninių organizacijų 
rūpestis, bet yra valstybinė 
problema, kuri turi būti nedel
siant sprendžiama valstybės 
mastu. 

Konferencijos dalyvės siūlo 
LR prezidentui, Seimui ir vy
riausybei suformuoti valstybi
nę demografinės padėties geri
nimo programą: 

1. Visokeriopai remti Lietu
vos pramonę ir verslus, ku
riant naujas darbo vietas ir gi
nant Lietuvos rinką nuo 
tokios užsienio prekių ekspan
sijos, kuri griauna nacionalinę 
pramonę. 

1.2. parengti ir įdiegti būsto 
įsigijimo programą jaunoms ir 
socialiai remtinoms šeimoms, 
steigiant beprocentinių ilga
laikių kreditų teikimo fondus 
komunalinių butų statybai. 

1.3. papildyti Darbo sutar
ties įstatymo 35 str. nuosta
tas, neleidžiant darbdaviui 
nutraukti darbo sutarties dve
jus metus po moters sugrįžimo 
iš vaiko priežiūros atostogų. 

1.4. Iš esmės pertvarkyti 
prie darbo biržų esančią per
kvalifikavimo sistemą. J per
kvalifikavimo kursus turi būti 
siunčiami bedarbiai tik konk
rečioms, paklausą turinčioms, 
profesijoms įsigyti, sutartyje 
užtvirtinant darbo vietą, ku
rioje jie dirbs po perkvalifika
vimo. 

1.5. Pakeisti fizinių asmenų 
pajamų mokesčio apskaičia
vimo tvarką šeimoms, tu
rinčioms du ir daugiau vaikų, 
šeimoms, auginančioms vai
kus be sutuoktinio arba vai-
kus-invalidus, skaičiuojant 
pajamas vienam šeimos nariui 
ir nustatant neapmokestina
mą minimumą, ne mažesnį, 
nei pusantro minimalaus atly
ginimo. 

1.6. Numatyti Baudžiama
jame ar Civiliniame kodek
suose sankcijas darbdaviams, 
jei jie, pasirinkdami darbuoto
jus , vadovaujasi ne kvalifika
ciniais reikalavimais, bet tai
ko diskriminacinius apribo
j imus pagal amžių a r lytį, jei 
to nereikalauja darbo specifi
ka. 

1.7. Vaikų iš asocialių šeimų 
rėmimui lėšas skirti ne tė
vams, bet mokymo ar auk
lėjimo įstaigų specialiems fon
dams, iš kurių tie vaikai būtų 
išlaikomi. 

1.8. Paspartinti paruošto 
vaikų globos Jstatymo pri
ėmimą, skatinant vaikų globą 
šeimose ir įtvirtinant vaikų 
globos nuostatas. 

1.9. Priimti lyčių lygiatei
siškumo įstatymą, numatant 
įstatymo įgyvendinimo mecha
nizmą. 

Moterų konferencijos rezo
liucija priimta vienbalsiai. 

Konferencijos dalyvės 
1997 m. kovo 8 d. 
Vilnius 

Danutė Bindokienė 

Prisimenam su pagarba 

Nauji paskyrimai 

Kunigų marijonų vienuolijos 
generalinio vyresniojo delega
tui Lietuvos provincijai kun. 
dr. Vytautui Briliui, MIC, 
prašant, kun . Remigijus 
Gaidys paskirtas Marijam
polės Šv. Arkangelo Mykolo 
prokatedros - bazilikos vikaru 
su teise laiminti santuokas. 

Kun. Stanislovas Letukas 
(Telšių vyskupija) paskirtas 
Varlaukio (Jurbarko raj.) kle
bonu. 

Lietuvių tautos spausdinto 
žodžio istorijoje yra du uni
kalūs atvejai, vargiai turintys 
sau lygius bet kuriame kitame 
pasaulio krašte. 

Pirmasis — spaudos draudi
mas, trukęs 40 metų U864-
1904), kai po 1863 m. sukilimo 
prieš caro rusų priespaudą, 
visoje Lietuvoje buvo uždraus
ta spausdinti knygas bei kitus 
leidinius lotyniškomis raidė
mis. Rusų valdžios manymu, 
pirmiausia reikėjo pripratinti 
lietuvius prie kirilicos rašme
nimis spausdintų lietuviškų 
raštų, o tuomet bus nesunkiai 
galima pereiti į rusiškus teks
tus, tuo būdu ne tik nutauti
nant, bet ir supravoslavinant 
Lietuvą. 

Turbūt anuometiniai Lietu
vos valdovai nei sapnuote ne
sapnavo, kad jų pastangos 
atneš kaip tik priešingus vai
sius. Jie nesuvokė lietuvio 
meilės savo kalbai, savo tikė
jimui, savo žemei. Spaudos 
draudimas tą meilę dar labiau 
išugdė, aplaistydamas knyg
nešių krauju, tremtinių aša
romis, turėjusių dėl persekio
jimų pabėgti į svetimus kraš
tus tėvynės ilgesio atodūsiais. 

Knygnešiai iš Tilžės lietu
viams parnešė ne tik drau
džiamą spaudą, bet ir tautinį 
sąmoningumą, apvainikuotą 
1918 m. vasario 16 d. Nepri
klausomybės paskelbimo ak
tu. 

Antrasis, trukęs 17 metų, 
pareikalavo nemažiau aukų ir 
kančių, bet taip pat turėjęs 
lemiamos reikšmės, Lietuvai 
siekiant laisvės. 

„Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika" (LKBK) yra 
bene vienintelis periodinis po
grindžio leidinys visoje buvu
sios Sovietų Sąjungos teritori
joje, kurio redakcijos niekuo
met nepavyko aptikti KGB 
arba tolygiams okupanto tar
nams. Tai nereiškia, kad jie 
nemėgino. Už Kronikos pusla
pių padauginimą ir platinimą 
buvo taikomos didelės baus
mės, keliami teismai, veikė 
seklių, šnipų ir išdavikų tink
las, kokio galbūt dar niekad 
neregėjo pasaulis, bet Kroni
kos darbuotojų kilnų pasiau
kojimą saugojo pati Dievo Ap
vaizda ir tie paprasti, maši
nėle rašyti, slapta platinti, su 
neapsakoma rizika į užsienį 
išvežti, puslapiai turėjo mil
žinišką poveikį. Jeigu kas 
drįstų abejoti spausdinto žo
džio galia, turėtų prisiminti 
LKBK atliktą darbą. 

Pirmasis Kronikos leidinėlis 
pasirodė 1972 m. kovo 19 d., 
taigi šiandien minime jo 25 
metų sukaKtį. Be abejo, šios 
datos prisiminimas nemalo
niai nuteikia visus buvusius 
komunistus Lietuvoje, nes la
bai akivaizdžiai primena jų 
šlykščius darbus, persekiojant 
tikinčiuosius, o taip pat be
jėgiškumą Kronikas sustabdy

ti ne tik Lietuvoje, bet — 
svarbiausia — užkirsti joms 
kelius į užsienį, kur gyvenan
tys lietuviai pasistengė tuos 
kuklius puslapius paversti 
pačiu sėkmingiausiu ginklu 
prieš ateizmo siautėjimą. 

Šiandien jaunoji lietuvių 
karta tėvynėje nedaug girdė
jusi apie Kronikas, o girdėti 
turėtų. įvedant jas kaip 
būtinus skaitinius kiekvienoje 
Lietuvos mokykloje. Joks nuo
tykių ir kančių romanas, jokia 
fantastinė apysaka neatkurs 
tų ryžtingų, drąsių tikėjimo ir 
tėvynės meilės didvyrių, ku
riuos galime sutikti kiekvie
name puslapyje. 

LKB Kronikų nesustabdė 
nei KGB, nei geležine uždan
ga. Kiekvienas leidinėlis, pa
tekęs į Vakarus, buvo per
spausdinamas mūsų spaudoje, 
o vėliau leidžiamas atskiro
mis, stambiomis knygomis, ne 
tik lietuvių, bet ir anglų, ir 
vokiečių, prancūzų ir kitomis 
kalbomis. Pagarba Kunigų 
Vienybei, Lietuvių religinei 
šalpai, o ypač LKB kronikoms 
leisti sąjungai ir jos nepailsta
mam vadovui kun. Kazimie
rui Kuzminskui Čikagoje, už 
kruopščiai surinktus atskirus 
kronikų sąsiuvinius, iš jų su
darytus ir išleistus storus 
LKBK tomus, kuriuos užsie
nio lietuviai sėkmingai sklei
dė savo tarpe, bet taip pat 
platino tarp kitataučių, ypač 
atsakingų valdžios pareigūnų 
ir Katalikų Bažnyčios hier-
archų. Nėra jokios abejonės, 
kad tie skausmo puslapiai 
buvo akivaizdžiausias įrody
mas pasauliui, kaip iš tikrųjų 
„gerbiamos" žmogaus teisės 
ir tikėjimo laisvės už ge
ležinės uždangos. Tai buvo la
bai parankus ginklas, kuriuo 
galėjome atremti sovietinius 
melus. 

Per Kronikas susipažinome 
su mrsų tautos didvyriais, 
persekiotais už tikėjimą, už 
tėvynės meilę.Mes su pasi
baisėjimu sekėme jų melagin
gus kaltinimus teismuose, 
gėrėjomės jų narsiais žo
džiais, ginančiais savo įsiti
kinimus, didžiavomės, kad 
priklausome tai pačiai tautai . 
Negalėdami kitaip padėti, 
stengėmės bent pagarsinti jų 
kančias, kad laisvasis pasau
lis žinotų ir atsimintų. Kai 
vėliau, jau laisves metais, tu
rėjome laimę su kai kuriais 
Kronikos puslapių didvyriais 
susitikti, jautėme j iems pa
garbą ir padėką. 

Beveik kiekvieno užsienio 
lietuvio knygų lentynose te
bėra bent keli Kronikų tomai. 
Šiandien atverskime jų pusla
pius, paskaitykime ir pagalvo
kime: juk tai tie patys mūsų 
tautiečiai, kuriuos dabar aš
triai kritikuojame... Bukime 
atlaidesni, nes jie daug ken
tėjo. 

SEVERIUKAS 
6 JURGIS JANKUS 

— Jeigu reikės arklių, pasakyk vaikui, tegu pakin
ko, — pasakė žmonai, ir toji tuoj išėjo į kiemą. 

— Geruoju nesibaigs. Negali baigtis, — iš tolo 
žiūrėdamas pro langą i laukus šnekėjo, lyg pats sau. 
— Ir velnias juos sugundė tą susirinkimą šaukti čia, 
mano kieme? Kodėl ne valsčiuje? 

Jis buvo pilnas rūpesčio. Neramu buvo ir man. 
Niekas net spėti negalėjo, ką dėl to pasakys nauja 
•aidžia. Ne kieno kito, bet jos žmones arkliai 
išlėkdino. Arkliai tai arkliai, jų į kalėjimą nesukiši, 
bet kas buvo už tu arklių, kaip jiem. Širšės9 Ar jas irgi 
į kalėjimą? 

— Argi pats kaltas, kad arkliai pasibaidė. Kam 
sėda. jeigu nemoka joti. mėginau padrąsinti jį, o kartu 
ir save patį. 

Tik nesidrąsmo Ir kitus, matyti, toks pat nerimas 
ėmė, nes iš kiemo nebuvo girdėti jokio gagėjimo. Vieni 
padėjo kinkyti arklius, kiti skirstėsi kas į savo pusę. 

Vyrai ratus privertė šiaudų, Stošienė užmetė paklodę 
ir pagalvę. 

— Jeigu žinotų, kad niek > nebus, nuo juoko dan
gus botų kilnojęsis, — akimis lydėdamas išvažiuojantį 
vaiką, Stošys vėl prašneko. — Kai kurie buvo pradėję 
šaipytis, bet, pamate šnipelį, tuoj vėl užsiraukė. 

— Šnipelį? — paklausiau. 
— Nagi tą nudaužytom blauzdom paties futboli

ninką. 
Supratau. Supratau daugiau, negu j is pasakė. Su

pratau, kad jie mane laiko savu. Nežinojau, kas bus, 
bet širdy palengvėjo. Pajutau net smagumą, kad ma
nęs iš savo tarpo nemeta. 

Kitą dieną vaikai pasakė, kad mokesčių aiškintoją 
be sąmonės išvežė į ligoninę, o politrukas grįžo apsi-
braižęs ir nežmoniškai piktas. Šaukęs, kad buržujų 
veislę ir jų prietarus su šaknimis išrausiąs. 

Išleidęs vaikus ir kiek užvalgęs, panūdau nueiti 
pas Severiuką ir šiek tiek pabarti, kam tokią negerą 
vietą savo pokštui pasirinko ir, jeigu senis 
neužsirūstins, paklausti, ką jis vakar norėjo pasakyti. 
Pasakė: jSykį..." ir, pamatęs dagilį, šneką nutraukė. 
Tas »sykj" man kažin kodėl neišėjo iš galvos, net ir 

makalyne virtęs susirinkimas to neužtrynė. Ežutėmis, 
paskum patrakėm patraukiau į tą pusę, kur buvo ma
tyti jo „palociaus" stogas. Gale trako susitikau pagyve
nusią moterį su sauja baltųjų ožkabarzdžių. 

— Aš pas tamstą, — pasakė tiesiai be jokių pasis
veikinimų. 

— Labai gaila. Aš einu pas Severiuką. Vakar, eida
mi į sueigą, taip gražiai pasišnekėjom, tai panorau dar 
ir šiandien pasišnekėti. Ar labai svarbus reikalas? 

— Matai, mokytojau, reikalas gali būti ir labai di
delis, ir labai mažutis. Žmogus rytojaus nematai, ir 
viskas. Su Severiuku tai nebepasišnekė.si. Jo nebėra. 

Nustebau. 
— Kas atsitiko? 
— Naktį atlėkė, pasigavo kaip velniai dusią ir 

išjojo. Praeidama buvau užsukusi: durys viela 
užrištos, karvė tvarte baubia, nešerta kiaulė žviegia. 
Karvę paleidau į daržą, kiaulei įmečiau žolių. Vakare 
reikės atbėgti pašerti ir karvę sužiūrėti. Gaila gyvulių. 
reikės ką nors daryti. Bet ką aš čia plepu, juk ne tam 
pas tamstą bėgau, iėgau pasakyti, kad Šiąnakt ne-
nakvotum namie Žmonės matė, kaip abu su Severiu
ku juokdamiesi atėjot pas Stošj Kas uždraus spėlioti, 

o paleisto žodžio nebepagausi. Kartu visi maišomės. Ir 
tie, kurių širdys krauju srūva, ir tie, kurie galvoja, 
kad rojaus saulė užtekėjo. Sako. šiandien abu dar su 
patamsiais į apskritį išlėkė. 

— Kas tokie abu? — nesumesdama ką ji turi gal
voj, paklausiau. 

— Nagi tie du abu. Tas su apdaužvtom blauzdom 
futbol ininkas i r t as kitas, kaip jis.... 

— Partorgas? 
— Taigi jis. Ką žinai, ką jie buvo išgirdę ir ka dar 

išgirs sugrįžę. Ir sūnus, ir marti sako. kad pasisaugo
tum. Liepė parsivesti namo. 

— Kad nežinau. — suabejojau. 
Girdėjau, kad ne vienas jau seniai slapstosi, bet 

kai ateina eile pačiam, ir nebesumeti ką daryti, ypač. 
kad pavojus dar toks netikras, toks tik išgąsdintu 
žmonių galvose gimęs. 

— Koks čia dabar nežinojimas Jeigu butų vakar 
atėję į galvą, kad taip gali būti, būčiau Soveriuką par
sivedusi namo. butų tebebuvęs, o dabar gal žmogui 
kaulus laužo. Žinoma, kad laužo Kam kitam butų 
išjoję. 

(Bus daugiau) 

wm 
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DIEVAS NUTEISTAS 
NUKRYŽIUOTI 

( P a g a l M a r i j o s Va l to r to s regė j imus) 

K u n . V. RIMŠELIS, MIC 

l pretonumą pas Pilotą Ro
mos prokuratorių, kareiviai ir 
kunigų tarnai , papirktieji liu
dininkai vedė Jėzų per miesto 
gatves. Ėjo taip pat tautos 
seniūnai, aukštieji kunigai ir 
Rašto aiškintojai. Iš minios 
girdėjosi balsai: 

— Mirtis piktadariui , žmo
nių suvedžiotojui, mirtis Jo 
draugams! 

Kai minia pradėjo siausti, 
tuojau atsirado iš Antonia pa
talpų kareivių būrys. Karei
viai puolė su ietimis minią, 
ypač tuos, kurie buvo apsupę 
Jėzų. 

J ė z u s p a s P i l o t ą 
Aukštieji kunigai . Rašto aiš

kintojai ir tautos seniūnai, 
atėję į aikštę prie pretoriumo, 
sustojo. J ie a ts isakė įeiti į 
salę. kad pagonių namuose ne
susiteptų. Kareiviai pradėjo 
juoktis iš žydų. sakydami, kad 
jie visi dvokia ožių kvepalais. 
Pilotas, iškilmingai apsiren
gęs su balta kaip sniegas toga 
ir raudonu apsiaustu , atėjo la
bai nepatenkintas , kad reikia 
jam palikti savo sostą ir 
nužengti pas žydus, kurie atsi
sakė įeiti į salę. J is piktai 
žydų atstovams prabilo: 

— Kalbėkite tuojau ir sku
biai. Jū s sudrumstė t nakties 
ramybę. Triukšmingai siaus
dami, var tus išlaužėt. Kokį 
kaltinimą tur i te prieš šitą 
Žmogų? Man atrodo, kad Jis 
nekaltas. 

— Mes atėjome įteikti Ro
mai šito Žmogaus mirties 
sprendimą, nes tu esi dieviško 
imperatoriaus atstovas. Jeigu 
Jis būtų nieko blogo nepada
ręs, tai mes Jo nebūtume atve
dę. Jis sunkiai yra nusidėjęs 
prieš mūsų tėvų įstatymą. 

— Ir dėl to atėjote mane 
trukdyti? Pasiimkite Jį ir 
teiskite pagal jūsų įstatymus. 

— Mes negalime žmogaus 
nuteisti mirčiai. Mes ne tam 
esame išmokyti. Žydų teisynas 
yra netobulas ta ip kaip vaikas 
be proto, palyginus su tobulu 
Romos teisynu. Mes mažai 
išlavinti, esame Romos paval
diniai ir ieškome jos pagalbos. 

— Nuo kada jūs tapote me
dus ir sviestas? Bet jū s pa
sakėte teisybę, j ū s melo vieš
pačiai! J u m s reikia Romos! 
Taip. kad a ts ikra ty tumėt šito 
Žmogaus, kuris jums sukėlė 
daug rūpesčių. Aš matau. Tai 
kokį nusikaltimą Jis padarė 
prieš jasų įstatymus? 

— Jis sukėlė tarp žmonių 
riaušes. J i s skat ino žmones 
nemokėti ciesoriui mokesčių, 
skelbdamas, kad J is yra Kris
tus, žydų karal ius . 

Pilotas atėjo pas Jėzų. sto
vintį salės viduryje, ir pak
lausė: 

— Ar Tu esi žydų karalius? 
— Ar tu klausi pats iš savęs, 

norėdamas tai sužinoti, ar tu 
esi žmonių įtaigotas0 — at
sakė Jėzus. 

— Kas man rūpi apie jūsų 
karalystę9 Ar aš esu žydas? 
Tavo žmones ir jų vadai Tave 
atidavė man teisti. Ką Tu pa
darei? Aš matau , kad Tu esi 
ištikimas. Sakyk' Ar tai tiesa, 
kad Tu nori ir rengies kara
liauti0 

— Mano Karalystė nėra iš 
šio pasaulio. Jeigu Mano Ka
ralystė būtų iš šio pasaulio, 
tai mano ministrai ir kareiviai 
būtų kovoję, kad Manę? žydai 
nesuimtų ir neišduotų. Mano 
Karalystė nėra šioje žemėje. Ir 
tu žinai kad aš neieškau 
valdžių galios. 

— Tai tiesa, ir aš tai žinau, 
bot Tu nepaneigi, kad Tu esi 
K.ira !r,j>' 

— Tu taip sakai. Aš esu 
Karalius. Aš atėjau į šį pa
saulį liudyti apie Tiesą. Tie, 
kurie ieško tiesos, jie klauso 
mano balso. 

— Kas yra tiesa? Ar Tu esi 
filosofas? Tai neapsaugo nuo 
mirties. Sokratas buvo filoso
fas ir vis tiek mirė. 

— Bet jam gyvenime padėjo 
būti sąžiningu ir doru. Jis ir 
mirė gera mirtimi. J is išėjo į 
kitą gyvenimą, neišdavęs civi
linių dorybių. 

Pilotas pažvelgė į Jėzų su 
nuostaba ir apsisukęs sugrįžo 
pas žydus: 

— Aš nerandu Jame kaltes, 
— jis j iems pareiškė. 

Minia, pajutusi, kad Jėzus 
gali būti išteisintas, pradėjo 
rėkti, šaukti: 

— J is yra maištininkas, Jis 
neturi pagaroos ciesoriui, Jis 
kursto visą tautą prieš Romą, 
J i s sako, kad J is yra pra
našas. J i s užsiima magija. Jis 
yra velnias. J i s atėjo iš Ga
lilėjos ir visą Judėją sukurstė. 
Mirtis Jam! 

Pilotas, išgirdęs, kad Jėzus 
yra iš Galilėjos, sugrįžo pas 
Jėzų ir paklausė: — Ar Tu esi 
galilėjietis? Ar Tu girdi, kaip 
anie Tave kaltina? 

Jėzus tylėjo ir į klausimus 
neatsakė. 

Pilotas susimąstė ir greitai 
nutarė : 

— Tegul šimtininkas nuve
da Jį pas Erodą. Jis gali
lėjietis, Erodo pavaldinys. Te
gul jis Jį ir teisia. Tetrarchas 
turi čia teisę. Aš jo sprendimą 
priimsiu. 

J ė z u s p a s E r o d ą 

Pas Erodą Jėzus buvo veda
mas šimto kareivių. Jis vėl 
turėjo praeiti visas didžiąsias 
gatves. Jtūžę žmonės mėtė 
Jėzų akmenimis, dažnai patai
kydami ir į kareivius. Minioje 
iš arti Jėzus pamatė ir Judą 
Iskarijotą. Jų žvilgsniai susiti
ko. Jėzus žvelgė į jį su nusivy
limu ir gailesčiu. 

Kai procesija pasiekė tetrar-
cho rūmus, Jėzų palydėjo prie 
Erodo sosto keturi kareiviai ir 
šimtininkas. Čia j au laukė 
Rašto aiškintojai, pariziejai ir 
kiti skundikai. Erodo būs
tinėje žydai jautėsi kaip savo 
namuose, nes pats Erodas irgi 
buvo žydas. J is nužengė nuo 
sosto ir, vaikščiodamas aplink 
Jėzų, klausėsi skundų. Nu
duodamas, kad jis užjaučia 
Jėzų. pradėjo ka l r j t i : 

— Tu esi didelis Žmogus. Aš 
tai žinau. Aš apie Tave esu 
daug išsiklausinėjęs. Man pa
tiko, kad mano tarnai Chuza 
buvo Tavo draugas, o Manaen 
Tavo mokinys. Aš labai buvau 
susirūpinęs ir nekantriai lau
kiau Tau pasakyti, kad Tu esi 
didingas. Laukiau, kad Tu 
man atleistum. Jono Krikš
tytojo akys ir balsas mane per
sekioja ir vis kaltina. Tu esi 
šventasis, kuris naikina pa
saulio nuodėmes. Kristau, 
išrišk mane iš nuodėmių. 
Girdėjau, kad Tu kurstai 
žmones prieš Romą. Tavo kal
tintojai man sakė, kad Tu pra
našauji Jeruzalės ir šventoves 
išnykimą. Bet ar šventovė 
nėra amžina kaip dvasia0 Juk 
Dievas to nori, nes Jis irgi yra 
amžinas. 

Jėzus visą laiką tylėjo, nors 
Erodas vis prašė i klausimus 
atsakyti. J is supykęs jau 
šiurkščiai pradėjo kalbėti: 

— Ar Tu esi išprotėjęs0 Ar 
jau praradai savo galią daryti 
stebuklus? Ar gal šėtonas ne
leidžia Tau kalbėti? Ar ir jis 
Tave apleido0 

Erškėčiais vainikuotas Kristus. 

Jėzus visiškai nereagavo į 
Erodo kalbą. Jis tylėjo. Erodas 
su piktumu įsake šunį įvesti. 
Tarnai atnešė didelį šunį, ku
ris visą laiką inkštė iš skaus
mo. Atėjo ir pakvaišęs žmo
gus, kuris Erodo dvare tar
nams buvo tik pasijuokimui. 
Tarnai iš jo visokius šposus 
išdarinėdavo. Erodas pradėjo 
aiškinti: 

— Šitas šuo yra Herodijos 
mieliausias draugas. Jis yra 
Romos dovana. Herodija visą 
laiką verkia. Jei turi galią, tai 
pagydyk šitą gyvulį. Padaryk 
stebuklą. 

Jėzus pažvelgė į Erodą 
reikšmingu, griežtu žvilgsniu. 
Erodas toliau aiškino: 

— Šitas, va, žmogus yra tik 
truputį daugiau kaip laukinis 
žvėris. Suteik jam protą, nes 
Tu esi Tavo Tėvo Išmintis. Ar 
Tu taip nesakei apie save? 

Jėzus vis tylėjo. Tada Ero
das įsakė atnešti vyno ir at
vesti jaunas moteris, verges iš 
Afrikos. Jėzus atstūmė vyno 
taurę. Tos mergaitės pradėjo 
įmantriai šokti ir vis bešokant 
prisiliesdavo prie Jėzaus, o jos 
buvo beveik nuogos. Žiūrovai 
garsiai juokėsi, kai Jėzus rim
tai stovėjo ir buvo užsimerkęs. 
Erodas dar kartą panieki
nančiai prabilo: 

— Užteks. Aš elgiausi su Ta
vimi kaip su Dievu, ir Tu ne
parodei kad esi Dievas. Aš 
priėmiau Tave kaip žmogų, 
bet tu neparodei žmogiško 
mandagumo. Tu esi kvailys. 
Atneškite baltą drabužį. Ap
denkite Jį su ta skara, kad Pi
lotas žinotų, jog aš Jį laikau 
bepročiu. Šimtininke, pasakyk 
Prokonsului, kad Erodas nuo
lankiai siunčia jam pagarbą ir 
šlovina Romą. 

J ė z ų sugrąž ino 
p a s P i lo tą 

Šimtininkas su kareiviais 
atvedė tuo pačiu keliu Jėzų 
pas Pilotą. Jis pasveikino Pi
lotą ir davė pranešimą apie 
tai, kas buvo atlikta. Pilotas 
piktai kreipėsi į susirinkusią 
žydų masę: 

— Žydai, klausykite! Jūs at
vedėt pas mane šitą Žmogų, 
kaltindami, kad Jis yra tautos 
kurstytojas. Aš ištyriau Jį 
jūsų akivaizdoje ir neradau 
kaltybės. Taip pat ir Erodas 
Jo neapkaltino. Jis Jį atsiuntė 
vėl pas mane. Mes Jo nega
lime bausti mirtimi. Taigi 
Roma nusprendė, ir reikalas 
baigtas. Aš jums siūlau Bara-
bą del jūsų pasitenkinimo, o Jį 
nuplakdinsiu Ir taip baigsis 
ši byla. 

— Ne, ne' Ne Barabą! Mir
tis Jėzui! Išleisk Barabą ir 
pasmerk Nazarietį mirčiai. 

Aelbreeht B o u t s 

— Bet klausykite! Aš sakiau 
jums, kad liepsiu Jį nuplakti. 
Ar to neužtenka? Mūsų nu-
plakimas yra žiaurus ir bai
sus. Ar tai jūs žinote? Jis po 
to gali numirti. Ką gi pikta J i s 
padarė? Aš nerandu Jame 
kaltes. Aš išleisiu Jį laisvą. 

— Nukryžiuok Jį! Mirtis 
Jam! Ar tu pats esi tokių kri
minalistų saugotojas? Jei taip, 
tai ir tu esi šėtonas! Matai 
koks pagonis! 

Kareiviai pradėjo malšinti 
minią, o Pilotas šimtininkui 
liepė Jėzų nuplakti. Šimti
ninkas paklausė kiek reikia 
smūgių. Pilotas atsakė: 

— Tiek, kiek jums patinka. 
Vis tiek viskas baigta. Man 
jau nusibodo. 

Keturi kareiviai atvedė Jėzų 
į aikštelę, kurioje buvo stulpas 
apie tris metrus aukštumo. Į 
stulpą buvo įmūrytas geležinis 
ramstis su dideliu apskritu 
žiedu. Kareiviai Jėzų išvilko iš 
rūbų, palikdami tik trumpą 
lininę tuniką ir ant kojų san
dalus. Rankas surišo ir ant to 
žiedo pakabino taip, kad tik 
pirštų galais kojos sieke žemę. 
Du žiauraus veido vyrai pra
dėjo Jėzų plakti vienas iš vie
nos pusės, kitas iš kitos. Ketu
ri kareiviai žaidė kauliukais. 

Tik po kiek laiko vienas jų bu
deliams suriko: 

— Sustokite! Turite Jį pa
likti gyvą. Ar jūs bestijos tą 
žinote? Budeliai sustojo plakę 
ir pradėjo šluostytis prakaitą: 

— Mes privargome muš
dami. Dabar duokite mums, 
kas už darbą priklauso. 

Kareivis numetė abiem bu
deliams po monetą ir nuėjo 
Jėzų atrišti nuo stulpo. Atėjo 
ir kiti kareiviai pažiūrėti ar 
Jėzus gyvas. Jėzaus kūnas 
krauju pasruvęs sudribo prie 
stulpo. Kareiviai paspardė 
kūną į visas puses ir stebėjosi, 
kad Jo kūnas gražiai atrodo. 
Vienas jų nuėjo atnešti šalto 
vandens. Vandeniu apipylė 
galvą ir krūtinę. Kareiviai 
viens kitą klausė, ar Jėzus dar 
gyvas. Bet Jis atsigavo, pra
vėrė akis ir žiūrėjo j kareivį, 
kuris Jį spardė. Kareiviai įsa
kė Jėzui keltis ir apsirengti: 

— Apsirenk drabužiais, nes 
nepadoru taip beveik nuogam 
sėdėti, Tu nedorėli! 

Jėzus bandė pasiimti nus
pardytą tuniką. Kareiviai 
juokėsi, kad Jis negali apsi
rengti. Jis su dideliu skausmu 
negali pasilenkti. Žaizdos 
trūksta besilenkiant. Šiaip 
taip Jis apsirengė. Vakar Jo 
raudonas apsiaustas buvo la
bai gražus, o šiandien visas 
purvinas nuo dulkių, kraujo ir 
prakaito. Kareiviai ir vėl 
surišo Jėzui rankas ir tarp sa
vęs kalbėjosi, ką jie gali dau-

p M padaryti. Vienas kareivis 
.•-galvojo: 

— Aš žinau ką reikia pada
ryti. Žydai nori karaliaus. Mes 
jiems duosime karalių. 

J ė z u s Žydų K a r a l i u s 

Kareivis nubėgo už aikštės 
prie laukinių erškėčių krūmo, 
nuskynė lanksčių šakų, su 
durtuvu lapus apskynė ir 
pradėjo pinti vainiką. Vainiką 
padare per didelį. Nuimdami 
vainiką, jie apdraskė Jėzaus 
veidą ir plaukus supainiojo. 
Sumažino vainiką ir su jėga 
pritvirtino ant galvos. Ant 
pečių uždėjo raudoną skar
malą. J ie surado kažkur nen
drinę lazdą. Su ja kareivis 
muse per galvą, išjuokdamas 
-Jczų: 

— Sveikas, žydų karaliau! 
Tegyvuoja žydų karalius! 

Kareiviai surado purviną 
kibirą. J ie kibirą apvertė ir 
paS(xlmo Jėzų ant dugno: 

— Tai Tavo sostas. Tegyvuo
ja žydų karalius! 

Kareiviai Jėzų kankino, kol 
atėjo šimtininkas ir liepė Jėzų 
atvesti į salę. Jėzus buvo su 
erškėčių vainiku, su lazda 
rankose ir labai išniekintas 
kareivių išrasta apranga. Pilo
tas žydams pristatė Jėzų: 

— Žydai, klausykite. Štai 
yra Žmogus. Aš taip Jį nubau
džiau. Dabar Jį paleiskime 
laisvą. 

Žydai šaukė be paliovos: 
— Ne, ne! Mes norime iš 

arčiau pamatyti šitą pikt-
žodžiautoją. Kareiviai privedė 
Jėzų arčiau minios. Pilotas, 
rodydamas pirštu į Jėzų, 
žydams garsiai tarė: 

— Štai yra Žmogus, jūsų 
karalius. Ar tai dar jums 
neužtenka? Minia pradėjo dar 
labiau šaukti, kad Jėzus turi 
mirti. Jėzus pažvelgė į minią. 
Jis pamatė tik keletą Jo 
ištikimųjų draugų. Tai tiek 
už, o visa minia prieš Jį. 
Jėzaus veidas pasruvo aša
romis. Pilotas vėl kreipėsi į 
minią: 

— Žydai, jūs pasiimkite Jį ir 
patys nukryžiuokite. Aš ne
randu J ame kaltės. 

Minia pradėjo staugti: 
— J is sakė, kad J i s yra Die

vo Sūnus. Už tokį piktžo
džiavimą mūsų įstatymai bau
džia mirtimi. 

Pilotas susimąstė. Jis at
sisėdo ant savo sosto ir liepė 
Jėzui arčiau prieiti: 

— Ar tai tiesa, ką jie sako? 
Iš kur Tu ateini? Kas yra Die
vas. 

Kristus atsakė: 
— Dievas yra Viskas. 
— Tai kas tai yra Viskas? 

Ką tai reiškia Viskas, kai Tu 
eini numirti? Tu beprotis. Die
vo nėra, o aš esu ir gyvenu. 

Jėzus tylėjo. J a u n a moteris 
pasiprašė įeiti į teismo salę. J i 
pasiųsta nuo Prokulos, Piloto 
žmonos. J i atnešė žmonos 
raštą, perspėjantį, kad J is 
Jėzaus nenuteistų mirčiai. 

Perskaitęs raštą, jis Jėzui 
pareiškė: 

— Aš gavau perspėjimą, kad 
Tavęs nepasmerkčiau mirčiai. 
Gal tu esi burtininkas — ha-
ruspex? Tu mane gąsdini. Ar 
Tu neži ai, kad aš turiu galią 
Tave paleisti į laisvę ir Tave 
nukryžiuoti? 

— Tu "neturėtum galios, jei
gu ji tau nebūtų duota iš 
aukščiau. Betgi kas Mane tau 
išdavė yra labiau kaltas kaip 
tu. 

— Kas tai yra? Ar tai Tavo 
Dievas0 Aš Jo bijau. 

Jėzus nieko neatsakė. Pilo
tas buvo iš visų pusių gąs
dinamas. Jis bijojo Jėzaus 
Dievo, kuris gali jį nubausti, 
bijojo Romos, bijojo ir žydų 
keršto. Po valandėlės jis per
galėjo Dievo baimę. Jis išėjo į 
salės priešakį ir griausmingu 
balsu paskelbė: 

— Jis yra nekaltas' 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

&i £ 
REALMART Ii, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu». 773-585-6100 
F«x. 775-585-3997 Pager 773-3084307 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

MISCELLANEOUS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Orf. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Wwt 95111 StTMt 

Tai. (708) 4244654 
779 5S1-8654 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

STASYS CONSTRUCTION 
Stal iaus darbai: rusių, vonių ir 
v ir tuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas , dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

. S. Benetis tel. 630-241-1912 , 

Experienced waitress vranted. 
Dowrttown area 

Food and Cocktaii*. 
Marquette Inn Restaunnt 

135 W. Uadison Ava. 
Chicmgo, IL 60602 

TeH. 312-236-1111 AskforJkn 

Gediminas Pranckevičlus 
Greitai ir sąžiningai 

užpildo pajamų mokesčius 
(income tax) 

Reikalui esant, 
atvyksta j namus. 

Tel. 708-656-2550 
arba 708-656-1293 

FOR RENT 

Moteris ieško bet kokio darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus, ligonius, 

vvr. amžiaus žmones. 
' Tel. 773^925-9159 

Nuo Kedzie Ave. i vakarus 
išnuomojamas 2 mieg. šviesus, 

gražus butas nauįesniame 
name su visais patogumais . 
Yra automobiliui pastatvti 

vieta Tel. 708-656-6599. 

SKAITYKITE 
DRAUGĄ ! 

'DRAUGAS'- vienintelis 
u&Kmo lietuvių dienraštis 

f*** 

K \ 

,• K K I > « » ' " - > , 

TEN 
CITIES 
TWO 
CONTINENTS 

ONE 
AIRLINE \THEPOLISHAIRLINE 

Call your travel agent or 
1-800-223-0593 or visit i 

http://www.lot.com 

Only LOT take you to so many 
deatinations in Eastern Europe 
so easity. On LOT, you can fly 
nonstop from New York or Chicago 
to the new International terminai 
at Warsaw Okecie Airport. 
From there, connections art easy to 
Riga, Tallinn, Mc scow, St.Petersburg, 
Kiev, Lvov, Minsk and Vilnius. 
So take advantage of LOT's low fares, 
and fly to Eastern Europe in the 
luxuryof a new fleet of Boeing 
767s and ATRs 

http://Chicago.IL
http://www.lot.com


JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwnght Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700)471-1711 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

„SIEMENS" STABDO 
INVESTICIJAS 

LIETUVOJE 

Vokietijos susivienijimo „Sie
mens" dukterinės bendrovės 
„Baltijos automobilių technika" 
d i r e k t o r i u s Maks Fuchss -
chwanz pareiškė, kad „Sie
mens" sustabdo investicijas Lie
tuvoje. Pasak bendrovės vadovo, 
jau dabar gamybos kaštai Lie
tuvoje didesni negu tokiose pat 
„Siemens" įmonėse Čekijoje ir 
Slovakijoje. „Siemens" atstovai 
teigia, kad taip atsitiko dėl ne
kintančio lito ir JAV dolerio 
kurso. Be to, produkciją ekspor
tuojančių bendrovių išlaidas di
dina priekabūs kontrolieriai. 

„Siemens" nepatenkina Lietu
vos muit inių darbas, vizų reži
mas, leidimas dirbti užsienie
čiams, kelių mokesčiai. Be to, 
„Siemens" atstovai teigia, kad 
ekologijos reikalavimai Lietuvo
je 10 ka r tų griežtesni nei 
Vokietijoje. 

Je i padėtis artimiausiu metu 
nepasikeis , „Siemens" pasi
t r auks iš Lietuvos ir perkels 
įmonę į Čekiją ar Slovakiją. 

Nuo 1994 m. „Baltijos auto
mobilių technika" Klaipėdoje 
gamina laidų rinkinius „Re
n a u l t " gamyklose surenka
miems automobiliams „Mega 
ne" . Bendrovėje dirba apie 
1,000 žmonių. „Siemens" Lie
tuvoje per 4 metus investavo 
apie 40 mln. litų. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
„Siemens" tikėjosi, kad litas 
bus atlaisvintas nuo dolerio, o 
jų santykis bus ne 1:4, bet 1:7. 
Tokiu atveju „Siemens" darbi
ninko valandinis atlyginimas 
būtų maždaug 1.6 Vokietijos 
markės . Vokietijoje „Siemens" 
darbininkai per valandą uždir
ba po 45 markes. Lietuvius 
„Siemens" diskriminuoja la
biausiai, nes „Baltijos automo
bilių technikos" surinkėjo dar
bo valanda įvertinta vos 2.8 
markės . 

DIDELI MUITAI 
NEIŠGELBĖS BLOGU 

ŪKININKU 
Po dvi savaites t rukus ių 

derybų Tarptautinio Valiutos 
fondo a t s tova i išvyko iš 
Lietuvos nesutarę su Lietuvos 
vyriausybe dėl importo muitų 
sumaž in imo pag r ind in i ams 
žemės ūkio produktams. 

Pagal trejų metų ekonomikos 
politikos susitarimą, kurio ter
minas baigiasi šių metų rugsėjo 
mėnesį, Lietuva buvo įsiparei
gojusi pamažu sumažinti impor
to mui tus 8 žemės ūkio produk
tų grupėms. Tai — dešros, mėsa, 

pienas ir jo produktai, sviestas, 
cukrus,kiaušiniai, bulvės ir 
paukštiena. Iki kovo mėnesio 
importo mui ta i šiems pro
duktams turėjo sumažėti nuo 
27.5 iki 20 procentų. Tačiau 
ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius pareiškė, kad vy 
riausybė neke t ina daugiau 
mažinti importo muitų žemės 
ūkio produktams. Pasak jo, su
mažinus ar ateityje visiškai pa
naikinus mui tus , Lietuvoje 
nebeliktų nė vienos prekės, 
kurią apsimokėtų gaminti. 

Tačiau Lietuvos gamintojai, 
kurių interesus atrodytų gina 
šalies vyriausybė, nepritaria 
tokiam ministro pirmininko už
sispyrimui. Bendrovės „Kraft 
Jacobs Suchard Lietuva" gene
ralinis direktorius Gintaras 
Rimšelis „Lietuvos rytui" teigė, 
kad muitais nuo pasaulio atsi
tvėrę dar niekas ilgai neištvėrė. 
Jo nuomone, didžioji dalis Lie
tuvos įmonių jau pajėgios kon
kuruoti su importu, esant 20 
proc. dydžio importo muitui. 

Lietuvos mėsos perdirbėjų są
jungos prezidentas Gintaras Va
lančius taip pat įsitikinęs, kad 
G. Vagnor ius be re ikalo 
nevykdo įsipareigojimų Tarp
tautiniam Valiutos fondui. J i s 
mano, kad premjerą spaudžia 
žemdirbiai, nes 20 proc. impor
to muitas mėsos kombinatams 
yra tikrai normalus. Jeigu ir to
liau bus stengiamasi išlaikyti 
didelius muitus, Lietuvos mėsos 
kombinatams bus tik blogiau. 
G. Valančiaus teigimu, Lietuvą 
užplūs pigesni mėsos produktai 
iš Latvijos ir Estijos. Nuo sausio 
1 d. galioja laisvos prekybos že
mės ūkio produktais sutartis 
tarp Baltijos valstybių. 

Premjero nusistatymu džiau
giasi Lietuvos cukraus pramo
nės atstovai. Jų teigimu, Lietu
vos cukraus pramonė yra net 
per mažai apsaugota. Dabar ga
lioja 35 proc. cukraus importo 
muitas. Tai, kad labiausiai už 
cukraus importo muitus agituo
ja cukraus pramonės gaminto
jai, daugelis specialistų linkę 
aiškinti tuo, kad Panevėžio ir 
Kėdainių cukraus fabrikus įsi
gijo jauni vaikinai iš „Vilniaus 
prekybos". Ekspertai tvirtina, 
kad ,Jei išliks dideli muitai, 
cukrus jiems duos pasakiškus 
pelnus net prastai dirbant. Jei 
nebus muitų, investicija j cuk
raus fabrikus taps labai rizi
kinga. Štai kodėl keistai tvirti
nama, kad išnykus Lietuvoje 
cukraus fabrikams visame pa
saulyje išnyktų pigus cukrus". 

Seimo narys liberalas Kęstu
tis Trapikas mano, kad Lietuva 

(Atkelta iš 4 psl.i 
NUTEISTAS MIRTI ANT 

KRYŽIAUS 

Žydai dar garsiau pradėjo 
šaukt i : 

— Jei taip tu sakai, tai tu 
nesi ciesoriaus draugas. Kas 
save skelbia karaliumi, tas 
yra ciesoriaus priešas. Tu nori 
paleisti Nazarietį. Mes apie 
tai pranešime ciesoriui. Pilo
tas pergalėjo Dievo baimę, bet 
negalėjo atsispirti prieš žmo
nių baimę. Jis pasiryžo už
baigti tą bylą: 

— Tai jūs norite Jo mirties? 
Tebūnie taip. Bet nekalto 
žmogaus kraujas nesuteps 
mano rankų. 

Tarnai atnešė indą rankom 
nusiplauti . Minia vėl pradėjo 
šaukt i : 

— Jo kraujas tegul krenta 
ant mūsų. Jo kraujas tebūnie 
ant mūsų ir ant mūsų vaikų. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. kovo men. 19 d. 

Kaltininuo.st' parapijos klebonas kurt'. Petras Linkev.f ius tėviškai globoja senel ius ir invalidus 
vaikus, savo rūpesčiu ir parapijiečių bei užsienio lietuviu aukomis pas ta tęs j iems tfiobos namus. 
Čia matome bendras Kūčias tuose tfiobos namuose 

Mes Jo nebijome. Nukryžiuok 
Jį, nukryžiuok! 

Pilotas sugrįžo prie savo sos
to ir pašaukė šimtininką Lon
giną ir vergą. J i s vergui įsakė 
atnešti lentelę. Ant lentelės 
Pilotas paraše: „Jėzus Naza
rietis, Žydų Karalius". Jis tą 
užrašą parodė žydams. Šie 
pradėjo vėl šaukti: 

— J i s nėra Žydų Karalius. 
Jis tik taip sakė. 

— Ką parašiau, aš parašiau, 
— piktai pasakė Pilotas. J i s 
iškilmingai atsistojo ir. ištie
sęs ranką delnu žemyn, davė 
įsakymą: 

— Tegul J is eina prie kry
žiaus. Kareiviai eikite paruoš
ti kryžių. 

Pilotas išėjo iš teismo salės. 
Kareiviai pasiliko prie Jėzaus 
Jį saugoti ir laukti kryžiaus. 
Jie nežinojo, kad jie saugo 
Dievą, nuteistą nukryžiuoti. 

tiesiog privalo liberalizuoti 
prekybą. „Dideli muitai leidžia 
geriau gyventi tik muitinin
kams, nes juo muitai didesni, 
tuo ir kyšio jiems reikia dides
nio". Seimo nario nuomone, dėl 
didelių muitų kenčia ne tik var
totojai, bet ir gamintojai, kurie, 
atsitvėrę dideliais muitais, vi
daus rinkoje pradeda vegetuoti, 
kainos didėja, produktų kokybe 
nebesirūpinama. K. Trapiką 
stebina tai, kad jau kelinti 
metai į Lietuvos žemės ūkį su-
kišama po kelis šimtus milijonų 
litų iš valstybės biudžeto, o jo
kios naudos iš to niekas neturi. 

LONDONO I N V E S T I C I J Ų 
BANKAS DOMISI LIETUVA 

Londone veikiantis įtakingas 
investicinis bankas „Williams 
de Broe" sieks tapti viena akty
viausių tarptautinių finansų 
institucijų Lietuvos finansų 
rinkoje. Šis bankas dalyvaus 
privatizavime ir investuos Lie
tuvos vertybinių popierių rinko
je. 

Vienas šio banko vadovų Pet-
ris Karjalainenas „Lietuvos ry
tui" sakė, kad banką domina be
veik visos Lietuvos ūkio sritys, 
energetikos projektai ir valsty
binių įmonių privatizavimas. 
Bankas derasi su keliolika pra
monės įmonių, kurių banko at 
stovas nenorėjo nurodyti. P. 
Karjalaineno tvirtinimu, šiais 
metais, tarpininkaujant bankui, 
užsienio rinkose bus siūlomos 
bent kelių Lietuvos įmonių nau
jos akcijų emisijos. 

„Williams de Broe" bendra
darbiai Lietuvoje yra finansų 
makler io įmonė ,,Vilfima". 
Bankas dalyvavo p la t inan t 
Biržų pieninės akcijų emisiją už
sienyje kartu su „Nomura Inter
national" ir Vilniaus banku. 
Prieš kelias savaites „Williams 
de Broe" įsigijo beveik ketvir
tadalį „Rokiškio sūrio" akcijų. 

P. Karjalainenas teigia, kad 
investuotojai palankiai vertina 
galimybes Lietuvoje. Didesnė, 
palyginti su kitomis Baltijos 
šalimis, Lietuvos rinka taip pat 
yra šalies pranašumas, kaip ir 
tai , kad Lietuvoje veikia kelio
lika labai didelių įmonių 

„MAŽEIKIU NAFTA" 
PARDUOS OBLIGACIJAS 

JAV BANKUI 

Bendrovė „Mažeikių nafta" 
išleidžia 40 mln. JAV dolerių 
vertės obligacijų emisiją, skirtą 
p la t in t i užsienyje, praneša 
agentūra BNS. Obligacijų palū
kanos bus apie 8 proc. Tokios 
obligacijos Lietuvoje išleidžia 
mos pirmą kartą. 

„Mažeikių nafta" parduos 
obligacijas vienam JAV bankui, 
o šis suteiks įmonei lengvatinių 
paskolų. Pasak įmonės generali
nio direktoriaus Gedimino Kie-
saus, obligacijų emisija tikriau
siai bu- parduota dalimis po 20 
mln. dilerių. Gautus pinigus, 
„Mažeikių naftos" perdirbimo 
įmonė naudos apyvartai, kartu 
ieškodama galimybių dar pasi-
skolinti 100 mln JAV dolerių 
įmonės rekonstrukcijai. 

KLAIPĖDOS NAFTOS 
TERMINALAS SIEKS 
PAKEISTI BŪTINGĘ 

Šių metų pabaigoje bus baig
tas rekonstruoti Klaipėdos naf
tos produktų t e r m i n a l a s . 
Maždaug po metų per Klaipėdos 
terminalą bus pradėta ekspor
tuoti nafta. Bendrovės „Klaipė
dos nafta" generalinis direkto
rius Martinas Gusiatinas „Lie
tuvos rytui" sakė, kad „imtis 
naftos eksporto paskatino rin
kos paklausa ir Rusijos naftos 
bendrovių pasiūlymai". 

Dienraštis atkreipia dėmesį, 
kad anksčiau M. Gusiatinas pa
brėždavo, jog Klaipėda nebus 
Būtingės konkurentė, tačiau 
universalėjantis Klaipėdos naf
tos ir chemijos terminalas, ku
riam pinigų nestinga, verčia 
manyti kitaip. 

Bendrovė „Klaipėdos nafta" 
1993 vyriausybės buvo įpareigo
ta atlikti terminalo rekonstruk
ciją, tačiau dabar ši bendrovė 
jau tapo ir viso terminalo šeimi
ninke. Pasak M. Gusiatino, taip 
atsitiko todėl, kad valstybė 
neturėjo terminalo rekonstruk
cijai pinigų. Generalinis direk
torius tvirtina, kad privataus 
terminalo reikalai nesiskirs su 
valstybės. 

„Klaipėdos naftos" kapitalas 
didinamas iki 80 mln. litų. 46 
proc. bendrovės akcijų priklau
sys bendrovei „Naftos ter
minalas". „Naftos terminalas" 
ir užsienio lietuvių brolių Vy
tauto ir Algio Didžiulių val
domos užsienio bendrovės yra 
„Klaipėdos naftos" steigėjos. 

„Naftos terminalas" ir broliai 
Didžiuliai 10 proc. akcijų ren
giasi siūlyti Rusijos naftos pro
duktų tiekėjams. Daugiausia 
vilčių siejama su Lietuvos, Ru
sijos ir Liuksemburgo įmone 
„LUKoil Baltija". 

Brolių Didžiulių nuomonės 
dėl dalyvavimo „Klaipėdos naf
tos" veikloje nėra vienodos. 
Vytautas Didžiulis dvejoja, ar 
nevertėtų parduoti „Klaipėdos 
naftos" akcijų. Algis Didžiulis 

mano, kad reikėtų likti bendro
vės dalininkais, tačiau būtina 
pri traukti kuo daugiau poten
cialių naftos produktų ekspor
tuotojų. 

ŪKININKAI PASIRENGĖ 
ŽYGIUI I LATVIJA 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo 
laisvosios prekybos maisto pro
duktais tarp Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sutartis. Šioms valsty
bėms tarpusavyje prekiaujant 
savais žemės ūkio produktais, 
nebus taikomi muito mokesčiai. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
daugelis arčiau Latvijos sienos 
gyvenančių Lietuvos ūkininkų 
pasirengę laisvajai prekybai. 
Lietuviai planuoja daugiau ek
sportuoti savo produkcijos į 
Latviją ir Estiją, negu jos iš ten 
atsivežti, nes kaimyninėse val
stybėse yra didesnės maisto pro
duktų kainos. 

Mažeikių pieninė jau sukūrė 
savo produkcijos platinimo sis
temą Rygoje. Mažeikiškiai į 
Latviją ketina daugiausia ek
sportuoti sviesto. 

Biržų rajono ūkininkai tikisi 
į Latviją išvežti daugiau daržo
vių. „Lietuvos ryto" žiniomis, 
vienas Biržų ūkininkas jau yra 
paruošęs eksportui 50 tonų ko
pūstų ir keliasdešimt tonų 
bulvių. Be to biržiečiai turi 
pašarinių ir maistinių grūdų 
perteklių. Mažeikiškiai taip pat 
turtingi grūdais ir galvijais. 
Latvijoje kilogramas skerdienos 
vidutiniškai 17 proc. brangesnis 
negu Lietuvoje. 

J Lietuvą jau užsuka ir Latvi
jos maisto perdirbėjai, ieškoda
mi žaliavų ir produktų. Tačiau 
vienas kontrabandos kelių „eks
pertas" iš Biržų dienraščiui pro
gnozavo, kad laisvosios preky
bos sutart is liksianti tik popie
riuje, nes iš nelegalios prekybos 
pelnosi ne tik muitininkai, bet 
ir valdžios „viršūnėlės". 

Rima Jakutytė 

A.tA. 
IGNUI ANUŽIUI 

mirus, žmonai DANUTEI su šeima reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Alyce ir Vai Waisnor 
Danguolė ir Oscar Jaffee 

AfA. 
JUOZUI GVILDŽIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną VANDĄ, duk
teris, jų šeimas, brolius ir kartu liūdime. 

Nijolė Poškienė 
Teresa Poškaitė 

Eglė ir Bronius Arai 
Liuda Gvildienė-Yčiene 

Dr. Jonas Yčas 

AtA. 
DELLA KIRKLIS 

Jas iūnai tė 
Gyveno Chicagoje, Gage Park apylinkėje 
Mirė 1997 m. kovo 17 d., sulaukusi 88 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos 

valsčiuje, Vakagaiių kaime. 
Nuliūdę liko: duktė Dale Balich, žentas George, mirusio 

sūnaus John Denne žeima, devyni vaikaičiai, aštuoni pro
vaikaičiai. 

Priklausė Panevėžiečių klubui. 
Velionė pašarvota trečiadienį, kovo 19 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Becvar Frank & Son laidojimo namuose. 6541 S. Kedzie 
Ave. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, kovo 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, žentas, vaikaičiai, provaikaičiai ir 
kiti artimieji. 

Laidotuvių direkt. Becvar Frank & Son Funeral Home. 
Tel. 773-434-1700. 

A.fA. 
JUOZAS GVILDYS 

Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Kanadoje. 
Mirė 1997 m. kovo 16 d., 11:48 vai. vakaro, sulaukę^ 72 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Linkuvoj. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Nuliūdę liko: žmona Vanda Lukoševičiūtė; dukterys: 

Dalia Gvildys Anneken, žentas Steven, Audrė; anūkai Alek
sas ir Alyssa Anneken; broliai: Pranas, žmona Ina ir šeima, 
gyv. New York, Jonas, žmona Danutė su šeima, gyv. Lietu
voje; mirusio brolio Mykolo žmona Liuda ir šeima Kanadoje. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, kovo 19 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 20 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei". Lietuvos vaikų 
globos būreliui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, anūkai , broliai ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Pet
kus. Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A.tA. 

MARIJA LAISVĖNIENĖ 
1997 m. sausio 31 d. mirė mūsų mylima Mamyte, 

Uošvė, Močiutė ir Promočiute. Buvo palaidota sausio 3 d. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse Chicagoje. 

Didelė padėka vyskupui Hansui Dumpiui už pravestas 
religines laidojimo apeigas koplyčioje. „Tėviškės" parapijos 
bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame Aldonai Buntinaitei už giedojimą bažnyčioje 
ir muz. Arūnui Kaminskui už vargonavimą. Ačiū „Tėviškės" 
parapijos choro nariams giesme atsisveikinusiems su Ve
lione. 

Dėkojame karsto nešėjams: Juliui Augustaičiui. Marty
nui Buntinui. Rimui Buntinui. Arui Buntinui. Dariui Bun-
tinui ir Sigiui Patrai. 

Dėkojame už mums išreikštas užuojautas žodžiu, raštu 
ir spaudoje. Ačiū už gražias gėles ir aukas šeimos 
nuožiūrai ir labdarai. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems ko
plyčioje ir Veliones palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui James S. Lack už ma
lonų paskutini patarnavimą. 

Nuliūdę liko: dukterys, žentai, anūka i ir pro-
anūkai. 

A.tA. 
MARIJAI ILMONIENEI 

mirus, jos dukrą RŪTĄ su šeima ir brolį RIČARDĄ 
PETERSONĄ su šeima, mūsų d r a u g u s ir ki tus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Danutė ir Edmundas Eidukai 
Vytautas -Janulaitis 

Ona Lukiene 
Prane ir -Juozas Masioliomai 

Marija ir -Juozas Plačai 
Elena ir Petras Spūkai 

Milda ir Viktoras Šatai 

\ I 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. kovo mėn. 19 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS 

Gavėnia pasibaigia Didžiojo 
ketvirtadienio vakare, prade
dant Viešpaties Vakarienės 
Mišiomis. Nuo to vakaro iki 
Velykų sekmadienio Bažny
čia švenčia Velykų Tridienį. 
Didįjį penktadienį visi katali
kai, sulaukę 14-os metų, bet 
dar nesulaukė 59 privalo pas
ninkauti (sočiai pavalgyti tik 
vieną kartą, nors leistina dar 
du kartus lengvai užkąsti 
jėgoms palaikyti, bet negalima 
nieko valgyti šalia šių valgių). 
Bažnyčia taip pat stipriai ra
gina, kad tiek pasninko, tiek 
susilaikymo nuo mėsos būtų 
laikomasi ir Didįjį šeštadienį 
iki Velykų Vigilijos pamaldų, 
kai Bažnyčia atgavi. Katchu-
menai (tie, kurie ruošiasi per 
Velykas priimti Krikštą) taip 
pat raginami pasninkauti, 
ruošiantis Krikštui. 

Šis Velykų pasninkas nėra 
gavėniškas atgailos pasnin

kas, o džiaugsmingas, ruoši-
mosi Velykoms ir naujų 
krikščionių priėmimui į tikin
čiųjų bendruomenę pasninkas . 

Bažnyčios liturginiuose do
kumentuose taip rašoma apie 
velykinį pasninką: JDidįjį 
penktadienį ir, jei įprasta. 
Didįjį šeštadienį iki Velyk-
nakčio pamaldų visur laiko
masi šventojo priešvelykinio 
pasninko" („Bendrosios liturgi
nių metų ir kalendoriaus tai
syklės", Nr. 20). „Tebūnie 
šventas dalykas velykinis pas
ninkas. Jo visur turi būti lai
komasi Viešpaties kančios ir 
mirties penktadienį, o jei gali
ma ir Didįjį šeštadienį, kad į 
Viešpaties prisikėlimo džiaugs
mą būtų žengiama paki
lia imlia dvasia". („Konsti
tucija apie šventąją liturgiją", 
nr. 110). 

A.Z. 

„Velykų s t a l a s " — 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 
Aldoną Palekienę, 1-708-448-
7436. 

P e n k t a d i e n į , kovo 21 d., 7 
vai . vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje bus 
Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos su-

„Gajos", atei t ininkų me
dikų korporacijos, metinis su
sirinkimas šaukiamas sekma
dienį, kovo 23 d., Lemonte. 
Pradžia 11 vai. r. Mišiomis Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, o toli
mesnė eiga vyks Ateit ininkų 
namuose 1 vai. p.p. Visi korpo-
rantai kviečiami. 

K a i p b u v o ž a d ė t a , šį pava
sarį iš Lietuvos į Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapiją, talkin
ti klebonui kun. Mykolui 
Yakaičiui, atvyksta j a u n a s ku
nigas Ričardas Rutkauskas , 

sirinkimas. Dalyvaus įvairūs k u r i s y ^ ^ ^ ^ l i e t u . 
miesto bei apylinkes pa- v i š k a i k a l b a n c i u parapijiečių 
reigūnai, atsakys į klausimus s į e i o v a f j a 
apie pašto dėžučių perkėlimą 
ir kt. Visi, ne vien draugijos 
nariai, kviečiami dalyvauti. 

„Ne aš p l aku , v e r b a pla
ka—" Verbų sekmadienį, kovo 
23 d., po 10 vai. šv. Mišių t. 
jėzuitų koplyčioje, Jaunimo 
centro Moterų klubas visus 
maloniai kviečia į tradicija 
virtusius priešvelykinius pus
ryčius JC kavinėje. Pelnas 
skiriamas Jaunimo centrui. 

Ne v i e n c h o r a s , n e v i e n 
so l i s ta i , b e t i r i n s t r u m e n t a 
l i s ta i džiugins sus i r inkusius 
pasiklausyti religinio koncer
to, kuris rengiamas Verbų 
sekmadienį, kovo 23 d., 2 vai. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuet
te Parke. O tie ins t rumenta
listai yra: Linda Veleckytė 
(smuikas). Anna Belle O'Shea 
(fleita), Christine Janzon 
Phillips (obojus) ir Mark Bei-
ley (trimitas). Visi kviečiami. 

Skelbimai 
x A. a. m o t i n o s Ju l i jos 

Braz ienės atminimui gauto
mis aukomis — $100 — Da
nutė Bindokienė pasidalino su 
„Lietuvos Vaikų vilties" ligo-
niukais vaikučiais. Su nuo
širdžia užuojauta artimie
siems ir dėkingumu aukoto
jam- „L.V.V." komi t e t a s . 

(sk) 

x Galiu pade ti legaliai gau
ti ..SOC. SECURITY" korteli 
vairavimo leidime (driver 's 
license) ir vizų pratęsima Bd 
Šamanas, tel. 1-708-246-8241. 

(ski 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
o436S Pulaski Rd . Chicago. IL 60629 

(1 /2 bl i Šiaurę nuo Balzcko mu7iciaus) 

Tel.: 773-582-4500 
14123 S Bell Rd . LiKkport. 1L60441 

Tel 708-301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
Civilines ir kriminalinės bvlos 

624T S Krdrie Avenue 
Chicago, II 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo \ ai nuo 4 iki 7 \ ai \ak 

•Vstad 9 v r iki 1 vai p p 

A D V O K A T A S 
\ vteni«. 1 ictuvninkas 

l ^ h H Mth Street 
( bicago, ILoO*29 

(Skersai £ot\<". nj<> .Draugo i 
Tel.: 773-284-0100 

V ,iiand'."- pagal susitarimą 

% TRANSPAK įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 630-257-0497. 

(sk) 
x A. a. Ha l i na i T r a p i k i e -

nei mirus, jos a tminimą pa
gerbdami, dukters M a r i j o s 
R a u d y s darbo draugai iš 
H e r b e r t K r u g @ A s s o c i a t e s , 
I nc . atsiuntė $200 Lietuvos 
našlaičiams. Reiškiame užuo
jautą velionės dukrai , o auko
tojams dėkojame! „ L i e t u v o s 
Naš la i č iu g l o b o s " k o m i t e 
t a s . 

(sk) 
x Visi k v i e č i a m i atsilan

kyti į estrados dainų koncertą 
b a l a n d ž i o 6 d. 3 v. p . p . J a u 
n i m o c e n t r e . Programoje: 
Nelė i r A r v y d a s P a l t i n a i i r 
E u g e n i j u s I v a n a u s k a s . Ren
gia Amerikos Lietuvių radi
jas. Dėl bilietų skambinti : 
773-778-6322. 

x TRANSPAK praneša: 
„Seniausios jaunavedžių poros 
amžius 'sudėjus abiejų metus) 
— 168 metai. Antavilių (Vil
niaus raj.) koplytėlėje kunigas 
sutuokė našlius 88 metų am
žiaus jaunąją ir 79 metų am
žiaus jaunikį". P i n i g a i , s iun 
t in ia i i r k o m e r c i n ė s siuntos 
Į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Ch icago , IL 60629, t e l . 773-
838-1050. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOU\ 
\ — i i j 

NEPALIKIME LIETUVOS 
„ P I L K O J O J E Z O N O J E " 

Kongreso narys Gerald B.H. 
Solomon (R—NY) Atstovų rū
muose pateikė rezoliuciją: H. 
Con. Res. 10, teigiančią, kad, 
jei Lietuva, Latvija ir Estija 
taptų NATO* narėmis, Baltijos 
srityje būtų užtikrinta pastovi 
laisvė bei taika. Baltijos tau
tos taip pat turėtų būti pak
viestos į NATO viršūnių su
važiavimą, vyksiantį liepos 7 
ir 8 d. Madride. 

Gerald Solomon parašė pir
mąjį .,Mielas Kolega" laišką 
visiems Kongreso nariams, 
kviesdamas juos tapti HCR 10 
rėmėjais (co-sponsors). Ameri
kos Baltų laisvės lyga, įtai
gojusi Kongreso narį Solomon 
pateikti šią rezoliuciją, dabar, 
susitarusi su Western Union 
telegramų agentūra, atidarė 
vadinamąją ,,Hot Line", 1-800-
651-1418. Paskambinus šiuo 
numeriu, bus pasakyta, kad 
čia yra telegrama jūsų atsto
vui, raginanti paremti HCR 10 
rezoliuciją. Bus paklausta 

' skambintojo pavardės, vardo, 
adreso ir telefono numerio, 
taip pat pasakyta, kad prie 
skambintojo sąskaitos bus 
pridėtas 6.50 dol. mokestis. 
Nereikia žinoti savo atstovo 
Kongrese pavardės. Western 
Union siunčia telegramas, 
naudodami skambintojo adre
so „zip-eode". 

Prieš dvejus metus Ameri
kos Baltų laisvės lygos ir jos 
pirm Robert Kerr įpareigota, 
įtikinau Kongreso narį Chris 
Cox (R—CA) pateikti Kongre
sui rezoliuciją (H.C.R 51), kad 
būtų demilitarizuotas Kara
liaučiaus k raš tas . Pernai ši 
rezoliucija buvo vienbalsiai 
Kongreso patvirt inta, o taip 
pat Senato Tarptautinių rei
kalų komitete (nors ir žymiai 
susilpninta Bill Clinton vy
riausybės). 

Nepaisant kai kurių as
menų, menkinančių tos rezo
liucijos reikšmę čia Ameri
koje, rezoliucija buvo teigia
mai įvertinta Lietuvos vyriau
sybės, įskaitant dabartinį Sei
mo pirm. Vytautą Landsbergį. 

JAV Atstovų rūmų priimtos 
rezoliucijos HCR 51 (Kara
liaučiaus demilitarizavimas) 
pirmasis punktas teigia, kad: 
„Lietuva, Latvija ir Estija 
turi teisę nusistatyti ir vykdy
ti savo nepriklausomą politiką 
NATO atžvilgiu". 

Kadangi Lietuva nori tapti 
lygiateise NATO nare ir ka
dangi tai gyvybiškai svarbu 
jos saugumui, padėkite jai tą 
pasiekti, paskambinkite ir 
pasiųskite telegramą (tel. 1-
800-651-1418). Galima kreiptis 
į savo atstovą laišku arba, jei
gu proga pasitaiko, asme
niškai susitikti. Jeigu kam 
sunku tai atlikti, Amerikos 
Baltų laisvės lyga yra pasi
ruošusi pa tarnaut i . Reikia tik 
atsiųsti savo įgaliojimą. Jeigu 
pageidaujate, galite kreiptis į 
bet kurį lygos narį: P.O. Box 
29657, Los Angeles, CA 
90029, tel.: 213-666-1820 arba 
714-526-3648; fax 714-680-
3269. 

Igk ŽVAIGŽDUTĖ 
^^^^»,^ l l * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Cfucagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place. Chicago, IL 60629 

MINTYS GAVĖNIAI 

Pelenų dieną kunigai barsto 
pelenus ant tikinčiųjų galvų ir 
primena, kad dulkė esi ir į 
dulkę pavirsi. Mes esame 
dulkė iš žemės ir dėl to žemė 
mus dažnai taip labai traukia. 
Bet kaip nedaug mums ta 
žemė, tas pasaulis gali duoti. 
Aleksandras Didysis buvo 
užkariavęs visą anų laikų 
žinomą pasaulį. Ir vis tiek 
nesijautė laimingas. J i s verkė, 
kad jau nebeliko j a m daugiau 
nieko užkariauti. Pagaliau jis 
uždegė miestą ir mirė dide
liame nusivylime. Hanibalas 
buvo pripildęs tris bušelius 
žiedais nuo jo nugalėtų, pa
vergtų didikų, valdovų ir jų dėjus kiekvienoje komandoje, 
šeimų rankų. Ir kaip j is iš viso Reikia beisbolo lazdų ir pirš-

Michangelo Kristaus galva 

to mažai turėjo džiaugsmo! Jis 
mirė savo ranka paėmęs nuo
dų, svetimoje žemėje, ne
žinomas ir neapverktas. Ce
zaris užkariavo 800 miestų. 

kėši Vilniuje, Kaune, Tilžėje, 
Karaliaučiuje. J is Lietuvoje 
įsigijo daug draugų. Suomių 
spaudoje paskelbė nemažai 
straipsnių apie Lietuvą, jos 
praeitį. Su didele meile jis kal
ba apie lietuvius darbo žmo
nes, atjaučia jų vargus, žavisi 
jų menu. Ypač vertina lietuves 
dainininkes. Nagrinėdamas 
lietuvių liaudies dainų melodi
jas , Niemis rėmėsi ką tik mi
rusiu M. K. Čiurlioniu. Citavo 
jo mintis apie lietuvių dainų 
grožį. Suomių skaitytojai, tur
būt, pirmą kartą ir susidūrė 
su didžiojo mūsų menininko 
Čiurlionio vardu Niemio raštų 
puslapiuose. Jis surinko 3,500 
dainų ir 1,600 melodijų užrašė 
fonografą. Išleido Suomijoje 
keletą studijų apie lietuvių ir 
latvių liaudies dainas ir se
novės vestuvinius papročius. I 
pasaulinio karo metu daug 
padėjo lietuvių pabėgėliams. 
1922 m. išleido knygą „Me-

čigonas, latvių — čigans, rusų, 
gudų lenkų — cygan, čekų — 
cikan, rumunų — ciganu, 
vengrų —czigany, vokiečių — 
Zigeuner, lotynų — cinganus, 
italų — zingano, turkų — 
čingona; b) antrasis jų vardas 
— egiptiečiai: anglų — gypsies 
(egipcions), ispanų ir portu
galų — gitanas (egypcianos), 
vokiečių — Aegypter (XVI a.) 

Patys čigonai save vadina 
„Rom" — žmogus, vyras; 
„Romny" — moteris, žmona. 
Kalbų tyrinėtojai atskleidė, 
kad čigonai yra kilę iš Indijos. 
(L.E. 4-183-188, Boston, 
1954). 

GALVOSŪKIS NR. 111 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

tinių, taip pat bazių bėgimui. 
Beisbolo žaidimas taip prasi
deda: Vienos komandos visi 
devyni žaidėjai nueina į savo 
vietas, o kitos komandos 

Milijonus priešų buvo išžudęs, žaidėjas su lazda nueina prie džiaga lietuvių mokyklų refor-
Ir J i s žuvo perdurtas savo ge- namų bazės ir muša kamuolį, mai". 1923 m. Kauno universi-
riausio draugo, toje pačioje Yra labai nuobodu žiūrėti, bet tetas Niemiui suteikė garbės 
vietoje, kuri buvo jo triumfo smagu žaisti. daktaro laipsnį. Palaidotas 
vieta. Napoleonas, nesulaiko- Europietiškas futbolas yra Helsinkyje. Virš paminklo 
mai žygiavęs per Europą, pa- mano antras is mėgstamiau- suomių ir lietuvių kalba įra-
galiau mirė ištrėmime, nu- šias sportas. Tam žaidimui šas. J is ne tik garsino lietuvių 
galėtas ir belaisvis. Taigi, net reikia specialių batų, ant- tautosaką Suomijoje, bet jo 
tie, kurie buvo gausiai pasiekę blauzdų, uniformos, kamuolio medžiaga naudojosi ir daug 
valdžios, garbės, turto ir malo- ir vartų. J a m e iš viso žaidžia įvairių tautų mokslininkų — 
numų, galų gale pasijuto tik 22 žaidėjai. Komandos žai- kalbininkų, 
paprasta žemės dulkė, lašelis dėjai turi įspirti kamuolį pro 
jūroje. Baigiantis Gavėniai, vartus. Aš šios rūšies futbolą 

žaidžiu mokykloje. Dažniau
siai žaidžiu kaip gynėjas. Man 
labai patinka. 

1 
% 
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verta prisiminti kilnesnius 
dalykus, mūsų sielas, kurios 
nepalieka žemėje, bet eina 
ten, kur Kūrėjas joms parenka 
vietą. Toji vieta daug priklau
so nuo mūsų pasirinkto tikslo 
ir tų kelių, kuriais keliaujama 
į tą tikslą. 

Pagal kun. J . P r u n s k i o 
m i n t i s — R e d a k t o r i u s 

MIRUSIOS KALBOS 

Kai kurie mokslininkai 
sakydavo, kad kalba, lyg koks 
augalas ar gyvis, gimsta, au
ga, bręsta, pasensta ir miršta. 
Tokios pažiūros, žinoma, klai
dingos, nes kalba yra visuo
meninis reiškinys ir jai negali-

GALVOSUKIO NR. 92 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite praėjusių savaičių 
G y t i s Mikul ionis , brėžinėlį. Ten yra 12 mažų, 6 

Detroito „Žiburio" lit. m-los vidutiniai ir 2 dideli trikam-
6 sk. mokinys, piai. Iš viso 20 trikampių. 

PANEVĖŽYS 

Panevėžys yra vidurio Lietu
vos miestas prie Nevėžio upės. 
Panevėžyje yra katedra ir dra
mos teatras. Panevėžiečiai ga
mina sviesta, sūrius, dešras ir 
kitus produktus. Birželio mėne
sio pirmą dieną, per Vaikų 
dieną, gatvės yra pilnos vaikų. 
Vaikai ant asfalto spalvota 
kreida piešia įvairiausius pieši
nius. 

GALVOSŪKIO NR- 93 
ATSAKYMAS 

S k e r s a i : 3. Vėliava. 5. 
Tėvynė. 7. Gimę. 8. Būt. 

Žemyn: 1. Nepriklausomy
bė. 2. Laisvės. 4. Vytis. 6. Vie
nybė. 

ma taikyti gamtos mokslų 
dėsnių. Tačiau kalbos iš tik- J o n a s Genčius , 6 sk. mokinys. 

Ange l ė K. Nels ienė 

x „ M a r t o s " o p e r o s spek
taklis įvyksta b a l a n d ž i o 13 
d., s e k m a d i e n i , 3 vai . po 
p ie tų , M o r t o n audi tor i jo je , 
2423 S. A u s t i n Blvd., Cice
r o , I L Bilietai j au 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 pastų, 
tik reikia kartu siųsti čekį 
šiuo pavadinimu ir adresu: 
L i t h u a n i a n O p e r a Co., Inc., 
7013 S. C a l i f o m i a Ave., 
Ch icago , I L 60629-1930. 

(sk> 

rujų miršta. Miršta ne dėl se
natvės: nerasime pasaulyje nė 
vienos kalbos, kuri būtų miru
si nuo nepakeliamos metų 
naštos. Kalbos miršta dėl to, 
kad išnyksta arba būna išnai
kinami ta kalba kalbantieji 
žmonės. Atsitinka, kad žmo
nės, pramokę kaimynų kalbos, 
ima šalia gimtosios kalbos 
vartoti ir ją, o paskui, pajutę, 
kad kaimynų kalba jiems pa
togiau bendrauti, savąją už
miršta. 

Atidžiai patyrinėję, beveik 
kiekviename žemės rutulio 
kampelyje aptiksime mirusių 
kalbų. Jeigu šioms kalboms 
būtų pastatyti paminklai, tai 
mūsų žemė atrodytų tartum 
ištisas kalbų kapinynas. Bet 
išnykusioms kalboms antka
pių niekas nestato: jos palieka 
savo raštų paminklus, o jei šių 
neturi, atminimui padovanoja 
bent vieną kitą žodį, iš kurio 
kartais tik ir begalime spręsti 
apie mirusios kalbos vietą 
tarp kitų pasaulio kalbų. 

Algirdas S a b a l i a u s k a s 
'Bus daugiau) 

BEISBOLAS IR 
EUROPIETIŠKAS 

FUTBOLAS 
Beisbolas yra mano tre

čiasis mėgstamiausias spor
tas . Jame žaidžia po 9 žai-

Čikagos lit. m-la 

DAINAVA 

Kartą gyveno labai graži 
mergaitė.- Jos tėvas turėjo daug 
pinigų, bet ji neėmė iš jo. Ji tik 
norėjo matyti linksmus vaikus. 
Vieną dieną ji surado vietą, kur 
vaikai galėtų žaisti. Ji nutarė 
įkurti stovyklą- Mergaitė džiau
gėsi išgirdusi vaikų dainavimą. 
Vaikai buvo patenkinti. Mer
gaitė tą stovyklą pavadino Dai
nava. 

Vakar* Pet rol iūnai te . 
„Dainava '96", JAS 

stovyklos laikraštėlis) 

AUKUSTI R, NIEMI 
(1869-1931) 

GALVOSŪKIO NR. 94 
ATSAKYMAS 

Savas 
Kaip matote, skai tant pir

myn ir atgal tas pats žodis ir 
ta pati reikšmė. Gali būti ir 
kitas žodis. 

GALVOSŪKIO NR. 95 
ATSAKYMAI 

1. Atilos gražuolė blondinė 
žmona Ildika buvo vokietė. 
(O.B. Miller „A. Pieturesąue 
Tale of Progress", p. 83, Chica
go, 1935). 2. Bizantijos impe
ratoriaus Justinyono įsakymu 
iš Tolimųjų Rytų į Konstan
tinopolį 552 m. po Kr. Gimimo 
buvo atvežtos Šilką gami
nančios kirmėlės. Nuo tada 
šilkas buvo gaminamas ne 
vien Azijoje, bet ir Europoje. 
3. Vakarų Romos imperija 
žlugo 476 m. rugsėjo mėn. 4 

Į langelius įrašysite raides, 
iš kurių susidarys žodžiai. Šių 
žodžių raidės yra sumaišytos. 
Rašysite ne duotus žodžius, o 
teisingai parašytus. 1. Kasa, 
2. veižė, 3. muileo, 4. sisuiva. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 112 

Girdite mane grojant. Vieną 
ženkliuką man nuėmus, tele
skopu erdvėse mane matysite. 
Kur aš? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 113 

Mama nusiuntė Sauliuką, 
kad nupirktų kriaušių. Sau
liukas įėjęs į krautuvę, surado 
vaisių skyrių. Prie kriaušių 
buvo kainoraštis: „Pusantros 
kriaušes kainuoja pusantro 
dolerio". Sauliukas nupirko 
tuziną (12) kriaušių. Kiek jis 
sumokėjo už kriaušes? (5 taš
kai) 

GALVOSŪKIS NR. 114 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

d., kai gotų-vokiečių valdovas 
Suomių kalbininkas, tauto- Odoacer'is pašalino paskutinį 

sakininkas. Filosofijos dakta- Romos imperatorių — vaiką 
ratą gavo Helsinkio universi- Romulus Augustulus. Tada 
tėte. Jis taip pat Suomių prasidėjo viduramžiai iki re-
Mokslo Akademijos narys, nesanso pradžios 15 šimt-
Universitete dėstė suomių mėtyje. 4. 1453 m. gegužės 
literatūra ir tautosaką. Jo ma- mėn. 30 d. turkų sultonui Mo-
nymu senais laikais lietuviai hammed II užėmus Konstan-
ir latviai buvo suomių kaimy
nai, pagal kalbos žodžius ir 
tautosaką. Niemis skersai 
išilgai išvaikščiojo Biržų. Va
balninko, Merkines, Daugų 
Marcinkonių apylinkes. Gerai 
išmoko lietuvių kalbą. Lan-

tinopolį. žlugo Bizantijos im
perija ir užsibaigė vidur
amžiai. (G. Ochoa ,The Tim-
meline Book of Science" p. 26-
41. N.Y., 1995). 5. Pasaulio 
tautose randame du vardus 
čigogams: a) lietuvių — 

Visus numeriais pažymėtus 
takus nuspalvosite: 1 — rau
donai, 2 — geltonai, 3 — 
mėlynai, 4 — juodai. Kiek ir 
kokius žaisliukus surasite? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 115 

Surašykite 15 keturskieme-
nių žodžių, kurie kiekviename 
skiemenyje turėtų po raidė „a" 
iš viso 4 raides a. Pvz. ka-ra-
va-nas. (5 taškai) 

Atsiuntė 
k u n . d r . E. Gerul is 




