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Socialines problemas išspręstų 
sąžiningi mokesčių mokėtojai 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Pabrangus duonai, 
Lietuvoje vėl aštriai iškilo 
pensijų ir kitų socialinių 
pašalpų didinimo problema, 
kuriai išspręsti biudžete nėra 
lėšų, pareiškė prezidentas Al
girdas Brazauskas. 

Tradiciniame pirmadienio 
interviu valstybiniam radijui 
prezidentas nagrinėjo pensijų 
didinimo problemas. Kaip vi
sada, šalies vadovas aštriai 
kritikavo vengiančius mokėti 
mokesčius. 

„Komedija" jis pavadino 
„masinį reiškinį", kai stam

bios įmonės prekybos direkto
rius moka mokesčius nuo 330 
litų, nes tiek užrašyta jo alga
lapyje, nors iš tikrųjų jis 
uždirba 10 kartų daugiau. 

A. Brazausko duomenimis, 
1 Lietuvos dirbantysis asmuo 
dabar išlaiko 3 pensininkus. 
Jeigu socialinį draudimą su
mokėtų visiškai jokių mokes
čių nemokantys 445,000 už
dirbančių lietuvių, 1 dirban
čiajam tektų 2 pensininkų 
išlaikymas. „Pensijos tada 
siektų 330 litų", sakė prezi
dentas. 

Krikščionys demokratai nori 
palengvinti jaunoms šeimoms 

įsigyti būstą 
Vilnius, balandžio 7 d. 

(BNS) — Krikščionys demok
ratai siūlo gyventojų apsirū
pinimo gyvenamosiomis patal
pomis įstatymą papildyti nuo
statomis, kurios jaunoms šei
moms suteiktų galimybę gauti 
lengvatinius kreditus būsto 
įsigijimui. 

LKDP parengtas nutarimas 
numato, jog lengvatiniai kre
ditai būtų teikiami jaunoms, 
bent vieną vaiką auginan
čioms šeimoms, kurių sutuok
tinių amžiaus vidurkis ne
viršija 45 metų. Apie 120.000 
litų kreditas būtų suteikiamas 
ne didesniems kaip 120 kvad
ratinių metrų naudingo pioto 
namams. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas, LKDP frakcijos narys 
Feliksas Palubinskas pirma
dienį spaudos konferencijoje 
sakė, jog šis nutarimas iš kar
to padėtų išspręsti gyvena mo
jo būsto, darbo bei gimstamu
mo problemas. Jo manymu, 
tai būtų rimta investicija į 
valstybės ekonomikos augimą, 
o galimybė statytis ar įsigyti 
naujus namus atpigintų par
duodamus ar nuomuojamus 

butus. 
Pasak F. Palubinsko, kas

met lengvatinį kreditą gautų 
apie 5.000 jaunų šeimų, ku
rios per 20-30 metų turėtų 
išsimokėti kreditą su maž
daug 5 proc. metinių palūka
nų. 

Jo apskaičiavimais, lengva
tinių kreditų suteikimui kas
met reikėtų apie 600 mln. litų, 
tačiau nei valstybės biudžetas, 
nei Lietuvos bankai tokių pi
nigų neturi. F. Palubinskas ti
kisi, jog lėšas pavyktų pri
traukti iš užsienio finansinių 
organizacijų bei fondu, ku
riems būtų mokama 9-10 proc. 
metinių palūkanų. 

Krikščionys demokratai siū
lo Seimui parengti naują 
„Gyventojų apsirūpinimo gy
venamosiomis patalpomis" įs
tatymo projektą iki šių metų 
lapkričio. F. Palubinskas sakė 
tikįs, jog Seimas nevilkins šio 
projekto svarstymo, nes dabar 
..jauna šeima, turėdama ne
blogas pajamas ir stropiai 
taupydama, gali tikėtis nusi
pirkti būstą tik per 15-20 me
tų". 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais). 

Nuotr.: Vytautas Landsbergis sekmadienį po nusitikimo 
žurnalistų klausimus. 

Amerikos lietuviais „Seklyčioje" atsakinėja į 

Seimo pirminkas: dabar reikia 
nors laikinų garantijų 

LDDP remia A. Brazauską, bet 
nori kandidatu į prezidentus 

matyti V. Adamkų 
spalio mėnesiais. Vilnius, balandžio 7 d. — 

LDDP vadovas dar kartą pa
tvirtino savo partijos parama 
dabartinio prezidento Algirdo 
Brazausko perrinkimui antrai 
kadencijai. Partijos vadovas 
Česlovas Juršėnas pareiškė, 
kad LDDP „nematė ir nemato 
geresnio kandidato". 

Tačiau, sakė jis pirmadienį 
spaudos konferencijoje, var
dan demokratijos, į preziden
tus gali kandidatuoti ir JAV 
lietuvis gamtosaugininkas 
Valdas Adamkus. „Būtent dėl 
demokratijos išvystimo LDDP 
frakcija parėmė iniciatyvą 
keisti Konstituciją", sakė C. 
Juršėnas. 

Centro sąjungos iniciatyva, 
37 Seimo nariai praėjusią sa
vaitę pasiūlė Konstitucijos pa
taisą, kuri palengvintų už
sienio lietuviams kelti savo 
kandidatūrą prezidento rin
kimuose. Pataisą priėmus, 
kandidatams i prezidentus ne
bebūtų taikoma 3 metų gyve
nimo Lietuvoje sąlyga bei 
nebeliktų reikalavimo atsisa
kyti priesaikos kitai valstybei. 

LDDP vadovas pabrėžė, kad 
centristai galėjo jau anksčiau 
suskubti keisti Konstitucijos 
78-ąji straipsnį. Bes dabar. 
geriausiu atveju, bus vos 
spėta iki prezidento rinkimų 
kampanijos pradžios rugsėjo— 

Konstitucijai pakeisti yra 
būtini du balsavimai parla
mente, darant 3 mėnesių per
trauką. Abu kartus už Kon
stitucijos keitimą turėtų bal
suoti ne mažiau 94 parlamen
tarų. Todėl, be 70 narių val
dančiosios konservatorių frak
cijos pritarimo, neįmanoma 
pakeisti Konstitucijos Seime. 

Čikaga, balandžio 7 d. (CD 
— Pirmadienio Čikagos dien
raščiuose plačiai nušviečiamas 
Lietuvos Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio apsilan
kymas Čikagoje. 

Graeme Zielinski ba
landžio 7 d. „Chicago Tribū
ne" rašo, jog vienas žy
miausių Lietuvos politikų sek
madienį pakvietė Jungtines 
Valstijas aktyviau palaikyti 
Lietuvos siekį įstoti į NATO. 

Susit ikime su Amerikos lie
tuviais Vytautas Landsbergis 
— 1990 metų Baltijos valsty
bių nepriklausomybės kovų 
pradininkas — pasakė, jog 
grėsminga ir neigiama Rusijos 
nuosta ta dėl NATO plėtimo 
verčia Lietuvą prašyti būti pa
kviesta į NATO. 

V. Landsbergio nuomone, 
Lietuvos stojimas į NATO, ku
riam, be abejo stipriai prie
šinsis Rusija, bus Europos 
saugumo ma tas tada. kai Ru
sija žengia pirmuosius netvir
tus žingsnius demokratijos ke
liu. 

„Europos saugumo proble
ma yra nedidelių tautų proble
ma ... Rusija yra svarbiausia 
problema", sakė Landsbergis 
spaudos konferencijoje, su
rengtoje Vyresniųjų lietuvių 
centre „Seklyčioje". „Jungti
nės Valstijos yra geriausias 
Baltijos valstybių draugas. 
Draugas, kuris , skirtingai nuo 
europiečių, nebijo Rusijos", 
kalbėjo Lietuvos Seimo pirmi
ninkas. 

sąjurigos plėtimo 

V. Landsbergio vizitas 
buvo surengtas tokiu metu, 
kai Rusijos-Amerikos santy
kiai yra dar jautru:- po abiejų 
valstybių prezidentų susitiki
mo Helsinkyje, kur Bill Clin-
ton ir Boris Jelcin netiesiogiai 
įvardino naująsias NATO 
nares — Vengriją. Čekiją ir 
Lenkiją, kurios bus priimtos 
su pirmąja 
banga. 

JAV senatorius Diek Dur-
bin (D-IL) smarkiai kritikavo 
Clinton administraciją dėl 
pernelyg švelnios pol i t ikos 
Baltijos valstybių priėmimo į 
NATO klausimu .. Aš manau, 
kad atėjo laikas mums žengti 
tvirtą žingsni ir aiškiai pasa
kyti, kad NATO siekia suvie
nyti Europą. Yra sunku įro
dinėti gynybos būtinybę ma
žiau nei 4 milijonų gyventojų 
valstybei, kuri neturi tvirtos 
kariuomenės", sakė D.Durbin. 

Kongreso narys Bobby Rush 
'D-IL). kurio rinkimų apy
linkėje gyvena da»g lietuvių, 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad darys „viską, ką 
tik galės", kad įtikintų Clinton 
administraciją paremti Lietu
vos siekį įstoti į NATO. 

1991 metais Lietuva tapo 
pirmoji Baltijos valstybė, išsi
vadavusi iš Sovietų Sąjungos 
jungo. Vytautas Landsbergis 
tapo pirmuoju, barikadomis 
aptverto ir liaudies saugomo 
parlamento vadovu. „Nepri
klausomybės darbai bus ne
baigti tol, kol Lietuva neįsilies 
į Vakarų struktūras, tokias 
kaip Europos Sąjunga ir 
NATO", sakė V. Landsbergis. 

Lietuvos Seimo pirmi
ninkas atkreipė dėmesį į 
įvykius kaimyninėje Baltaru
sijoje, kur diktatoriška prezi
dento Aleksandr Lukašenko 
politika, praėjusią savaitę pa
sirašyta Rusijos-Baltarusijos 
sutartis atvedė valstybę prie 
masinių demonstracijų. „Tai 
mes vadiname 'senuoju 
mąstymu' ", pabrėžė Lands
bergis, atkreipdamas dėmesį į 
tai. kad Rusija nori su
sigrąžinti buvusias sovietines 
respublikas. 

Vytautas Landsbergis ne
pripažino, jog Lietuvos sieki
mas patekti į NATO su 
pirmąja banga nėra įmano

mas, pažymėdamas, kad JAV 
pasiūlyta saugumo sutartis 
būtų tarsi laikina garantija, 
iki Lietuva pasiektų tikrosios 
NATO narystės. 

Vašingtonas JAV vice
prezidentas Ai Gore sekma
dienį atmetė Izraelio pasiū
lymą prisijungti prie derybų 
su palestiniečiais, tvirtinda
mas, kad toks tarpininkavi
mas sukeltų pavojų taikos dia
logui. 

Maskva. Šeštadienį Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin per 
radiją komentavo Rusijos-Bal
tarusijos sąjungos sutarties 
pasirašymą, pažymėdamas, 
kad sutart is yra žymus įvykis 
rusų ir baltarusių tautų istori
joje, ir kad po sąjungos sukū
rimo rusų gyvenimo lygis ne
pablogės. Pripažindamas su
sirūpinimą del žodžio ir spau
dos laisvės būklės Baltarusi
joje, pažadėjo daryti viską, 
kad demokratijos vertybės 
taptų bendru sąjungos laimė
jimu ir pridūrė, jog sąjunga 
yra atvira kitoms šalims. 

Čečėnijos prezidentas 
Aslan Maschadov šeštadienį 
pareiškė, jog Rusija ir toliau 
tęsia karą prieš Čečėniją, da
bar vietoj sunkiosios ginkluo
tės ir aviacijos panaudodama 
ekonominę blokadą. Mascha
dov sakė, jog neketina paleisti 
savo kariuomenės tol, kol 
Maskva nepasirašys susitari
mo dėl ilgalaikės taikos. 

N e w Deli. Palestinos prezi
dentas Yasser Arafat pirma
dienį pareiškė, kad Izraelis 
paskelbė karą Vidurio Rytų 
taikos procesui ir paragino 
Neprisijungusių šalių judėji
mą peržiūrėti diplomatinius 
ryšius su žydų valstybe. „Iz
raelio vyriausybe prieš mūsų 
žmones tęsia agresiją. Ap
gailėtina, kad Izraelio vyriau
sybė du kartus pasinaudojo 
JAV draudimo teise ir gali to
liau eiti agresijos keliu ir neig
ti tarptautinę teisę. Taip yra 
karo prieš taikos procesą pa
skelbimas", sakė Y. Arafat. 
JAV kovo 7 ir kovo 21 d. drau
dimais užkirto kelią JT Sau
gumo Tarybos nutar imams 
prie Izraelio statyti 6.500 na
mų žydams 1967 m. Vidurio 
Rytų kare okupuotose žemėse. 

Ta l inas . Savaitgalį Taline 
posėdžiavę Baltijos valstybių 
rusų tautybės gyventojų orga
nizacijų atstovai nutarė įkurti 
Baltijos šalių rusų Asamblėją 
ir patvirtinti jos tarptautinį 
statusą. Pasak Estijos Rusų 
partijos pirmininko Nikolaj 
Maspanov, konferencijoje 
„Rusai Baltijos valstybėse: da
bartis ir ateitis" dalyvavo apie 
300 Estijos. Latvijos. Lietuvos, 
Baltarusijos ir Rusijos at
stovų. Jis sake, kad daugiau
sia kalbėta apie rusų savi
monės išsaugojimo, pilietinių 
teisių, švietimo gimtąja kalba 
ir religinės priklausomybes 
problemas. 

Austrija. Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl ryžtingai 

pareiškė, jog kitais metais vėl 
ketina dalyvauti visuotiniuose 
rinkimuose. Vokietijos kancle
rio pareigas Kohl vykdo jau 15 
metų. .Aš dalyvausiu rinki
muose, nes privalau taip pa
sielgti. Tarptautinėje arenoje 
mūsų laukia daug svarbių ir 
sunkių įvykių", sakė Kohl in
terviu Vokietijos televizijai 
ADR. Balandžio 3 d. atšventęs 
savo 67-ąjį gimtadienį Helmut 
Kohl yra puikios sveikatos ir 
tikisi iki pabaigos dalyvauti 
Europos vienijimosi ir bendros 
valiutos įvedimo procese. 

Dubai. Konferencijos, ku
rioje dalyvavo Arabų ir Euro
pos valstybių politikai, daly
viai šeštadienį priėmė nuta
rimą, kuriame Izraelis kalti
namas savo veiksmais sukėlęs 
pavojų visam Vidurio Rytų 
taikos procesui. 

Vatikanas. Popiežius Jonas 
Paulius II pirmadienį pirmą 
kartą susitiko su Lenkijos pre
zidentu Aleksandr Kwasniew-
ski, buvusiuoju komunistu. 
Susitikimas Vatikane vyko 
tuo metu. kai popiežiaus tėvy
nėje valstybės ir Romos Ka
talikų Bažnyčios santykiai yra 

įtempti. N'or.- susitikimas bu
vo privatus. A. Kvvasnievvski 
buvo parodyti kai kurie pagar
bos ženklai, skirti šalių vado
vams jų oficialiu vizitų metu. 

V. Landsbergis ragina užsienio 
lietuviją remti Lietuvos siekius 

Lietuva raginama neklausti 
Rusijos leidimo stoti į NATO 

Respublikonų partija kels 
kandidatą prezidento 

rinkimuose 
Kaunas, balandžio 7 d. 

<BNS) — Jokios įtakos netu
rinčiai Respublikonų partijai 
pareiškus, kad ji kels kandi
datą į šalies prezidento vietą, 
atrodo, kad kandidatų sąrašas 
iki rudens taps begalinis. 

Pirmadienį dienraštyje 
„Kauno diena" paskelbtas viso 
labo vieno sakinio Respubli
konų partijos centrinės tary
bos pareiškimas, jog „susi
darius atitinkamai situacijai, 
Lietuvos respublikonų partija 
aktyviai dalyvaus LR prezi
dento rinkiniuose ir į šį postą 
kels savo kandidatą". 

Respublikonų partijos vado
vas Kazimieras Petraitis pir
madienį buvo nepasiekiamas, 
kad komentuotu partijos pa

reiškimą. J i s nesėkmingai 
bandė kelti kandidatūrą pra
ėjusiuose prezidento rinki
muose, tačiau nesurinko bū
tinų kandidatui 20,000 pa
rašų, būtinų, kad kandidatas 
būtų įregistruotas rinki
muose. 

Po to K. Petrai t is žadėjo pa
dovanoti baltą arklį pirma
jam atkurtosios nepriklauso
mos Lietuvos prezidentui, ta
čiau šio savo pažado netesėjo. 

Ne vienas Respublikonų 
partijos narys nebuvo iš
rinktas Seimo nariu nei 1992 
m., nei 1996 m., o per pasta
ruosius savivaldybių rinkimus 
ši partija iš 1.484 įgaliojimų 
laimėjo tik 7 

Vilnius, balandžio 7 d. 
• BNS, Seimo pirm. spaudos 
atst.) — Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
sekmadienį Čikagoje dalyva
vo Jaunimo centro koplyčioje 
kun. Antano Saulaičio auko
tose šv. Mišiose. 

Po to įvykusiame susitikime 
su Čikagos lietuvių visuomene 
centro salėje V. Landsbergis 
nušvietė padėti Lietuvoje, 
svarbiausias ūkines bei teisė
tvarkos problemas, kalbėjo 
apie Lietuvos politinį klimatą, 
pabrėždamas būtinybę atkurti 
pasitikėjimą valstybe, infor
mavo apie Lietuvos pastangas 
įstoti į Europos Sąjungą ir 
NATO. Jis pabr<**, kad visu 
lietuvių bendras 'ikslas — to
liau kovoti už Lietuvos nepri
klausomybes įtvirtinimą. ..nes 
su pusine nepriklausomybe 
negalima sutikti' 

Susitikimo p.'baigoje V 
Landsbergis atsakė į daugelį 
klausimu. Žmonės domėjosi 
Seimo pirmininko keliones i 
JAV tikslu, užsimio lietuviu 
veiklos reikalingumu. 

Po to įvykusiame susitikime 

su užsienio lietuvių organiza
cijų atstovais buvo nagri
nėjamas politinės paramos 
Lietuvai klausimas. 

Pasirašyta bevizio 
režimo sutartis su 

Islandija 
Reykjavik-Vilnius, ba

landžio 4 d. (BNS) — Penkta
dienį Reykjavike pasirašytos 
Lietuvos ir Islandijos bevizio 
režimo abiejų šalių pilie
čiams, patvirtino Lietuvos 
URM konsulinis departamen
tas. Dokumentų pasirašyti į 
Islandiją buvo išvykęs Lietu
vos užsienio reikalų viceminis
tras Jonas Rudalevičius. 

Lietuva jau anksčiau yra 
vienašališkai atšaukusi vizų 
režimą Islandijos piliečiams. 

Dabar Suomija liko vienin
telė Skandinavijos valstybe, 
su kuria Lietuva neturi pasi
rašiusi tokios sutarties. Ta
čiau tokios sutarties tekstas 
jau yra suderintas, ir tikimasi 
ją pasirašyti dar šiemet. 

Bevizis režimas su Danija ir 
Norvegija galioja jau seniau, o 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Žinomas Rusijos 
žmogaus teisių gynėjas Sergej 
Kovaliov pataria lietuviams 
neklausti Maskvos leidimo 
stoti į NATO ir kritiškai atsi
liepia apie demokratiją savo 
šalyje. 

„Jūs, lietuviai, norite į 
NATO? Jei norite, tai badei 
turėtumėte prašytis Rusijos 
sutikimo? Juk ji nėra jūsų 
šeimininkas", interviu dien
raščiui „Respublika" sake Ru
sijos Dūmos narys S. Kova
liov. 

Lietuvoje savaitgalį viešėjęs 
žmogaus teisių gynėjas kri
tiškai kalbėjo apie demokrati
jos ir laisvosios rinkos padėt) 
Rusijoje. „Šiuo metu Rusijoje 
yra tam tikra prasme kapita
lizmo bazė, tiesa, banditiška, 
nomenklatūrinė, o demokrati
jos, kaip žinoma, vis vien nė
ra. Aš nežinau, kaip iš žmo
gaus teisių gaminti dešrą, bet 
tiksliai žinau, kad nepaisant 
žmogaus teisių, nebūna ir deš
ros", šmaikštavo S. Kovaliov. 

su Švedija įsigalios šiemet ge
gužes 1 dieną. 

Vertindamas artimiausią 
Rusijos ateitį. S. Kovaliov 
prisipažino esąs pesimistas, 
tačiau su optimizmu žiūri į at
eitį po 10-15 metų. Optimizmą 
S. Kovaliov sieja aiškiai ne su 
galimu kandidatu į preziden
tus Aleksandr Lebed. ..A. 
Lebed nemėgsta žmonių, yra 
ambicingas ir neišsilavinęs. 
Patikėkite, tai baisu, jei šaliai 
vadovauja ambicingas ne
mokša", sake Rusijos parla
mentaras. 

Šeštadienį S. Kovaliov 
gavo Kauno medicinos akade
mijos garbes daktaro įgalio
jimus ir dalyvavo konferenci
joje, skirtoje pogrindines anti-
sovietinės ..Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos" 25-me-
čiui 

KALENDORIUS 
Balandžio 8 d.: Valteris. 

Dionyzas, Jule. Girtautas. Ma 
ta. 1926 m įkurta Lietuvos 
Bažnytine provincija 

B a l a n d ž i o 9 d.: Marija 
Kleopiene, Akacijus. Kleopas. 
Aurimas. Dalia 
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DKAUGAS, antradienis, 1997 m. balandžio men. 8 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
jįį*^ flĘįp-i 

ŽMOGUS IR TECHNIKA 

E. RINGUS 

Žmogus, laikąs save tobu
liausiu sutvėrimu, toli gražu 
toks nėra. Išskyrus jo smege
nis, žmogaus organizmas atsi
lieka nuo kitų gyvūnų beveik 
visose srityse. Žmogus negali 
skrj,,dyti kaip paukštis, maty
ti kaip aras, plaukioti kaip 
žuvys, jo uoslė labai silpna, 
praradęs galūnę, naujos užsi
auginti negali. Tačiau, kaip 
žinome, naujagimį kartais ga
lima išgelbėti, tik padarius 
operaciją pirmomis dienomis , 
dažniausiai širdies. 

Iš visų mokslo sričių pažan
ga medicinoje iki šiol buvo 
lėčiausia. Bet per paskutinius 
20-30 metų medicinoje pada
ryta labai didelė pažanga. 
Daug ligų diagnozuojama ank-

davejai pasitaiko po mašinų, 
motociklų avarijų. 

Kadangi ligonių, laukiančių 
persodinimų yra daugiau negu 
organų pasiūlos, kils klausi
mas, kam tą organą panaudo
ti. Dabartinė greita komuni
kacija palengvina šią sunkią 
problemą spręsti kiek galima 
teisingiau. O vis tik ekonomi
niai klausimai turi nemažos 
įtakos. Atsirado prekyba žmo
nių organais, ypač neturtin
guose kraštuose, kur atsiran
da svanorių parduoti savo ink
stus už siūlomą kainą. Taip ir 
svyruoja kainos už inkstus, 
tarp 10-80.000 dol. 

Organų persodinimas reika
lingas, kad išgelbėtų žmogaus 
gyvybę, o galūnių pakeitimas 

sti, naudojant modernias prie- ar bent likusių funkcijų page-
mones ir tuo palengvinamas ir rinimas padaro nukentėjusių 
pratęsiamas žmogaus gyveni
mas. Didžiausia ir svarbiausia 
pažanga padaryta organų per
sodinimuose, galūnių pakei
timuose. Dar 1967 metais, kai 
Pietų Afrikos chirurgas drįso 
persodinti širdį, kiti gydytojai 
apkaltino dr. Bernard žmog
žudyste. Šiandien širdies per
sodinimai daromi daugelyje 
ligoninių. Kitų organų trans
plantacijos — kaip inkstų, ke
penų, plaučių ir netgi širdies 
ir plaučių vienoje sesijoje, j au 
nėra retenybė. Taip organų 
persodinimai išgelbsti tūks
tančius ligonių. 

Kasmet 20-30 tūkstančių 
inkstų, 6—7 tūkstančiai šir
dies. 1,500 — kasų. 8.000 
kaulu čiulpų persodinama 
mūsų planetoje. Ju būtų daug 
daugiau jeigu užtektų donorių 
(davėjų), jeigu daugiau spe
cialistų būtu išmokslinti. Per 
spaudą ir televiziją skaitytojai 
ir žiūrovai skatinami pasiža
dėti dovanoti organus, atsiti
kus staigiai mirčiai, ir nešiotis 
tokius pažadus drauge su ki
tais pagrindiniais dokumen-

pacientų likimą pakenčiamu. 
Tokių aukų vis daugėja dėl 
avarijų dažnumo transportaci-
joje ir dėl vietinių karų pasek
mių. Tūkstančiai jaunų žmo
nių Azijoje ir Afrikoje dėl pilie
tinių karinių kivirčų vargsta 
be galūnių ar su primityviais 
protezais. Nauja technika ir 
naudojamos medžiagos iš
gelbsti juos nuo elgetavimo, 
padaro savarankiškais indivi
dais. Tačiau tų kraštų padėtis 
reikiamos operacijos ir apara
tai yra nelaimingoms aukoms 
sunkiai prieinamos. 

Tuo tarpu turtinguose kraš
tuose pažanga eina pirmyn. 
Laboratorijose bandoma pri
taikyti gyvulių organus žmo
gui, bandoma auginti audi
nius, kurių žmogaus organiza-
mas jau neatmeta. J gyvulius 
implantuojami žmogaus genai 
taip, kad jų organai priartėja 
prie žmogaus. Fiziologiškai 
mūsų artimiausia draugė yra 
kiaulė. Jos vožtuvai jau yra 
naudojami žmogaus širdžiai. 
Greitu laiku visa širdis galės 

būti naudojama persodinimui, 
tais. Aišku, dažniausi organų o gal ir kiti organai. 

PANELĖ SENA, TIK SUKNELĖ NAUJA 
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

Išmintingas žmogus vertina turinčios, jėgos 
kitą asmenį pagal jo be prie
kaištų elgesį, pagal jo neken-
kimą sau. kitam ir aplinkai — 
žodžiu, kaip jis pajėgia būti 
normaliu žmogumi. Žinoma, 
išmintingajam taip pat svar
bios ir antrinės žmogaus sa
vybės, kaip grožis, sporte 
sėkme, moksle pažanga, val
stybės vadovavime tvarka, 
šeimoje suaugusiųjų pavyzdys 
nesisvaiginant, nerūkant, ne-
persivalgant. netinginiaujant 
ir maldos nepamirštant. 

Žmonės palengva pasisavina 
naujas vertybes. Mokslinin
kai.net nesuprasdami, kas yra 
elektra, magnetas ir Rentgeno 
spinduliai. pakinko tas 
gėrybes žmonijos naudai. 

Medicina irgi neatsilieka. 
Dabar susekta, kad ne vien 
cholesterolio perteklius artina 
senatviškumą smegenims ir 
smūgi širdžiai bei pensininkui 
kojų nepanešimą, bet dabar 
yra naujai surasta medžiaga, 
kaip „Homocisteinas". kurio 
gausa lygiai blogina smegenų 
ir širdies darbą. Laimė, kad tą 
kenksmingą tos medžiagos 
darbą panaikina šviežios 
daržovės ir tokie vaisiai — tai
gi vegetariškas maistas, kuria
me yra Folic acid. B-6 ir B-12 
vitaminų. 

Gaila, kad dar lėčiau žen
giama p i rmyn religijos-maldos 
srityje, nes i r šios. ta ip žmogui 
svarbios — gydomąją galią 

Tytuvėnų bažnyčia Nutir. Onos Rušėnienės 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

Į TRETĮJĮ TŪKSTANTMETĮ 

nepanaudo-
jame reikiamai, nes, kaip 
žmones sako. seną paną vel-
kame nauja suknia — vis dar 
negriebiame jautį už ragų. ne
rauname piktžolių iš šaknų, o 
vien tik jų lapelius skabome 
— ir tariamės savo darbą, 
ypač religininkai, padarę, ka
da jo tinkamai atlikti dar nė 
nepradėjome. Ir štai dėl ko. 

Tvėrėjas suteikė žmogui vi
sas jo laimingam čia gyveni
mui būtinas jėgas — tik nau
dokimės jomis tinkamai, tik 
neužžerkime jų pelenuose, sa
vo nesubrendime — tik paša
linių dalykų nelaikykime 
svarbiausiais, per maldą dar
bų nepamirškime. 

Trumpas susikaupimas — 
meditacija — malda viso pa
saulio medicinoje yra priimta 
kaip gydomoji priemonė. Me
ditacija — malda yra trupalai-
kis — kelias ar keliolika mi
nučių užtrunkąs susikaupi
mas, galvojant ar kalbant kul
tūringus išsireiškimus bei 
maldos žodžius, o po to ėjimas 
atlikti gerų darbų sau. kitam 
ir aplinkai, ko ir minėtas dva
siškis reikalavo: gerą darbą 
maldai prilygindamas. 

Šitaip elgiantis nebus malda 
prekiavimo, stebuklo reikala
vimo, nes nuostabių pagijimų 
visur, ir ligoninėse, ir bedie-
vtams pasitaiko. O Lurde per 
100 metų tik 25 stebuklai, ne 
tūkstančiai. 

Ketvirtame JAV Vyskupų 
konferencijos dvimetiniame 
migrantų bei pabėgėlių sielo
vados (PCMR) suvažiavime 
Washington priemiestyje kovo 
13-16 d. dalyvavo keli šimtai 
pasauliečių, vienuolių ir ku
nigų, dirbančių vyskupijų 
raštinėse, tautinėse parapijose 
bei misijose. Dešimt lietuvių 
kilmės seselių išklausė pa
grindinio seminaro, o vysk. P. 
Baltakio Sielovados tarybos 
vicepirmininkas atstovavo lie
tuviams. Už visus kitus ben
drus katalikų vyskupų darbus 
plačiausias yra tremtinių, 
naujų imigrantų, tautybių, vi
sokių keliaujančių Žmonių 
(ūkio darbininkų, cirkų bei 
karnavalų tarnautojų, lėktu
vais keliaujančių, jūreivių) 
globa. Šiuo reikalu glaudžiai 
dirbama ir su liuteronų konfe
rencija. 

Klausimą „kas rūpinsis per
sekiojamais, išrautais ir ne
norimais žmonėmis?" išdėstė 
Jungtinių Tautų pabėgėliams 
tarnybos vicepirm. S. Vieira 
de Mello. Kai JT buvo 
įsteigtos, II Pasaulio karo 
„likučiai" buvo pusantro mili
jono tremtinių, o šiuo metu 26 
mln. yra neteisingumo, nepa
kantos aukos ir pusė šių yra 
vaikučiai. Valstybės nuvargo 
ir nebedaug domisi pabė
gėliais, nesugeba ar nenori 
spręsti politinių šaknų, kurios 
pačiame karų bei sąmyšio 
fronte apleidžia žmones. JAV-
se imigrantų reikalai vis la
biau varžomi, ir tik nuola
tinės, kantrios ir ištvermingos 
pastangos žmogišką solida
rumą ugdyti gali saugių namų 
ir ateities, beieškantiems 
padėti. Manoma, kad buv. so
vietiniuose plotuose gresia 
galimybe žmonėms būti išvie-
tintais. 

Simpoziume .Tikėjimas ir 

kultūra" kun. prof. A. Gittins, 
apibūdinęs kultūrą, prikul-
tūrizaciją, apikultūrinimą ir 
inkultūraciją. teigė, kad kul
tūra paveikia Evangeliją ir 
šioji atnaujina kultūrą. Dir
bantieji su imigrantais skati
nami būti atviri tam, ką iš 

Todėl normalumo visi ir vi
sos siekime, o visa kita mums 
bus suteikta. Kai dvasininkai 
tik viena nuošimtį savo dar
bo atliks bažnyčioje, o visą 
kitą laiką pašvęs parapijai — 
tada kiti jais paseks ir ši žeme 
rojumi taps. paliovus būti 
ašarų pakalne. Sėkmes. 

naujai atvykusių išmoksta ir į 
tokią įvairią visuomenę kaip 
JAV žvelgti ne kaip į vienalytį 
pyragą, o'*karp į vaisių tortą, 
tai yra, Bažnyčią suvokti kaip 
esamų ir* naujųjų junginį. 
Šiais laikais t ikintiesiems rei
kia nuolatinei kai tai t inkamo 
dvasingumo bei pasaulėžiūros. 
Seminarijose mokoma kultū
rinio jautrumo, bažnyčiose la
biau vert inamas liaudiško pa
maldumo įnašas. 

Ses. M. t r u i d e r panaudojo 
PCMR konferencijos simbolį 
— Juozapą,' Mariją ir Jėzų pa
keliui į tremtį Egipte — klaus
ti, „Kodėl tvaikelis verkia?". 
Kai pusė L- visų išvietintų 
žmonių yra .Vaikai ir šie politi
niuose sprendimuose pasku
tinėje vietoje, Dievo kara
lystėje j i e ' pirmieji. Todėl 
Bažnyčia, parapijos ir tikintie
ji stengiasi pasižymėti tikė
jimu pagrįstu svetingumu, 
pabrėžiančiu žmonių viltis ir 
svajones, priešingu abejonės, 
nevilties, prielaidų, nesi-
domėjimo, neapykantos ar 
perdėto u i d a r u m o kultūrai . 
Parapiniame gyvenime katali
kai buriasi pagal kilmę — bal
ti, juodi, lotynų Amerikos, Azi
jos kul tūras , o prie šių 
prisideda vadinamoji „X" kar
ta, t rokštanti dvasios ir norin
ti prisidėti, bet nežinanti , kaip 
į bažnytinę bendruomenę ne
kviesti įsijungti. 

„Tikėjimą ir kultūros" pas
kaitininkus papildė kalbėtojai, 
atstovaujantys keturioms pa
saulio dalims ir iškeldami, kas 
tos kultūros naujai atvyku
siems ateiviams labiausiai 
rūpi. Naujai atvykusiems afri
kiečiams sunku vieniems 
šeimoje vaikus auklėti, kai 
gimtinėje vaikus visa kaimo 
bendruomenė auklėja. Afri
kiečių katal ikų tikėjimas tra
dicinis, todėl reikalinga sveika 
teologija krausimus aptarti , 
įprastinė visuomenė taip pat 
tradicinė, tai naujoje šalyje rei
kalinga pilniau gerbti moters 
sunkų darbą. Naujieji afri
kiečiai nesutampa su JAV juo
dais žmonėmis, o abi grupes 
liečia kitų gyventojų įš-

, ankštiniai nusis tatymai . 

Lotynų Amerikos žinovas 
teigia, kad labiau negu tau
tybė atvykusius skiria eko
nominis ar visuomeninis luo
mas, kai pasiturinčioj! tau
tines grupės dalis neieško 
savo tautiečių bendruomenės. 
Lotynų kultūros žmones 
bažnyčion t raukė bendravi
mas, gyvesnė liturgija, kuri 

yra jų dvasinio išgyvenimo 
svarbi dalis: todėl lotynus iš 
tradicinių bažnyčių traukia 
sėkmininkai. Daug kur JAV 
parapijose jie yra „nuo
mininkai" savo pamaldoms bei 
kitiems patarnavimams, netu
rintys tinkamo balso tarybose 
bei komitetuose. 

Iš milijono Azijos imigrantų 
JAV ketvirtadalis katalikai. 
Vietnamiečiai labai prisirišę 
prie savo parapijų, turi 400 
kunigų (kasmet 5-6 įšven
tinami), 15 diakonų, 700 sese
lių vienuolių. J i e nesirūpina 
tėviškėje atgauti namus ar 
nuosavybes, o labai dosniai 
sielojasi Vietname bažnyčias 
atstatyti . Ekonomiškai bei 
profesiniai čia sekasi, o baž
nytiniame gyvenime vertėtų 
jų tūkstantmečius papročius 
bei tradicijas įjungti. 

Europos tautybes apibūdino, 
prel. Jurgio Šarausko vado
vaujamos, Rytų bei Vidurio 
Europos Bažnyčioms talkos 
komiteto pareigūnė ses. Liu-
cianne Siers, pati kilusi iš 
R.Europos šeimos. Senieji 
žemyno atvykusieji tebene
šioja nuoskaudas iš savo patir
ties per karus , imigraciją ir 
kūrimąsi, nes neturėjo progos 
savo išgyvenimų atpasakoti. 
Dabar atvykstantiems būtų 
naudinga išpasakoti ir savo 
patirtį sovietų laikais, patirti 
sveikos teologijos ir švelniai 
tvirto religinio lavinimosi, ku
ris papildytų slaptai ar prie 
šeimos stalo pasisavintą ti
kėjimą Naujiems šių tautybių 
atvykusiems sunku suvokti 
daugiakultūrę ir įvairią JAV 
aplinką. Klausytojų papra
šyta, kalbėtoja nurodė keletą 
svarbesnių knygų šiuo klausi
mu, pvz., „Pedagogy of the Op-
pressed", „Encountering God", 
„Cross-cultural Training". 

PCMR suvažiavime vyko 
keliasdešimt atskirų pasita
rimų ar simpoziumų, dalyvau
jant vyskupijų pareigūnams, 
katalikiškų tarnybų advo
katams, atvykusių kapelio
nams. Vyskupijose imigran
tams skirtos raštinės vis la
biau jungia dokumentinį, dar
bo ir apgyvendinimo patarna
vimą su sielovada šeimoms, 
kadangi naujai atvykę pasitiki 
Bažnyčia ir į ją kreipiasi. Es
minė naujai atvykusių sielova
dos dalis yra sudaryti sąlygas 
tų pačių atvažiavusių tarpe 
ugdyti vadovus. Viena kal
bėtoja imigrantus bei pa
bėgėlius apibūdino kaip -daik
tą, kurio niekas nenori, kai ir 
rinkoje kaina kritusi", todėl 
būtina plačiau ir taikliai vi
suomenę supažindinti su nau
jai atvykusių rūpesčiais, o 
bažnytinėms tarnyboms pa
tarnauti ir nuolatinius ryšius 
su naujai atvykusiais palaiky
ti. Įvairios draugijos, pvz., vin-
centiečiai, Kolumbo vyčiai pa
rūpina įrankius, dviračius, 
darbe reikalingą saugią ap
rangą ir kt., kad galėtų 
įsidarbinti. 

Vyskupų konferencijos būs
tinė Washingtone veda są
rašus asmenų, kalbančių 
įvairiomis kalbomis, suge
bančių įvairius uždavinius.at
likti. Priminta, kad visuo
menėje gali būti „nelegalių" 
(be t inkamų imigracijos doku
mentų) asmenų, bet Baž
nyčioje nelegalių nėra. Pas
tebėta, kad JAV katalikų pa
rapijos mažiau svetingos negu 
kitų tikybos bendruomenės; 
todėl vis daugiau parapijų turi 
„vaišingumo tarnybą", t.y., as
menis, kurie ir pamaldoms at
vykusius priima parapijos var
du, ir naujai besikuriančias 
šeimas aplanko, kviečia. Rūpi 
ir tautinių bei asmeninių pa
rapijų bendravimas vyskupi
jose. 

Posėdyje apie imigracijos 
įstatymus, sielovados darbuo
tojai išgirdo, kad apie 85^r 
naujų atvykusių teisėtai at
vyksta prie savo šeimos prisi
jungti. Teisininkai aptarė 
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naujo pašalpų įstatymo pa
sekmes pilietybes neturin
tiems ir kad vėl pusė pakei
timų paliesti yra vaikai. Daug 
pastangų dedama teisingumo 
pagrindais globoti valdžios su
laikytus atvažiavusius, padėti 
teisėtiems imigrantams pilie
tybę įsigyti, kitiems savo doku
mentus sutvarkyti. Vyskupų 
konferencija renka duomenis 
apie įvairius asmenis, šeimas 
ir įvykius, kuriuos valdžios 
pareigūnai ir įstatymdavystės 
įstaigos geriau supras negu 
statistika. Tuo būdu norima 
JAV gyventojus paveikti tei-
giamiau į imigrantus, pa
bėgėlius bei kitokias tautybes 
žiūrėti ir teisingiau su 
žmonėmis elgtis. 

Keturių dienų sąskrydis 
baigėsi įvertinimu. Kroatų ku
nigas užsienio kroatus (pusę 
tos tautos) palygino su Šv. 
Šeima Egipte, išsaugojusius 
savo tautos bei valstybės ne
priklausomybės ir atgimimo 
viltį; rūpindamiesi naujais 
savo tautybės atvykusiais, se
nieji gydos ir savąsias ir naujų 
pabėgėlių žaizdas. Portugalų 
kapelionas užsiminė, kaip ne
lengva senesnės imigracijos 
kartai priimti naujuosius, o 
kaip tik naujieji gali anksty-
vesniems padėti gyvesniu ti
kėjimu gyventi ir veikti visuo
menės pakraštyje esančių ir 
visų labui. Samoa salyno 
žmonių kunigas sielojasi, kad 
naujai čia atvykę net kartais 
angliškai su savo vaikais kal
ba ir kad Polinezijos tūks
tantmete kultūra nyksta — o 

tai paveikia ir žmonių religinį 
gyvenimą. 

Lietuvių sielovados atstovui 
buvo malonu išgirsti San Jose 
(Kalifornijoje) vyskupo gra
žius atsiliepimus apie jo vys
kupijoje dirbusį kun. V. Pa-
valkį, visuomet besisielojantį 
Lietuvos reikalais. Samojietis 
kunigas, iš sutiktų lietuvių 
kunigų ir iš skaitybos pa
žįstantis Lietuvos reikalus, 
užjautė nelengvą Rytų ir Vi
durio Europos bažnyčių kelią 
iš priespaudos į sudėtingą ir 
per 50 m. pakitusį pasaulį, 
visuotinę Bažnyčią. 

Suvažiavimas, pradėtas il
gesne malda ir susikaupimu, 
baigtas skaitiniu iš Laiško 
Žydams (13:2): „Nepamirškite 
svetingumo, nes jo dėlei kai 
kurie, patys to nežinodami, 
buvo priėmę viešnagėn ange
lus". 

AS 

. • K a č e r g i n ė . Kovo 5 dieną 

.Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis, MIC, vadovaudama
sis bažnytinės teisės kodekso 
kan. 516 nuostatais, išleido 
dekretą, kuriuo Kauno rajono 
Kačerginės miestelyje įstei
giama Romos katalikų ben
druomenė. Nauja bendruome
nė įregistruojama kaip Vilka
viškio vyskupijos Zapyškio pa
rapijos filija. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Htckory HiHs, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tet. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB.GLĖVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.95 St. T * . 70*422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

Pirmad 3vp.p -7v v. antr 12:30-3v p p. 
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D.,S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 7 7 5 * 8 5 - 7 7 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Oundee Ave., Elgm, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTLj GYDYTOJA 

Kab. Chicagoje uždarytas 
9525 S.79V) Ave., Htatcory HM». IL 

T e i (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E OgrJen Ave.. Suite 310 

NaperviHe. IL 60563 
Tel. (830)527-0090 

382S HigMand Ave . 
Tower 1 .Suite 3C 

Dovvners Grove. IL 60515 

Tel . (830)435-0120 

Cardiac Diagnosis. LTD. 
6132 S. Kedzie Ave 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies tr kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGUA 
166 E. Supertor, Šuto 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-838-8622 
4149VV 63rd St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

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



BŪTI AR ŽŪTI? 
Dr. RŪTA (GAJAUSKAITE 

Prieš pusę amžiaus Hiro
simoje ir Nagasakyje buvo 
susprogdintos pirmosios ato
minės bombos. Žmonija pirai:; 
kartą patyrė neregėtas kan
čias ir siaubą nuo nematomo 
priešo — radiacijos. Prasidėjo 
radioaktyvaus spinduliavimo 
teroro gadynė; jau 5C metų šis 
siaubas slankioja po planetų 
Ir tai ne tik branduolinio gin
klo bandymų poligonai, tai ne 
tik atominio karo grėsmė. Ta 
pačią ir dar didesnę grėsmę 
mums neša „taikusis" spindu
liavimas medicinos įstaigose 
(rentgenai, onko spindulinio 
gydymo kabinetai), fosfatinių 
trąšų gamyklose, atominiuose 
laivuose, radioaktyvių atlieki) 
kapinynuose ir pagaliau ato
minėse elektrinėse. 

Branduolinė energija, tai ne 
vien griovimas sprogimo .me
tu, bet tylus sveikatos luo-
šinimas, genetinio fondo nai
kinimas ir mirtis. Hirosimos 
ir Nagasakio bombardavimas 
parodė šimtatūkstantinį aukų 
skaičių akivaizdžiai. Černo
bylio avarijos pasekmės buvo 
ir yra slepiamos, bet mes ga
lime logiškai vertinant radio
aktyvaus spinduliavimo papli
timą, intensyvumą ir laiką, 
teigti, kad jos buvo dešimtis 
kar tų didesnės. Taigi, nekon
troliuojamas atomas, nors ir 
įvardintas „taikiuoju", yra ka
tastrofiškai pavojingas. Rea
liai įvardintas, nes neslepia
mas radioaktyvaus spindulia
vimo pasekmes geriausiai žirni 
Japonija, todėl ji kasmet orga
nizuoja bombardavimo minė
jimas — konferencijas apie 
visų radioaktyvių objektų 
Žemėje išaiškinimą, pasekmių 
prognozavimą ir išvengimą bei 
pagalbą nukentėjusiems. 

Lietuva taip pat yra nu
kentėjusi nuo avarijos Čer
nobylyje, be to tori patį galin
giausią Žemėje su Černo-
bylinio tipo reaktoriumi AE. 
Todėl Japonijos konferencijoje 
dalyvavome ir mes, Baltijos 
valstybių at ovai. Hirosimoje 
buvo pasiek as pripažinimas. 
kad nuo avarijos Černobylio 
AE „nukentėjo ir kitos val
stybės". Po to šį faktą patvirti
no ir Jungtinės tautos. Pra
sidėjo dviejų krypčių darbas: 
Černobylio avarijos pasekmių 
taisymas ir galimų ateityje 
avarijų neutralizavimas. At
metę emocijas, pasitelkę pa
tikrintus ir gyvenimo patvir
tintus faktus, galime, juos 
susumavę, daryti konkrečias 
išvadas: istoriniu ekonomi
niu, politiniu ir ekologiniu 
požiūriu. 

Is tori ja . Vieta tokiam pavo-
jingam objektui, kaip AE 
turėjo parinkti mokslininkai. 
Sunku patikėti, kad geologai 
galėjo pasiūlyti tektonišką vie
tovę Ignalinoje, kur šio 
amžiaus sandūroje buvo raš
tiškai užfiksuotas žemės dre
bėjimas. Akivaizdu, kad ne 
mokslininkų rekomendacija 

AE suplanuota valstybinio 
parko pašonėje. Dviejų prie
šingybių sugretinimas — ypa
tingai saugomos teritorijos ir 
ypatingai pavojingos zonos, -
iškart pakeitė pirmosios sta 
tušą: užuot genofondo iš
saugojimo parkas tapo at-
\ irkštinio 'pažeidimo' povei
kio tyrimo objektu. Apie Lie
tuvos įstatymų pažeidimus 
sovietmečiu ir kalbėti neverta. 

Nuo AE planavimo pradžios 
iki reaktoriaus paleidimo pra
eina 10 metų. Tačiau per ta 
laiką Lietuvos aukštosios mo
kyklos taip ir neparuošia AE 
eksploatacijos specialistų. Iš 
sąjungos plūsteli Ignalinon 
30,006 rusakalbių kolonistų 
banga, t.y. 10 kartų daugiau 
nei reik specialistų AE aptar
nauti. Juos Lietuva turėjo 
skubiai aprūpinti butais, 
darželiais, mokyklomis, mais
tu. Ar sugebės migrantai sau
giai eksploatuoti, o avarijos 
metu — neutralizuoti Ignali
nos AE, rodo ne tik Černobylio 
avarija. Savo nelojalumą Lie
tuvai šie žmonės pademon
stravo ir Sausio 13 įvykių 
metu, ir per kelis referendu
mus, ir per rinkimus. Turime 
sovietinės tautinės politikos 
akivaizdžiai Lietuvai kenk
smingą pasekmę, kuri galėtų 
būti likviduota tik AE 
uždarymu. Tuo tarpu turim 
gerai žinoti galimos avarijos 
Ignalinos AE pasekmes ir 
būdus jai likviduoti. 

Žvilgtelėkime į avarijos 
Černobylio AE mastus ir dina
miką, kad galėtume pasiruošti 
apsisaugoti. Matome, kad 
1986 balandžio 29-30 d. radio
aktyvusis užteršimas pavėjui 
pasklido Baltijos valstybėms 
labai nepalankiai: Lietuva 
gavo šimtus, o Latvija ir Esti
ja 50 kartų didesnį ap
švitinimą nei gyvybei būtų ne
pavojinga. Akivaizdu, jog Ru
sijos teigimas, kad nukentėjo 
tik Rusija, Gudija ir Ukraina 
— neteisingas. Neteisingai 
buvo paskirstoma ir pagalba. 

Nuo to momento, kai Jung
tinės Tautos patvirtino, kad 
„nukentėjo ir kitos valstybės", 
Lietuva jau galėjo tikėtis pa
galbos iš Vakarų bei reikalau
ti žalos atlyginimo iš Rusijos. 
O ji didelė. Tai ne vien staty
binės medžiagos, iš Lietuvos 
vežtos, į avarijos vietą. Tai ne 
tik maistas Černobylio gyven
tojams ir likvidatoriams pa
maitinti. Svarbiausia — tai 
žmonės, kurių 8,000 iš Lietu
v a buvo prievarta išvežti į 
prapultį. Ir vėl — gyvuli
niuose vagonuose, be apsau
gos priemonių, be žinių apie šį 
nematomą priešą — radioak
tyvųjį spinduliavimą. 

Šiandien — daugelis jų 
mirę, likę gyvi — kankinasi 
negaliomis ir ligomis. Soviet
mečiu — tai buvo slepiama ir 
šie žmonės neturėjo jokios vil
ties. Šiandien jiems padeda 
mūsų valstybė. Rusija — 

Danute Bindokšenė 

Reikia dar da ug 
pastangų 

išsisukinėja nuo derybų Čer
nobylio AE avarijos pa
sekmėms apsvarstyti ar žalai 
atlyginti . Kalt ininkas išsi
sukinėja, o padeda Japonija. 
Baltijos valstybių delegacijai 
pavyko sus i ta r t i , kad pas m u s 
atvyks gydytojas susipažinti 
su „černobyliečių" sveikatos 
būkle, kad mūsų gydytojus J a 
ponijoje apmokys, kad ypatin
gus atvejus j ie padės gydyti. 

Gaila t ik, kad mažesnioji 
„černobyliecių" dalis tepasitik-
rino sveikatą. Mes patys ne
s i rūpiname savo sveikata ir 
dažniaus ia i pageidaujama pa
galba įsivaizduojame tik kaip 
kompensaciją* už žalą. Tuo 
pačiu bū t ina pažymėti, kad 
buvo Lietuvos „černoby-
liečiams" sukur t i 2 fondai: pi
niginis ir medikamentinis , ku
riais j ie net ikusiai pasinaudo
jo. Š imta tūks tan t in i s fondas 
„černobyliečių" šeimoms pa
remti buvo išleistas nesėk
mingai r inkiminei kampani
jai . Medikamentais irgi nau
dojasi — mažoji dalis likvida
torių. O juk buvome padėję ir 
su jur id ine konsultacija, ir su 
kelia dešimčia butų, ir sanato
riniu gydymu. Valgant apeti
t a s kyla — taip ir „čer-
nobyliečiai" kėlė reikalavimus 
t iems žmonėms, kurie nieko 
neprivalėjo, bet širdingai 
padėjo tol, kol liko „prie 
sudužusios geldos", ka ip ir 
buvę. Gerumas ir rūpestis liko 
neįver t intas , todėl nuken
tėjusieji liko be kvalifikuotos 
teisinės pagalbos. 

Tuo t a rpu radioaktyvusis 
už te rš imas Lietuvoje palietė 
ne t ik avarijos likvidatorius 
(8,000 žmonių), bet ir da r 3 
grupes: tai tie, kurie 1986 
metų balandžio 28, 29, 30 d. 
buvo a tv i rame ore ir gavo di
deles dozes. Tai ir tie, kur ie 
dirba su radioaktyviomis 
medžiagomis, ir tie. kur ie gy
dymo metu buvo švitinami. 
Bet svarbiausia — tai Ignali
nos AE — sovietinis baisūnas , 
avarija, ku r i ame genetinės ka
tastrofos grėme grasina mūsų 
tėvynei kiekvieną minutę. 

E k o n o m i k a . Papras ta i lai
koma, kad AE tiekiama elek
t ros energija yra pati pigiau
sia. Netiesa. Tai tik statybų, 

"!'itK !:••<• i-loMi".- --.'vtiiH' Ignalinoje 

resurso ir eksploatacijos išlai
dos. O įvertinus AE konserva
vimo, atliekų laidojimo 
išlaidas — elektros kaina tam
pa aukščiausia. Išlaidos, susi
jusios su žmonių sveikata, 
luošumu, genofondo pažei
dimu ir mirtimi, patenka į 
bendras valstybės išlaidas ir 
jų namatyt i elektros kaš
tuose. Tuo tarpu pasaulyje 
šios išlaidos, susijusios su 
žmogumi, tiek padidino elek
tros kainą, kad daugelis val
stybių pakeitė savo energeti
kos plėtros politiką. Būtina 
pažymėti, kad taip pasielgė ir 
Švedija — daugiausia pade
danti Lietuvai Ignalinos AE 
saugumui garantuoti. Švedija 
įsitikinusiai pareiškė, kad 
Černobylinio tipo reaktoriai 
patys pavojingiausi ir turi 
būti sustabdyti. Pasaulio val
stybės dengia milijardinius 
nuostolius, kad tik Černobylio 
AE būtų sustabdyta, nes ava
rijos pasekmės žmonėms — 
nesuskaičiuojamos. Antai spė
jama, kad po Černobylio AE 
avarijos nukentėjo apie 40 
milijonų žmonių. O kas būtų 
po avarijos Ignalinos AE? 

Lietuva turi paskaičiavusi 
t ik avarijos likvidatoriams pa
darytos žalos dydžius, tačiau, 
pažvelgę į žemėlapius, įsiti
k iname, kad apšvitinimas 
lietė visą Lietuvą. Taigi visas 
respublikos gyventojų sveika
tos pablogėjimas po 1986 
metų, invalidų padaugėjimas, 
išaugęs mirštamumas ir su
mažėjęs gimstamumas turėtų 
būti Rusijos kompensuoja
mas. Deja, 1992-1996 metų 
vyriausybė nebetesė AE pra
dėto darbo — derybų dėl kom
pensacijų už radioaktyvaus 
užteršimo žalą Lietuvai. 

Šiandien Lietuva, gaminda
ma elektros energijos daugiau 
nei reikia savam ūkiui, neturi 
kur pelningai parduoti pertek
linę energiją ir yra priversta 
pusvelčiui (3-6 kar tus pigiau 
nei saviems gyventojams) ją 
pardavinėti kaimynams. Ne 
tik pusvelčiui, bet dar ir sko
lon, be delspinigių. Taigi 
mūsų valstybei — skolos už 
perkamą kuro resursą, išlai
dos gydymui ir invalidų bei 
maitintojo netekusiųjų išlai

kymui, mirusių nuo aplinkos 
užteršimo ligų. Taigi, išlaidos 
mums, o pigi elektra — kai
mynams. Tokia tai „ekono
miška mūsų energetikos eko
nomika". Faktiškai — tai va
liutos perpumpavimo būdas iš 
Vakarų į Rytus Lietuvos prie
danga. 

Ar ne geriau gaminti tik sau 
ir taip sumažinti skolas? Ar 
ne geriau įsisavinti turimus 
energijos išteklius (Žemaitijos 
terminius vandenis) ir taip 
ketvirtadaliu dar sumažinti 
energijos gamybą? Ar ne ge
riau įgyvendinti energijos tau
pymo programą, kas leistų su
taupyti dar apie 30% lėšų? 
Akivaizdu, kad Lietuvos 
energetikos institutas po seno
vei dirba kaip ir anksčiau 
energetikos vystymo, o ne tau
pymo ir Lietuvos poreikius 
atitikimo kryptimi. Iš sovieti
nio planavimo į monopolisti
nius persiorientavo. Bet ne Lie
tuvos labui. Seni kadrai, senos 
idėjos, senos struktūros. Tai 
todėl ne Lietuvos labui. 

(Bus daugiau) 

SAVIVALDYBĖJE BUS 
{RENGTI VARGONAI 

Šiaulių miesto tarybos 
posėdyje paskirstyti pinigai, 
patekę į Privatizavimo fondą 
pardavus keletą objektų. Iš 
viso gauta apie 600,000 tūkst. 
Lt. Maždaug prie šių lėšų skir
ta Turizmo informaciniam 
centrui steigti, miesto parko 
kultūros objektams remontuo
ti, vargonams savivaldybės sa
lėje įrengti. 

Sumanymas savivaldybės 
salėje įrengti vargonus Lietu
voje neturi pavyzdžio. Kaip 
„Lietuvos aidui" sakė apsi
ėmęs juos sumontuoti vargonų 
meistras Algirdas Kulikaus
kas, nepasinaudoti tokia gra
žia galimybe miestui negali
ma. J i atsirado Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje pastačius 
naujus vargonus. Senųjų me
dines dalis išvarpė kirvarpos, 
tačiau liko kelios eilės metali
nių vamzdžių. Juos dekanas 
monsinjoras Kleopas Jakaitis 
mielai dovanoja savivaldybei. 

(LA) 

Lietuviai turėtų atkreipti 
didesnį dėmesį į amerikiečių 
spaudą, kuri palankiai atsilie
pia apie Baltijos valstybių pa
stangas užsitikrinti saugesnę 
ateitį per N'ATO narystę. Tie
sa, tų palankių straipsnių pa
staruoju metu ne per daugiau
sia, o kai kurie laikraščiai ne
vengia spausdinti visai šiai 
idėjai priešiškas mintis, tri-
pinedami ant to paties taško: 
tik nesuerzinkime Rusijos, tik 
nusilenkime jos norams... 

Tą patį priedainį kartoja ir 
nemažai JAV vyriausybes na
rių, todei atsiranda kažkoks 
paradoksas: nuolat tvirtina
ma, kad Rusija, kai bus priim
ta į NATO, neturėsianti veto 
teisės sprendimuose, o tą tei
sę, atrodo, turi dar prieš 
priėmimą, kadangi nuo jos 
norų ir užsispyrimo priklauso, 
kas „tinka", kas „netinka", 
kiek NATO gali plėstis, kur 
užbrėžiama linija, kurios per
žengti nevalia. 

Galbūt vienas dažniausiai 
pasisakančių už Baltijos tau
tas yra „The Washington 
Post". Jo puslapiuose prieš 
Bill Clinton bei Boris Jelcin 
susitikimą Helsinkyje ir po jo 
buvo spausdinami straipsniai, 
kuriuose keliami opūs 'galbūt 
daug kam nemalonūs) klausi
mai: o kaip bus su vals
tybėmis, kurios siekia N'ATO 
narystės, bet neturi vilčių pa
siekti pirmame naujų narių 
priėmimo rate (kovo 23 d. — 
„A Useful Summit": kovo 31 d. 
— „The NATO Left-Outs")? 
Pastarajame straipsnyje tei
giama, kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos padėtis yra ypač 
skaudi. Šios trys Baltijos tau
tos ne tik 50 metų buvo prary
tos Sovietų Sąjungos (su vaka
riečių, taigi ir JAV vy
riausybės, palaiminimu), bet 
ir dabar yra paliekamos Rusi
jos spaudimams. 

Pavojus joms nėra vien teo
retiškas, nepaisant Rusijos 
užtikrinimų, kad ji neturinti 
jokių kėslų į savo kaimynų te
ritorijas. Kaip praėjusį sekma
dienį išsireiškė Lietuvos Res
publikos Seimo pirm. Vytau
tas Landsbergis, kalbėdamas 
Čikagoje Jaunimo centre: 
„Kraštą okupuoti galima ne 
vien kariuomene. Yra daug ki
tokių okupacijos priemonių — 
ekonominė, kultūrinė, net kri
minalistų pagalba..." Tą pri
simename iš pirmųjų nepri
klausomybės atkūrimo dienu, 
kuomet Rusija mėgino nepa
klusnią sovietijos respubliką 
susigrąžinti į savo ..avidę", 
nutraukdama Lietuvai dujų 
tiekimą, uždarydama kitus 
energijos šaltinius. Lietuviai 
ištvėrė tik savo susiklausymo, 
užsispyrimo ir laisvės vizijos 
dėka. Ar rezultatai būtų tie 

patys, jeigu situacija pasikar
totų? 

JAV vyriausybe taip pat 
stovi prieš tam tikrą dilemą: 
nepaisant, kad Baltijos valsty
bių demokratinė santvarka ir 
laisvos rinkos politika atitinka 
(ir dedama daug pastangų, 
kad dar labiau atitiktų'. 
N'ATO reikalavimus, bet Rusi
ja griežtai pasisako prieš bu
vusių savo imperijos ' t iesa, 
vadintos Sovietų Sąjunga; 
tautų įjungimą. Vakarams rū
pestį kelia galima finansinė ir 
politine kaina, jeigu nebus 
atkreipta dėmesio i Maskvos 
reikalavimus. 

V. Landsbergis savo susiti
kimuose su lietuvių visuome
ne bei amerikiečių žiniasklai-
dos atstovais ypač pabrežr, 
kad Baltijos tautų saugumas 
užtikrina didesnį saugumą bei 
politini pastovumą visai Balti
jos jūros sričiai, je > labiau, 
kad Karaliaučiuje sutelktos 
Rusijos karines pajėgos, ku
rios šiuo metu yra tarytum be 
ypatingos misijos, tarytum tik 
laukia naujų įsakymų, kad 
pagaliau galėtų panaudoti 
visą tą ginklu sankruvį, su
kauptą ir vis papildomą Kara
liaučiaus srityje. 

Antra vertus, dėl ko Baltijos 
valstybės, 1990 metais dar 
kartą patvirtinusios, kad pasi
renka laisva, nepriklausoma 
gyvenimą, o ne sovietinio ko
munizmo santvarką, šiuo me
tu neturi teisės rinktis, kur 
jos nori priklausyti. į kūną 
pusę kreipti savo rytojų — į 
Rytus ar Vakarus? Per septy
nerius nepriklausomo gyveni
mo metus Lietuva. Latvija ir 
Estija jau labai akivaizdžiai 
įrodė, kurlink suka savo gyve
nimo vairą. Ar jos turi būti 
paaukotos, kad išgelbėtų Mas
kvos ..savigarbą""!1 V. Lands
bergio žodžiais tariant — .kaip 
Vakarai gali tikėti, kad mažoji 
Estija, arba net kiek didesne 
Lietuva. gali sudaryti pavo
jų Rusijos saugumui0 JAV vy
riausybė1 vis dar negali atsipa
laiduoti nuo "vakarykštės Ru
sijos' įvaizdžio, kai tuo tarpu 
turėtų jau galvoti apie ryto
jaus Rusija, kuri. be abejonės, 
bus demokratiška valstybe, 
atsisakiusi ekspansiškų sie
kiu, ypač savo kaimynų at
žvilgiu". 

Baltijos valstybių nepasi
tikėjimas kaimynu iš rytų yra 
pagristas dviem pagrindais 
pirma. Rusija, nepaisant jos 
valdovu politinių pažiūrų, vi
sais amžiais godžiai dairėsi į 
svetimas teritorijas, ypač geis
dama laisvo priėjimo prie ne-
užšalančių Baltijos jūros uos
tu: antra, šiu tautų atmintyje 
labai ryškiai įsirėžę Jal tos 
konferencijos rezultatai, kuo
met ..didieji Rytai ir Vakarai" 
prekiavo tautų likimu. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Širmiui jau buvo užmesta šieno ir įpilta vandens. 
Pati, žinoma, neiškentė nepažiūrėjusi, ar tas pats. 
Pasiėmęs už karčių, išsivedė į diendaržį. Širmis buvo 
tikrai tas pats. tik dienos šviesoje daug baisiau atrodė. 
Pirma strėnos buvo skeltos, žąsies kiaušinį galėjai 
padėti, būtų nenuriedėjęs, dabar nugarkaulis kyšojo 
kaip pjūklas. Ir šonai! „ O tu prakeiktas marmalynių 
šliuže! Žmones raitas nusineši į pragarą, tai gal yra už 
ką, bet už ką gyvulį? Šėtone tu. už ką gyvulį?" piktu
mu nebesitverdamas, sušuko visu balsu. „Mačiau ir 
aš. Ir apsiverkiau", čia pat už nugaros prašneko pati, 
bet taip netikėtai, kad senolis vėl pašoko. Liežuvis 
užsideg" pasakyti ir jai piktą žodį, bet pamatė parau
dusias. ašaroToH pasruvu i; akis ir nutilo. ,.K"kiam 
nevidonui vargšą pardavei'' paklausė pati. Senolis 
patraukė pečiais. „Žmogus, rodos, buvo kaip žmogus. 
Atrodė net geresnis už kitus, o dabar matai, ką iš 
gražaus gyvulio per kelias dienas padarė". „Bet kam 
atvedė0 Jeigu jau taip nujodinėjo, galėjo paleisti į 

laukus, ir tegu sau žinosi". „O ką aš galiu pasakyti. 
Gal mano ateiti pinigų. Tegu ateina, jeigu nori. Špygą 
gaus! O jeigu šnekės, gaus ke!'u į sėdimą!" 

Užsimetė doklą ir pasinešė į daržinę. Iš vidurkluo-
nio žvilgterėjo per petį atgal: pati apsikabinusi arklio 
kaklą lygino prakai tu sukepusius karčius. Įėjęs 
daržinėn, pirmiausia nusikabino nuo kaklo rožančių ir 
įsidėjo į kišenę, kad būtų po ranka . Jeigu tik ateis, 
gaus tiesiai per akis. Ir gaus taip, kad kaukdamas 
pragare a ts idurs . Kai susėdo pusryčių, senolis srėbė 
barščius kaip ir kiekvieną rytą, o pat i pamaišė, pa
maišė, padėjo šaukštą ir ėmė žiūrėti paraudusiom 
akim tiesiai į vyrą. „Kas, ar negaluoji?" paklausė tas. 
„Ne*inau. Je igu ilgiau taip bus, galiu ir sunegaluoti 
Visą naktį akių nesudėjau, o dabar vėl taip negera, 
kad nors ežioms eik šaukdama. Kas yra? Kodėl nepa
sakai? Nuo tos dienos, kai arklį pardavei, įpuolei i 
kažin kokį rūpesti . Manai, kad aš nematau? Nesu
prantu kas , bet matau. Tu visiškai nebe toks. Ar rei
kia viską susakyti? Ir dvejos rezginės, ir šlakstyklė, ir 
švęstas vanduo, ir tas kojų kvapas. Paėmiau tą vakarą 
autus, sakiau, išskalbsiu, o jie visiškai švarūs, visiškai 
sausi, visiškai be kvapo. Argi aš nežinau, kad tavo ko
jos niekada nešunta . Ir tas degutas.. . Pasai tas kaiD 

buvo spaliais apibiręs, taip ir tebėra. Aš bijau, kad tau 
kas neatsitiktų. Ir dėl vaiko bijau. Jeigu kas yra — 
yra, ką padarysi. Gal ne taip baisu, gal tik taip kas. 
Kai nežinai, kas darosi, o matai, kad darosi, gali iš 
galvos išeiti. Amžiais akių nebegalėsiu sumerkti. 
Brangiausias, sakyk, kas yra? Ar nematai, kad žudai 
save, žudai ir mane". 

Šnekėjo, prašė, o ašaros visą laiką kaip pupos. Ne
beišlaikė senolis ir viską išpasakojo. Ir juodą stribi-
linką iš kišenės ištraukęs parodė. Pati pažiūrėjo ir 
nukratė rankas. „Aš to bjaurybės tai ne pirštu nelie-
siu. Ir kaip tu gali" Ką žinai, kokią nelaimę jis gali 
užtraukti? Atsiminęs dar gali ateiti paieškoti. Nema
nyk, piktoji be reikalo nieko nepalieka. Nešk ir 
išmesk. Tik ne namie ir ne ant mūsų žemės. Ir ne ant 
kaimynų. Ir jiems gali dar gali nelaimę užtraukti. 
Nunešk į pelkę ir mesk. Tenai jų vieta. Tegu patys su
siranda". 

Senolis dar mėgino kalbėti ir šiaip ir taip. bet pati. 
kaip kirvis. Nenoriu, girdi, nereikalingo rūpesčio 
Pamatysiu ateinant kokį nepažįstama, širdis ir ap
mirs. Nešk, girdi, ir paskandink. Ir tuoj dabar, kol kas 
neatsitiko. Tuoj po pusryčių senolis ir išėjo Ėjo pavar
tydamas ranknip mnrln daiktą Buvo norėips nasilikti 

atminimui. Ne bet kam gyvam pasitaiko susitikti vel
nią akis į akį. Tegu būtu ir prisiminimas, ir pamoka
mas vaikams, ir vaikų vaikams. Bet ka tu pačiai pada
rysi. Pakištų kur. bet jeigu kas atsitiktu, visą 
gyvenimą ramios valandos neberastų. 

Taip begalvodamas, net nepajuto kaip kaktomuša 
susitiko mano seneli. Tas ejo namo. doklams ryšulį 
karklu prisikirtęs. .Kur dabar gi tu. kaip žemes parda
vęs0" pasisveikino. Juodu iš pat mažumes buvo geri 
draugai. _Kokį čia daiktą žiūrineji0 Radai kų°" Jau kai 
sykį pradėta, nebe sunku buvo praverti burną. Jis ir 
tam papasakojo viską, bet mano senelis tik nusijuokė. 
„Jeigu nebeturi, kur bedėti, atiduok man. Aš su nieku 
jokių susitarimu nedariau ir nieko nebijau Jeigu kas 
norės atsiimti, gal ką gera išsiderėsiu". 

Paėmė stribilinką. apžiurėjo, pauostė -.r su too 
žodžiu išsiskyrė. Namie niekam puse žodžio neprasita
ręs, pakišo troboj po balkiu Kai nieko neatsitiko, pneš 
mirtį pasakė mano tėvui, o tas pasakė man Aš irgi 
niekam nesakiau Net. va. metini neprasižiojau 

Pasistojęs ant kėdutes, pasigraibė po balkiu ir 
ištraukė į pajuodusi skudurėlį suvyniotą daiktelį. At 
sargiai išvvniojo. u 

Bus daugiau) 
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ŠVIETIMO TARYBOS DARBO 
KONFERENCIJA 

Kovo 16 d., sekmadienį, Pa
saulio lietuvių centro Bočių 
menėje įvyko JAV LB Švie
timo tarybos darbo konferenci-

1 ja, skirta Lituanistinių mo-
; kyklų mokytojams. \ konferen

ciją susirinkę Čikagos Litu
anistines ir Lemonto Maironio 
vardo mokyklų mokytojai die
ną pradėjo, dalyvaudami Šv. 
Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Mišios bu
vo laikomos už gyvuosius ir 
amžiną atilsi mokytojus, tad 
turėjome progą prisiminti tuos 
mokytojus, kurie suvaidino 

~ svarbų vaidmenį mūsų gyve-
; nime, suteikę žinių, sužadinę 
; meilę Tėvynei ir savo tautai , 

gal net atskleidę kokį vos 
• prabudusi mūsų talentą... 

Po Mišių rinkomės į Bočių 
menę, kur atsigaivinę kava ir 

I pyragaičiais, pradėjome dar-
• bą. Įžangini žodį ir pasveiki

nimą susirinkusiems tarė 
; Wietimo tarybos pirmininke 
: Regina Kučienė. Ji pažymėjo, 
'. kad pagrindinis konferencijos 

uždavinys — susipažinti su 
naujai parengta knyga moky-

I tojams, skirta mokyti 5-7 m. 
T amžiaus vaikus, pradedančius 

mokytis lietuvių kalbos. Regi-
- na Kučienė paragino mokyto-
; jus aktyviai dalyvauti knygos 
". aptarime, o reikalui esant — 
- pateikti pasiūlymus ir papil-
; dymus. J i padėkojo ped. Dali-
I lei Polikaitienei už vadvėlio 
Z paruošimą. 

Po seseles Stasės invokaci-
; jos. skirtos Didžiajam Mokyto-
; jui ir Globėjui, ped. Dalilė Po-
; likaitienė pradėjo knygos pri-
"""" statymą. Ilgus metus dėsty

dama Lituanistinėje mokyk
loje, ji pasigedo netradicinės 
mokymo priemonės, skirtos 

; mokytojams. Todėl su savo 
mokine Loretta Kuliawat 
Denhart pasisėmusios minčių 

- ir idėjų iš „Big books'' tipo 

knygų, ėmėsi darbo sudaryti 
raujo pobūdžio knygą mokyto-

l jams, kurios pirmą redakciją 
tikisi užbaigti iki vasaros pa
baigos. Knyga nėra tradicinis 

; vadovėlis, prasidedantis nuo 
Z abėcėlės. Ji sudaryta temų 
Z principu, remiasi aplinkos pa

žinimu. Pati prelegentė knygą 
• vadina ne vadovėliu, o mokv-
C mo priemone, kurią gera ir 
Z rūpestinga mama gali naudo

ti, mokydama savo vaikus lie
tuvių kalbos. Mokytojams ji 

; gali būti puiki pagalbinė prie-
'. monė, papildanti tradicinę 
Z mokslo programą. 

Autorė aptarė šias knygos 
• Į I temas: ūkis. naminiai gyvu-
__ liai„ šeima, žmogaus kūno da

lys, metų laikai, miestas, kie
mas, miškas. Temų tikslas — 
sukurti aplinką, leidžiančią 

, vaikams prie turimų žinių 
'. pridėti naujas: jos tarpusavy 

susiję, remiasi kartojimu, ku
rio svarbą Dahlė Polikaitienė 
ypatingai pabrėžė. Kiekvienai 
temai galima skirti 3-4 sa
vaites laiko. Po knygos prista
tymo prelegente mums pra
vedė kelias pamokas, prak

tiškai parodydama knygos 
vertingumą. Vieną jų prasi
dėjo pasaka apie avinėlį. Nau
dojant puikiai iliustracijas-
piešinius. vaikai pakartoja jau 
žinomus naminius gyvuliukus 
ir susipažįsta su naujais žo
džiais apie šeimą. Tema papil
doma keliais skaitvardžiais, 
keliomis spalvomis, nesudė
tingais klausimais — atsaky
mais. Tema užbaigiama dai
nele „Išėjo tėvelis į mišką'. 
Pamokų metu be piešinukų 
panaudojama daug įvairių mo
kymo priemonių ir užsiėmi
mų. Mokymas vyksta žaismin
gai, gyvai, įdomiai. Dalilė Poli
kaitienė pademonstravo mums 
ne tik puikią mokymo priemo
nę, bet ir išradingumą, meilę 
savo darbui ir vaikams. 

Antroji kongregacijos dalis 
tęsėsi po pietų pertraukos. 
Pranešimą padarė ped. Rima 
Kašubaitė-Binder, šį kartą 
pasirinkusi temą „Praktiški 
patarimai geografijos, istorijos 
ir kalbos plotmėje". J i pas
tebėjo, kad reikia ieškoti 
naujų būdų vyresniems mo
kiniams patraukti , sudominti 
ir pateikė kelias temas, kurias 
nagrinėjant, plečiamas vaikų 
žodynas, ugdomi kalbos įgū
džiai, įgyjama istorijos ir geo
grafijos žinių. 

Pirmoji tema — „Meškiukas 
Rudnosiukas" daugiau tinka 
jaunesniems vaikams. Per
skaičius Vytės Nemunėlio 
kūrinį, vaikai atsineša savo 
rudnosiukus, aptaria ir aprašo 
jų išvaizdą, panašumus ir 
skirtumus, dydį, spalvas, 
aprangą. Toliau galima temą 
išplėsti, persikeliant į Lietu
vos miškus, kalbant apie 
žvėrelių maistą, augalus, me
dų ir t.t. Antroji tema buvo — 
„Ekologija", kuriai nagrinėti 
prelegentė pasiūlė panaudoti 
moksleivių iš Lietuvos laiškus 
ekologijos tema. Vaikai gali 
kalbėti apie gamtos apsaugos 
problemas Lietuvoje ir Ameri
koje, o užbaigę temą — pa
rašyti laišką į Lietuvą apie 
savo gyvenamosios vietos ap
linką ir gamtą. Viena įdo
miausių yra trečioji tema „Kur 
Lietuva?", prasidedanti žemė
lapio panaudojimu, Lietuvos 
ir jos kaimynų suradimu, 
gamtos, istorijos ir kultūros 
žinių pagilinimu. Mokiniams 
turėtų būti įdomu suplanuoti 
10 dienų kelionę po Lietuvą, 
surandant lankytinus miestus 
ir vietas, apskaičiuojant atstu
mus, kelionės išlaidas. Geriau 
susipažinus su Lietuva, vaikai 
jau gali sukurti reklamine 
brošiūrą apie kfj' onę su že
mėlapiais, nuotraukomis, ap
rašymais ir patarimais. Ir pa
skutinė Rimos Kašubaitės-
Binder pristatyta tema buvo 
„Jūratė ir Kastytis". Visiems 
žinoma legenda sužadina norą 
sužinoti, kodėl Lietuva vadi
nama gintaro šalimi, kur jis 
randamas, kaip apibūdinamas 
mokslininkų darbuose ir liau
dies kūryboje, kaip apdirba
mas ir pan. Aptarus gintarą. 

CLASSIFIED GUIDE 

Sxidname su pavasario Halais ir žolynais 
wos savanorį kūrėją ir jClaipėdos krašio vaduotoja 

Stasį Šimoliūną 
Cyiojo ęmiaiienio proga, gegužės 1 diena.. 

Sūnūs Styimanias ir Oouiius ^ V 

IVEAL ESTATE REAL ESTATE 

Viktoro Kučo ; Mor.'. tąįą Konferencijos dalyviai. 

IX PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

1997 m. kovo 8 d. Vašing
tone — IX Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso Ruošos ko
mitetas paskelbė DC PLJK-o 
papigintas kainas 550 dol. 
USD atstovams ir 700 dol. 
USD dalyviams. Taip pat pas
kelbė DC PLJK-o naują pro
gramą. Tema — „Lietuviška 
prigimtis atidaro pasaulio du-
ris"; — ta pati. Kad tobuliau 
suderinti tema su programa ir 
sutrumpinti^ iaiką, kurį kon-
gresantai praleistų autobu
suose, komitetas nutarė visą 
kongresą rengti Massachu-
setts valstijoje. Massachusetts 
Maritime Academy patalpose. 
Kongresantai praleis 10 dienų 
Atlanto pakrantėje, stovyklos 
nuotaikoje. Kongreso datos — 
1997 m. nuo liepos 18 d. iki 27 
dienos. Kongresas oficialiai at
sidarys su organizacijų muge. 

Kongreso programa bus 
dviejų dalių: studijų dienos ir 
stovykla. Per studijų dienas, 
atstovai svarstys PLJ3-gos atei
tį, atskirų LJS-gų veiklą. 
problemas ir rūpesčius. Ruo
šos komitetas sudarytas iš 
JAV, nori kitų kraštų jauni 
mui pristatyti amerikietišką 
idėją — 'network:ngr' — infor
macijos t inklas. Tai puikus 
būdas dalintis žiniomis ir 
ieškoti ar siūlyti pagalbos. 

Stovykliniai užsiėmimai — 
laužas prie vandens, lietu
viškos kulinarijos pamokos, 
krupniko gaminimo pamoka, 
ekskursijos į paplūdimį, talen
tų vakaras, naktiniai žai
dimai, sportas. Bus proga 
išmokti naudoti internet ir su
sipažinti su lietuviškomis 
'sites' ir 'chat lists'. Vieną va
karą kongresantai plauks lai-

Šios muges metu lietuviškos v u c a p e Codo Dakrante. Kitą 
profesinės, socialinės ir poli- <} i e n ą keliaus į Bostoną ir ap-
tinės organizacijos pristatys vaikščios istorinį miestą. Tą 
savo tikslus ir veiklą, t.y., gy- n a k t į aplankys Fenvvay Park 
dytojų sąjunga, inžinierių są
junga, skautai, ateitininkai, 
tautinių šokių sąjunga, AP
PLE, choro sąjunga, teatro 
sąjunga, radijų programų są
junga, stovyklos ir kt. 

galima skirti vaikams užduotį 
— eiliuotai aprašyti Lietuvos 
beržą, ąžuolą, rūtą ar kurį 
kitą lietuvių tautosakoj ir 
mene plačiai naudojamą mo
tyvą. Šią užduotį teko atlikti 
konferencijos dalyviams. Pasi
dalinę į keturias grupes pani
rome į kūrybą, kuri vertė ir 
susimąstyti, ir kai ką prisi
minti, ir gardžiai pasijuokti. 
Mūsų eiliuotose poemose buvo 
Lietuvos pilių, vaidilučių, pa
vasario ir Stelmužės ąžuolo te
mos, panaudojome istorijos ir 
geografijos žinias, liaudies 
dainų, pasakų, legendų moty
vus ir stilių. 

Šia malonia kūrybine už
duotim konferencijos darbine 
dalis pasibaigė. Mokytojai 
turėjo progą pasikalbėti ir pa
sidalinti patirtimi, o Rima 
Kašubaitė-Binder trumpai ap
tarė konferencijos prasmę. 
Mes visi renkamės bendram 
tikslui — pasidalinti žiniomis 
ir aptarti savo darbo rezulta
tus. Bėgant laikui, keičiasi 
darbo lituanistinėse mokyk
lose pobūdis, ir mes turime 
ieškoti naujų būdų ir naujų 
priemonių mokiniams sudo
minti. 

Pabaigai norėtųsi priminti, 
kad tik mūsų visų — mokinių, 
jų tėvelių ir mokytojų — pas
tangas sudėjus, darbus apvai
nikuos gražūs vaisiai. Mums 
turi būti svarbu išlaikyti savo 
tautini savitumą, kalbą ir 
kultūrą, ir šis tikslas turi būti 
mums visiems amžinoji kel
rodė žvaigždė. 

R ū t a Kunc ienė , 
Maironio vardo lituanistinės 

mokyklos mokytoja 

stadioną ir dalyvaus Amerikos 
mėgiamiausio sporto beisbolo 
rungtynėse: Boston „Red Sox" 
žais prieš Cleveland „Indians". 
Kongresas baigsis šeštadienį 
vakare iškilmingu uždarymo 
banketu. Po kongreso jauni
mas kviečiamas nuvykti į Put-
nam, Connecticut, kur Nekal
to Prasidėjimo Marijos seselės 
ruošia metinį pikniką š.m. lie
pos 27 d. J aun imas taip pat 
kviečiamas, po kongreso vykti 
į „Neringą" — stovyklą Ver-
monte. kur galės pabendrauti 
su Amerikos lietuvių jaunimu. 
Norintys prisidėti prie kongre
so, dalyvauti atstovais ar daly
viais, dalyvauti organizacijų 
mugėje, ar gauti daugiau in
formacijos, prašomi kreiptis į 
Tomą Matusaitį, telefonu: 
516-358-6103, faksu: 516-338-
6103, elektroniniu paštu: 

matusaitis@earthlink.net. 
paprastu paštu: PL.JK. P.O. 
Box 283, Manhasset . NY 
11030, USA. 

Redakc i jos p r i e r a š a s : Pri-
'.ariame ir remiame Pasaulio 
Lietuvių Jaun imo kongreso 
idėją. Deja. negalime pritarti 
(lietuvių visuomenės aukomis 
remiamo) š.m. liepos mėn. 
JAV, Massachusetts valstijoje 
vvksiančio LX P L J S kongreso 

Stovyklos daliai, t.y., krupniko 
gaminimo pamokoms ir kuli
narijai. Liūdna bus PLJS ir lie
tuvių tautos ateitis, jei mūsų 
inteligentiškas, aukštuosius 
mokslus einantis jaunimas 
savo stovyklose ir suva
žiavimuose mokysis gaminti 
krupnikus. 

LINKSMA, LINKSMIAU, 
LINKSMIAUSIA 

Šiemet gegužės 9-17 d. Vil
niuje rengiamas Lietuvos 
tarptaut inis teatro festivalis 
LIFE nebus rimtas: jame ne
truks kaskadininkų, akroba
tų, pirotechnikų, teatro spor
tininkų ir... „operos prievar
tautojų". Taip artėjantį festi
valį spaudos konferencijoje 
apibūdino LIFE direktorė Rū
ta Vanagaitė. 

Minėtiems „operos prievar
tautojams" atstovaus antrąjį 
kartą festivalyje dalyvausian
ti britų t rupė „Opera Circus". 
Atsverti linksmybes, suteikti 
rimties bei tragizmo turėtų 
belgų grupė „Stan" ir bene 
garsiausio šio amžiaus reži
sieriaus Peter Brook spektak
lis „Laimingosios dienos". 

Šių metų LIFE afišoje įra
šytas ir Eimunto Nekrošiaus 
režisuotas „Hamletas", ku
riame pagrindinį vaidmenį 
kuria garsus Lietuvos roko 
dainininkas, muzikantas And
rius Mamontovas. Savo spek
taklį „Nematomas ratas" Vil
niuje parodys ir Victoria Cha-
piin bei jos vyras Jean Bap
tiste TrTierree. 

Lietuvos tarptautinis teatro 
festivalis ..LIFE" vyks jau ket
virtąjį kartą. 'Elta) 

• S e n i a u s i a L ie tuvos b i b 
l i o t eka — Vilniaus universi
teto biblioteka. Ji įkurta 1570 
m. prie Vilniaus Jėzuitų kole
gijos. Jos fondų pagrindą su
darė didžiojo kunigaikščio Žy
gimanto Augusto ir Vilniaus 
pavyskupio Georgijaus Albini-
jaus humanist inės literatūros 
rinkiniai. 1781 m. Vilniaus 
akademiją reorganizavus į 
Lietuvos vyriausiąją mokyklą, 
biblioteka buvo paskelbta 
viešąja ir pradėjo gauti Lietu
voje leidžiamų knygų priva
lomuosius egzempliorius. Nuo 
1965 n . biblioteka yra JTO, 
nuo 1964 m. — UNESCO, nuo 
1967 m. — Pasaulines sveika
tos organizacijos dopozitaras. 
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REALMART II. Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicafo.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauta įvainų nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu* 773-5*5-6100 
Fu. 773-516̂ 907 

Pagar 773-30A-0307 

3T REJ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams i 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
IVEDtMAt—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto teidimaj 
Dubu užmfcasty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77»-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU 8VHKAT06, 
» GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoftt k Off. Mgr. Auka* 
S. Kana kate latuviikai. 

FRANK ZAPOUS 
320a,V,Weat9Sth 

Tat (TOS) 424-8654 
7T»sn-a«64 

MISCELLANEOUS 

Union Pter. Ml muamoįurm 
1 mieg. vasarnamis visai 

vasarai ramioj apylinkėj, neto
li ežero. Nauja vonia, virtuvė, 

didelis salionas ir veranda 
(porch). Te4. 616469-4826 

Jei grįžtate į Ustuvą gyventi 
ar apsilankyti, galime 

išnuomoti butą Vilniuje. 
Tel. 219-872-3129 M a i * » 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D20VINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO V6SINTUVUS." 

H. Deckya 
TeL 773-585-6624 

JKSCOMSTRUCnON 
„Shingto" stogai ir visu: roėių 
apkalimai (sidlng): medMo, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. 

Moteris turinti med. i 
Išsilavinimą ieško darbo. 

Galiu prižiūrėti ligonį 
Tel. 773463-1391 

NAUJOS KNYGOS • NAUJOS KNYGOS • NAUJOS KNYG< 

UETUVRĮ TAUTOS SOV1ETINS NAIKINIMAS 
Arvydas Anusauskas 

Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygo
je, yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais doku
mentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo studi
jomis". 

Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas. 
Chicago 1996; (494 psl.), kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV • $18.46 
Illinois valstijos gyv. prideda $1.32 "Sales Tax" 

ŽEMAITE AMERIKOJE 
Dalia Noreikaitė Kučėnienė, Ph.D. 

Julijos 2emaitės-2ymantienės lankymasis šiapus Atlanto, 
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikia pristatoma, re
miantis to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais laiškais ir 
grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama į Žemaite 
kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenusia egzodą 
Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje pirmąją aprašiusią ateivių 
praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos dezintegraciją, bei imigrantų 
nepritapimą naujame krašte, pirmąją lietuve feministe. 
Amerikoje, pavojingą politikę ir naujų viešnių prozoje autorę. 

Kaina - $17.00 Su persiuntimu • $20.00 
Illinois valstijos gyv. prideda $1.75 "Sales Tax" 

GruĮx; lietuvių mokytoju su vifįnia iš Lietuvos skaiči įsia r>:isK;>it.i apie 
tenyštį Švietimą perri.ii _••.,.„;? ;, i > j ,,... , n „ . .. r ;.,e I.; kaires Juozas 
Masilionis, paskaitininke <lr Elvyra Giedraitis:.> ~:.i.»- iVtt-r-iniu-ue ir 
Juozas Plaeas. 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai į Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00. 
čekiai rašomi "Spauda Lietuvai". 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 

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

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai. 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

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

mailto:matusaitis@earthlink.net
http://Chicafo.IL


POPIEŽIUS GAVO NAUJĄ 
AUTOMOBILĮ 

Kovo mėnesį popiežius Jo
nas Paulius II priėmė naujo 
Mercedes-Benz limuzino rak
tus. Glostydamas žvilgantį 
juodą limuziną, jis su šypsena 
tarė bendrovės atstovui: „Pa
galiau, naujas automobilis! Šį 
įvykį aprašė Katalikų spaudos 
tarnyba (CNS>. kurios repor
tažu čia ir pasinaudojama. 

Septyniasdešimt šešerių 
metų popiežius atrodė paten
kintas, nors jis jau turi tris 
kitus limuzinus. Naujausias 
limuzinas yra S 500 Landau-
let modelio, specialiai supro
jektuotas popiežiaus porei
kiams. Viduje pilkos ir baltos 
odos apmušimai, du popie
žiaus herbai, du telefonai, 
mažas Marijos paveikslas ir 
nulenkiami laipteliai, kad bū
tų lengviau įlipti bei išlipti. 

Popiežius sėdės pakeltoje 
vidurinėje sėdynėje. Šis mode
lis yra su pusiau nudengiamu 
stogu, įgalinančiu popiežių 
stovėti iškilmių metu ar pa
rade. Limuzinas yra atsparus 
kulkoms. Turi metalinius šar
vus, kurie prideda svorio ir 
tuo pakelia benzino sunaudo
jimą. Tačiau, kaip reportaže 
pastebima, tai nesvarbu, nes 
popiežiaus limuzinai teišva-
žinėja vos keletą šimtų mylių 
kasmet. Popiežius praleidžia 
daugiau laiko lėktuvuose negu 
limuzinuose. Kartais li
muzinu nuvažiuoja aplankyti 
Romos parapijų, popiežiaus 
vilą netoli Romos ir centrinės 
Italijos kalnus t rumpoms atos
togoms. Jį taip pat kas savaitę 
atveža iš jo buto į už puses 
mylios esančią audiencijų 
aikšte. 

Popiežius niekad pats ne
vairuoja. Jeigu jis norėtų 
išbandyti savo naująjį limu-

:: žiną, turintį 315 arklio jėgų 
'- variklį, nerastų kur Vatikane 

galima būtų tai padaryti. Il
giausias tiesus kelias Vati
kane yra siaura, asfaltuota, 
ketvirčio mylios ilgumo, gat
velė Vatikano soduose. Šiomis 
dienomis Vatikano centras yra 
sausakimšai prigrūstas auto
mobilių sriauto. Kur daug au
tomobilistų, ten atsiranda ir 
policija. Už nelegalų pasista
tymą pabauda yra nuo 12 iki 
30 dol. Vatikano automobiliai 
turi leidimus su SCV raidėmis 
ir skaičiais. Kadangi pačiame 
Vatikane tegyvena 450 gyven
tojų, iš kur ta kamšatis? Be 
gyventojų reikia priskaičiuoti 
darbininkus, diplomatus, Va
tikano banko klientus, mok
slininkus, produktų išvežio-
tojus ir 1.1. Čia reikia pas
tebėti, kad visa Vatikano te
ritorija yra mažesnė už jau
nimo stovyklą Dainavą Ame
rikoje, turinčią apie 260 akrų. 

Metuose tris kar tus nubaus
tam už nelegalų automobilio 
pastatymą dabinau neišlei

džiama į Vatikaną atvažiuoti. 
Už automobilių pastatymą 
mokėti nereikia, bet griežtai 
žiūrima, kad 90 minučių laiko 
terminui nebūtų nusikalsta
ma. Paklausus policininko: 
„Ar tam yra išimčių?" jis atsa
kęs, kad tos pačios taisyklės 
galiojančios visiems vienodai. 
Kiek daugiau pagalvojęs, dar 
pridūrė, kad. jei juodo Mer
cedes numeris būtų SCV 1, tai 
tada išimtį padarytų. 

Romualdas Kriaučiūnas 

LAIŠKAI 
DĖL „JĖGERIU" 

BATALIONO 

Negaliu iškęsti neparašęs. 
,.Drauge" š.m. kovo 26 d. 
rašoma: „Lietuvių fondo pre
mija vadovėliui Lietuvoje". 
Straipsnelyje minimus dvi au
torės, kurios parašė vado
vėlius mokiniams Lietuvoje. 
Lietuvių fondas sveikina au
tores, atlikusias tokį didelį 
darbą, šviečiant Lietuvos jau
nimą. 

Su tuo mes visi sutinkame. 
Pagarba Lietuvių fondo valdy
bai. O dabar grįžkime į tos 
pačios dienos trečiąjį „Drau
go" puslapį, kuriame yra uni
formuotų lietuvių karių fotog
rafija. Po ja parašas prasideda 
taip: „Kauno Vytauto Didžiojo 
jėgerių batalione įteikiami at
minimo ženklai..." 

Taigi — viena ranka mo
kome Lietuvos jaunimą mylėti 
lietuvybę. gerbti lietuvių 
kalbą, o su kita —jau šaulius 
.jėgeriais" vadiname. Man la
bai keistai skamba tas vardas: 
„Vytauto Didžiojo jėgerių ba
talionas". Gan keistai atrodo 
ir tie karininkai — kiekvienas 
vis kitaip — vienas „švarką" 
susikišęs į kelnes, kito virš 
kelnių, o vien vidurinis atrodo 
būtų t inkamas pagerbti pagal 
tvarkingą karišką apsiren
gimą. 

Jau septyneri metai, kai 
Lietuva nepriklausoma, o pa
žangos dar nematyti... 

Algirdas Skudzinskas 
Baltimore. MD 

Redakcijos pastaba. Su
tinkame su šio laiško auto
rium dėl jėgerių" vardo, bet jis 
yra oficialus, tad nekeičiame. 
Kaip iš tikrųjų būtų to batalio
no pavadinimas lietuviškai, 
nežinome, bet žodis Jėgeriai" 
kilęs iš vokiečių kalbos, 
reiškia — medžiotojai. 

KAS VALDO LIETUVĄ? 

.Skaitau' Gintauto Vitkaus 
rasini .Drauge" — -Ar naujas 
Seiman Dam-lbė< nu-trvčiu he-

DKALGAii. antradienis, įyy/ m. baianazio men. o a. 

Po sėkmingo Clevelando Dievo Motinos lietuvių parapijos choro koncerto Detroite pernai rudenį;. Viduryje cho
ro vadove muz. Rita Kiioriene. Nepamirškite, kad Čikagos ir apylinkių publika turės tokią pat nuostabią progą 
pasiklausyti šio choro, pirmą kartą mus aplankančio gegužės 3 d. oncertą ruošia „Draugo" renginių komitetas 
Jaunimo centre. Bilietai gaunami dienraščio administracijoje ir „Seklyčioje". 

tuviškoms mokykloms", darosi 
neaišku, kas valdo Lietuvą? 
Gal lenkų ir rusų mažumos? 

Atrodo, kad tarp Lietuvos 
ministrų nėra sutarimo. 
Švietimo ministras daro tei
singus reikalavimus mokyk
loms del lietuvių kalbos ir lie
tuviško auklėjimo, kai tuo 
pačiu laiku Užsienio minist
ras atsiliepia neigiamai, no
rėdamas patenkinti lenkų ne
teisingus ir šovinistinius reik
alavimus. 

Išeitų, kad lenkai turi dide
lę įtaką kai kuriems Lietuvos 
vyriausybės nariams, o mūsų 
vyriausybė tik pildo jų pagei
davimus, nukreiptus prieš 
valstybes interesus. Kodėl ne
pasakyti: jeigu nenorite dirbti 
Lietuvai ir auklėti savo vai
kus būti lojaliais Lietuvos pi
liečiais, susikraukite savo 
mantą ir važiuokite į Lenkiją. 

Lietuvos vyriausybes nariai. 
o taip pat ir Seimas, turėtu 
pasinaudoti Gintauto Vitkaus 
patarimais ir juos įvykdyti, 
nepaisant, kokias partijas re
mia lenkomanai ir rusų ma
žumos. Visos Lietuvos partijos 
turėtų dirbti tik Lietuvai, bet 
ne savo asmeniškiems sie
kiams. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

PRIEŠ EIDAMI J 
EUROPOS 

SĄJUNGĄ IR NATO 
IŠSIVALYKIME SAVO 

KIEMĄ 

Lietuvos žmones ir pasaulio 
visuomenę šokiruoja nere
gėtas nusikalstamumo pro
trūkis mūsų krašto ir nusi
kaltėlių nebaudžiamumas. Jo 
daroma politinę-ekonominė 
žala Lietuvos įvaizdžiui — 
akivaizdi. Nusikalstamumo 
šaknys glūdi ne tik ekono
minėje, socialinėje ir geopoli
tinėje Lietuvos postkomunis
tinėje sanklodoje. bet ir 
politikų neryžtingume, likvi
duojant jos maitinamąją ter
pę. Minėto blogio pagrindas 
tai buvusių ir tebeesančių 
KGB padalinių buvimas Lie
tuvoje, kurie sudaro taip va

dinamosios penktosios kolo
nos šerdį. Nusikalstamųjų 
s t ruktūrų ir KGB padalinių 
ryšys yra neabejotinas. Tai 
galėtumėme sulyginti su pav
ojingu ledkalniu, kurio tik 
viršvandeninė dalis sudaro 
nusikalstamas grupuotes. To
dėl visos pastangos likvi
duojant nusikal.stamumą, ne
sut rupinus viso ledkalnio lui
to — yra beviltiškos. Būtų 
sveikintinos tokios arba pa
našios priemonės likviduojant 
penktąsias kolonas, kurios 
buvo panaudotos Vokietijoje ir 
kitose postkomunistinėse Ry
tų Europos šalyse. Asmenų, 
bendradarbiavusių su KGB 
s t ruktūroms teisinis įvar
dinimas ir jų reglamenta
vimas, užimant tam tikras 
tarnybines pareigybes, pa
šalintų visuomenėje tvyro-
jančią i tampa, pagerintų kri
minogeninę situaciją ir be 
abejo paspart intų Lietuvos 
įstojimą į Europos Sąjungą 
bei NATO. 

V y t a u t a s Nezgada 
Lietuvos vienybės 

(Baltic Unity,' organizacijos 
pirmininkas 

SUKAUPTA IR 
PASLĖPTA JĖGA 

Nėra paslaptis, kad prezi
dento štabo nariai reikalauja 
būti pakviesti į Seimo komisi
jų posėdžius, kur yra svarsto
ma ir balsuojama už įstatymų 
projektus. Nereikia būti kons
titucinių teisių žinovu, kad 
suvoktum, jog toks prezi
dentūros elgesys aiškiai ir 
grubiai pažeidžia konstituciją, 
demokratijos dvasia bei jėgų 
balansą ta rp vykdomosios 
(executive . įstatymų leidimo 
(legislativf" ir teisinės 'judi-
ciary) valstybės valdžios šakų. 
Kyla klausimas, kur yra ta 
paslėpta prezidento galia, 
kuri įtaigoja Seimą, vyriausy
bę, žiniasklaidą, o tuo pačiu ir 
visus šalie~ gyventojus? 

Pagal buvusį prez. Brazaus
ko patarėja dr. V. Bieliauską, 
prezidentūroj dirba apie 100 
aukštos kvalifikacijos tarnau
tojų, kurk- čia buvo suburti 
LDDP vienvaldystės metu. 
Nėra abejonės, kad toks dide
lis valstybes apmokamų dar
buotoju skaičius sudaro didelę 
jėgą. ypač besivystančioje 
valstybėje Lygiai aišku, kad 
prezidentą-, turėdamas savo 
dispozicijoj tiek aukštos kvali
fikacijos darbuotojų, gali ge
riau išlukštenti ir išanalizuoti 
kiekvieną Seimo pateikto 
įstatymo projektą, negu pats 
Seimas, ir išdiskutuoti kiek
vieną vyriausybės žingsnį. 

negu pati vyriausybė. Tokio 
dydžio štabas tiktų didval-
stybem. bet ne mažai valsty
bei, besiverčiančiai iš užsienio 
paskolų ir labdaros, valstybei, 
kurioje yra tūkstančiai ap
leistų, alkanų našlaičių, ne
lankančiu mokyklų. 

Kiekvienam piliečiui sa
vaime kyla klausimas: o ką 
konkretaus šis didžiulis, mo
kesčių mokėtojų išlaikomas 
prezidento štabas atliko praei
tyje, ar dabar atlieka kraštui 
bei jo piliečių naudai? Praei
tyje jis nepastebėjo bankų 
išvogimo ligi jų bankroto, ne
pastebėjo plačios kontraban
dos per Lazdynų muitinę, ma
fijos išbujojimo ir teismų bei 
teisėsaugos visišką suparaly-
žavimo. Pagrindinis jo dabar
ties darbas, atrodo, yra kriti
kavimas naujo Seimo bei 
vyriausybės pastangų, nuolat 
kartojant savo naujai nukaltą 
terminą — „politizavimą" ir 
apkaltinant vyriausybę buvu
sių LDDP šalininkų atleidimu 
iš tarnybą. Xa o. be to, orga^ 
nizuoti prez. turistines kelio
nes į tolimus kraštus ir tinka
mai išdalinti gausiai da
l inamus medalius bei ordinus. 

Tačiau didžiausias prezi
dento komandinio štabo dar
bas ir užduotis turbūt glūdi 
netolimoje ateityje, kuris nie
ko gero nežada nei Lietuvai, 
nei jos demokratijai. Juokinga 
yra kalbėti apie ateinančius 
demokratinius prezidento rin
kimus bei „lygų varžybų 
lauką", kai vienas kandidatų 
turės gerai koordinuotą, 
aukštos kvalifikacijos ir val
stybes apmokamų specialistų 
štabą iš 100 tarnautojų, o kiti 
varžovai galbūt suburs vos po 
keletą ar keliolika savanorių. 
Tai būtų, tariant dabartine 
terminologija, lyg lenktynes 
ta rp naujo „mercedeso" ir ark
lių traukiamų vežimu. 

J. Tamkutonis 
Chicago. IL 

• Didžiausias Lietuvoje 
saulės laikrodis pastatytas 
Šiauliuose minint miesto 750 
sukaktį. Šio laikrodžio pagrin
das — apvali amfiteatrine aikš
tė, kurios viduryje stovi 17 m 
aukščio klasikinio s t i l iaus 
kolona, ant kurios pastatyta be
veik 4 m aukščio skulptoriaus 
Stanislovo Kuzmos bronzinė 
auksuota šaulio skulptūra. Vi
sa aikštė — laikrodžio ciferbla 
tas su lietais metalo skaitmenį 
mis (12, 3 ir 6*. Skaitmenys žy
mi Šiaulių miesto įkūrimo me
tus — 1236 m., — o perjuos slen
kąs kolonos šešėlis rodo laiką. 
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,I.I,IIIVOP Našlaičių glol>os" komitetas 
kuriuos iš Čikagos nusiuntė 

Daktarui 
mirus 
sūnų 
mine ; 
n a m e 

. žmoną di 

A.+A. 
VACIUI TUMASONIUI 
'. VIDA. dukras EGLE ir SAULĘ. 

RIMĄ, seserį JANINĄ su šeimomis ir kitus gi-
ir ar t imuc 

- netekt ies 
sius nuoširdžiai 
skausmu. 

užjaučiame ir dali-

Aldona ir -Juozas Šulaičiai 
Dalia ir Edmundas Remtai 1 

A.+A. 
LINDA V. TVVIST-ANKUS 
Gyveno Oak Brook. IL 
Mirė 1997 m balandžio 5 d„ 3:05 vai. ryto, sulaukusi 48 

metų. 
Gimė Anglijoje. 
Nuliūdę liko: vyras Algis Ankus, tėvai George Twist ir 

bene Barrilla, uošviai Petras ir Laima Ankai. 
Velionė buvo pašarvota sekmadieni, balandžio 6 d. nuo 3 

iki b v.v. Conboy Westchester laidojimo namuose, 10501 W. 
Cermak Rd., VVestchester, IL. 

Laidotuves privačios. 
Nuliūdę: vyras, tėvai ir uošviai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donaid M Petkus. 

Tel. 800-994-7600 arba 708-562-5900. 

A.iA. 
TERESĖ JOKUBKIENĖ 

Grabauskaitė 
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. balandžio 6 d., 8:30 vai. vakaro, sulaukusi 

74 metų. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje. Pajavonių kaime. Amerikoje 

išgyveno 31 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Algis Vileišis; Lietuvoje sesuo Euge

nija Markevičiūte. 
Velione buvo žmona a.a. Kosto Vileišio ir a.a. Jono Jokub-

kos. 
Velione pašarvota trečiadienį, balandžio 9 d. nuo 8 vai. 

ryto iki 10 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533W.71 St 

Laidotuves įvyks trečiadienį, balandžio 9 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių velione bus palai
dota Sr. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus ir sesuo. 
Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

Mylimai sesutei 

A. t A. 
JANINAI ADOMONIENEI 

mirus, iiūdesyje likusiam broliui dr. RIMUI VIE
NUŽIUI, jo šeimai bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Aldona ir Gedas Griniai 
Edvardas Lapas 
Dana ir Vytautas Mažeikos 
Ramutė Raziulytė 
Vida Sabienė 
Birute ir Kazimieras Sekmakai 
Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Irena ir Mečys Silkaičiai 
Algė ir Adolfas Šležai 
Aleksas Zotovas 

Nuostabaus pasišventimo medikui, ištikimam Lietu
vos mylėtojui, ryžtingam krikščioniškosios ideologi
jos atstovui 

A.TA. 
DR. VENCESLOVUI TUIVIASON1U1 

persikėlus Amžinybėn, giliai liūdinčius žmoną VIDĄ. 
dukteris EGLE ir SAULĘ, sūnų RIMA. seserį JA
NINA LIEPONIENĘ su šeimomis nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir jungiamės jų liūdesy. 

Stasė Semėniene 
Edvardas Lapas 

A.+A. 
DR. VENCESLOVUI TUMASONIUI 

iškeliavus pas Viešpati, žmoną VIDA. sesutę JA
NINA LIEPONIENE l>ei visus artimuosius, gilaus 
liūdesio valandoje, nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liOdi. 

Valerija Žadeikiene 



DRAUGAS, ant radienis , 1997 m. balandžio mėn. 8 d. 

ČIKACOĮE IR APYLINKĖSE\ 
LIETUVOS SEIMO PIRMININKAS 

ČIKAGOJE 
Praėjusį sekmadienį, ba- sijos, pakeltas atlyginimas. 

landžio 6 d., Čikagos ir apylin- Būtina pertvarkyti mokesčių 
kių lietuviai buvo masinami sistemą, nors pati didžiausia 
kelių labai įdomių bei ver
tingų renginių. Tačiau šį kar
tą nebuvo ..pasistumdymų", 
rengėjai tikėjo, kad jų rengi
niai gali „stovėti ant savų 
kojų" ir nėra reikalo verkš-

prubiema yra ne mokesčių dy
dis, bet nesugebėjimas jų iš
rinkti. Išrinkus iš verslo 
įmonių, pramonės ir pavienių 
gyventojų mokesčius, priklau
sančius valstybei, bus papildy-

lenti dėl kitų. tą pačią dieną tas iždas ir tuo pačiu atsiras 
ruošiamųjų. Įdomu pastebėti, daugiau galimybių padėti pen-
kad visur publikos buvo labai sininkams, švietimui, vaikams 
daug — salės užpildytos. su negaliomis ir pan. 

Jaunimo centre visą savait- Svarbu griežčiau kontroliuo-
galį vyko mugė, JC 40 metų ti teisėtvarkos įstaigas. Žmo-
gyvavimo sukakties proga, nės neturi pasitikėjimo nei 
Sekmadienį Pasaulio lietuvių 
centro didžioji salė buvo sau
sakimša svečių, norinčių pasi-

teismais. nei policija. Nebus 
toleruojamas joks policijos ar 
teismų nesąžiningumas, nes 

..lydinčio pavasario" madų parodos rengėjos iš kaires): Genevieve 
Dikias. — komiteto pirm.: Margi Mankienė — BLKM gildos pirm.; Albina 
Rosengard — parodos koordinatore 

P L B v a l d y b a r u o š i a cepe- ŽYDINTIS PAVASARIS 
hm; ir balandėlių pietus, ku
rių pelnas ski r iamas PLB sei
mui ir Jaunimo kongresui pa
remti. Pietūs taip pat paleng
vins mėgstančioms operą 
lietuvėms šeimininkėms, nes 
balandžio 13 d., sekmadienį, 
prieš „Maitos" spektaklį ne
reikės kaisti virtuvėje. Tik at
vykite į Pasaul io lietuvių 
centrą 12 vai., pavalgykite 
skanius, lietuviškus pietus ir. 
atsigaivinę kūnu . keliaukite 
atsigauti dvasia — ...Maiiis" 
spektaklyje. Laiko bus pakan
kamai nuvažiuoti ir mašinai 
\ ieta rasti. 

Da r v i e n a s n a m ų p a s k o 
lų vos su l.OuO dol. informaci
nis susirinkimas bus trečia
dienį, balandžio 16 d., 7 vai. 
vak.. Queen of the Universe 
parapijoje, 71 ir Hamlin g. Visi 
susidomėjusieji kviečiami atsi
lankyti. 

Ta i B a l z e k o L ie tuv ių kul
t ū r o s m u z i e j a u s M o t e r ų 
g i ldos šįmetine madų paroda, 
rengiama balandžio 19 d., šeš
tadienį. Palos Country Club 
salėje. Bus proga pasigrožėti 
apranga, pasiūta Lietuvoje ir 
pristatoma parodoje „Flax" (li
nas,1 vardu. Atrodo, kad šis 
prekybinis ryšys su Lietuva, 
prasidėjęs mažu bandymu, 
auga ir stiprėja. .,Flax" gami
nami drabužiai gaunami Či
kagos priemiesčių parduotu
vėse. Popietę koordinuoja gil
do? direktorės Genevieve Dik-
šas ir Albina Rosegard. Vietos 
rezervuojamos pas Prancišką 

gardžiuoti Velykų stalo vaisė- reikia įtikinti gyventojus, kad 
mis. Tą pačią dieną Jaunimo suktos vyriausybės laikai jau 
centre buvo susitikimas su praeityje, kad ši valdžia kito-
Lietuvos Respublikos Seimo kia, kad už jos nugaros nesto-
pirmininku prof. Vytautu vi ir nediktuoja „šešėlinė vy-
Landsbergiu. o po to — Nelės riausybė"'. 
bei Arvydo Paltinų ir Eugeni- Daug dėmesio savo pra
jaus Ivanausko koncertas. Vi- nešime prof. Landsbergis sky-
sur buvo pakankamai publi- rė tarptautiniams reikalams 
kos. — Lietuvos pastangoms įstoti 

V. Landsbergis Čikagoje į NATO ir Europos Sąjungą, 
praleido vos vieną dieną, bet į Tai buvo ir pagrindinis jo ke-
ją buvo sukaupta nemažai su- lionės į JAV tikslas. Vašing-
sitikimų, spaudos konferenci- tone yra paskirti susitikimai 
jų. viešų ir uždarų posėdžių su Valstybės sekretore Alb-
bei pobūvių. Su lietuvių vi- right ir viceprez. Al Gore. o 
suomene V. Landsbergis susi- taip pat su kitais įtakingais 
tiko JC didžiojoje salėje 11:30 Kongreso bei Senato nariais, 
vai. ryte. I salę jį (tarp kitų) žurnalistais ir pan. Baltijos 
atlydėjo SAV LB Krašto valdy- valstybių saugumas yra būti-
bos pirm. Regina Narušienė. nybė ne tik joms pačioms, bet 

imanonienę 708-422-5937. 
Pasisvečiavimas 11:30 vai. r 
pietūs 12:30 vai. p.p. 

Skelbimai 
x , .Mar tos" 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 į , .3 va i . p o 
p ie tų , M o r t o n a u d i t o r i j o j e , 
2423 S. Aus t i n Blvd. , Cice
ro , IL. Bilietai j a u 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. Biiietų kainos 
$35 ' r $25 parteryje, o bal
kone $30. $20 ir $15. Galima 
bilietus užsisakyti ir paštu, 
tik reikia kar tu 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 r n i a Ave., 
Ch icago , IL 60629-1930. 

(sk) 
z TRANSPAM praneša: 

„Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
Vievio vaistinėje, kuri laiką 
dirbo rašytoja Sofija Pšibi
liauskienė '1867-1926' . kuri 
drauge su seserimi Marija 
Lastauskiene (1872-1957) pa
sirašinėjo bendru Lazdynu 
Pelėdos apyvardžiu P in i 
ga i . s i u n t i n i a i i r k o m e r 
c i n ė s siuntos i Lietuvą. Mais
to siuntiniai T R A N S P A K . 
4545 W. 63 St . . C h i c a g o . II. 
60629, tel . 773-838-1050. 

•sk' 
x A. a. - Joscph S i m a n i s . 

kuris mirė praeitą rudeni Wa-
shingtone, a tminimą pagerb
dama T a n i a Mosor , Falls 
Church. VA Lietuvos naš
laičiams paaukojo $40. Reiš
kiame užuojautą velionio žmo-
nai Jane . o aukotojai dėko
jame „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
g lobos" k o m i t e t a s , 2711 W. 
71 St.. ( h i e a g n . IL 60629. 

•sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel 630-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

M.K 

A.a. J u o z o Gvi ldžio , Palos 
Hills, IL. brangiam atmini
mui, laidotuvių metu artimieji 
suaukojo 655 dol., kuriuos ve
lionio žmona V a n d a Gvildie-
n ė paskyrė Draugo fondui, 
juos pridedama prie anksty
vesnio, 200 doi. įnašo. Po 100 
dol. aukojo: Edmund ir Linda 
Žilinskai. Edmund ir Marilė 
Žilinskai; po 50 dol. — Kazys 
ir Regina Kreivėnai, Rūta ir 
Guntis Ozers. Zigmas ir Jadzė 
Kuprėnai: po 30 dol. — Vytau
tas ir Aie Namikai, Mykolas ir 
Zita Deveikiai: po 25 dol. — 
Rūta ir Jeronimas Gaižutis, 
Alvida Baukus. Nijolė ir Te
rese Poškus, Margaret Šerelis, 
Vytautas ir Aldona Marke
vičiau po 20 dol. — Irena 
Young. Vytas Graužinis. Ado
mas Didžbalis. Aurelijus ir 
Danutė Prapuoleniai. Onutė 
Liškūnas, Adelė ir Juozas 
Plienas. Draugo fondas vi
siems labai dėkoja. 

B i r u t ė Nal ienė-Sla ju tė 
savo mirusių tėvų. žurnalisto 
Juozo ir Bronės Šlajų, vardu 
padovanojo Švėkšnos ..Saules" 
vidurinei mokyklai Lietuvių 
enciklopedija ir daug kitų 
vertingų knygų. 

ALIAS Č ikagos s k y r i a u s 
valdyba kviečia techniškąją 
inteligentiją į Balzeko Lietu
vių kultūros auditoriją ba
landžio 18 d., kur vyks ALIAS 
Čikagos skyriaus ruošiamas 
susirinkimas. Bus adv. Povilo 
Žumbakio pranešimas ..Geno
cidų bylos Amerikoje ir Lietu
voje", arch. Albertas Kerelis 
papasakos apie Medininkų pi
lies atstatymo progresą ir pa
rodys skaidriu. Bus aptariami 
ateities rengimai. Laukiama 
ats i lankant ne tik narių, bet ir 
visų. kuriems įdomi ALIAS 
veikla. 

O n a R a m i e n ė , Hickory 
Hills. IL. Draugo fondo pava
sario vajaus proga savo įnašus 
padidino iki 1.000 dolerių ir ta
po g a r b ė s n a r e . Ui paramą 
Draugo fondui širdingai 
dėkojame. 

Ji svečią pristatė publikai, 
pabrėždama, kad prieš septy
nerius metus Lietuvos žmonės 
suprato, kad tuo kritišku lai
kotarpiu tautai būtina turėti 
vadą, kuriuo būtų galima pa
sitikėti, tad Aukščiausios Lie
tuvos Tarybos pirmininku iš
sirinko Vytautą Landsbergį. 
Daug kas nuo to laiko pasi
keitė, o taip pat ir vyriausybė, 
į kurią buvo per neapsižiūrė
jimą ir aklą pasitikėjimą pro
paganda, sugrąžinti buvę ko
munistai. Praėjusiuose Seimo 
rinkimuose klaida buvo atitai
syta, tad Seimo daugumą su
daro dabar Tėvynės sąjungos 
ir Krikščionių demokratų koa
licija su pirmininku V. Lands
bergiu. Šį Lietuvos piliečių 
nuosprendį patvirtino ir savi
valdybių rinkimai, kuriuose 
balsų persvarą gavo taip pat 
dešinieji. 

R. Narušienė pakvietė Stasį 
Barą vadovauti Lietuvos ir 

ir visai Europai, ypač Skan
dinavijai. Visų mūsų laukia 
dar didelis politinis darbas, į 
kurį raginama įsijungti visa 
lietuvija, gyvenanti Amerikoje 
— juk Amerikos piliečiai tega
li įtaigoti savo valdžią ir pa
siekti geriausių rezultatų, 
kaip praeityje daug kartų jau 
yra pasiekę. 

Kadangi tuoj po susitikimo 
reikėjo paruošti JC salę kon
certu, klausimai buvo patei
kiami raštu ir tai ne visiems 
buvo laiko (R. Narušienė pri
mine, kad tolimesni pokalbiai 
su svečiu galės vykti Čiur
lionio galerijoje, kur turėjo su
sirinkti įvairių organizacijų 
atstovai). Buvo paklausta, ar 
Lietuvai reikalingi užsienio, 
ypač Amerikos, lietuviai, ar 
pakankamai jie savo tėvynę 
remia. Svečias tvirtai atsakė, 
kad labai reikalingi, nes jie 
gali kalbėti su JAV valdžia 
kaip jos piliečiai. Jie tegali rei-

JAV himno giedojimui, o po to kalauti atsakymo: ar Ameri-
publika turėjo progą pasiklau
syti svečio, kurį priėmė nuo
širdžiai ir šiltai. 

V. Landsbergis atkreipė 
klausytojų dėmesį į keletą 
programos punktų, kuriems 
naujasis Seimas ir vyriausybė 
skiria pirmenybę. Jų svar
biausieji: ūkio ir teisingumo 
pamatų sutvirtinimas, nes tai 
opiausia šių dienų problema 
Lietuvoje. 

Ypatingai daug pastangų 
dedama į ūkio gaivinimą, su
darant sąlygas ūkininkams 
gauti paskolas iš bankų, su
randant rinkas jų produktams 
užsienyje ir savo krašte. Ne-
pnslaptis. kad šiuo metu Lie
tuva daugiau perka iš užsie
nio, negu jam parduoda. Su
varžant neveiksmingas ar 
nuostolį nešančias įmones, 
galbūt reikės kai kurias 
uždaryti, konsoliduoti, atleisti 
kai kuriuos darbuotojus. Žmo
nės turi žinoti, kad dabar nie
kas Lietuvoje nepersekioja-

Lietuvių fondo suvažiavimo, vykusio balandžio 5 d. Pasaulio lietuvių centre, darbo prezidiumas. Iš kairės: dr. 
Antanas Razma, dr. Jonas Valaitis, Vaclovas Momkus, Aldona Šmulkštienė, Povilas Kilius ir Vytautas Kaman-

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus 

ka tebėra Amerika, kuri 
rūpinasi skriaudžiamųjų rei
kalais, teisingumu ir taika pa
saulyje. Čia tik reikia vienin
go nusistatymo ir visų bendro 
darbo, nesiskirstant į grupuo
tes bei partijas. Paklausta, ar 
Lietuvai naudinga JAV LB 
Krašto valdybos išlaikoma 
įstaiga Vašingtone? Atsakyta, 
kad labai naudinga, nes ji at
stovauja JAV lietuvijai ir taip 
pat gali greitai informuoti 
apie svarbius nutarimus, poli
tinius „vėjus". Iš tikrųjų šios 
įstaigos veikla galėtų būti 
plečiama. Lietuvos ambasada 
čia ne viską gali atlikti, nes ji 
atstovauja svetimam kraštui, 
o Amerikos lietuviai jau kal
basi su savo vyriausybe. 

Kaip su Lietuvos Seimo ir 
JAV LB sukurta komisija, 
kuri periodiškai susirenka Vil
niuje ir gvildena bendradar
biavimo—bendravimo klausi
mus? V. Landsbergis sakėsi 
abejojęs, kad LDDP vadovau-

mas ir nediskriminuojamas jamame Seime tokia komisija 
iš viso galėjo būti sukurta. 
Faktas vis dėlto jau įvykęs ir 
tai labai pozityvus veiksnys. 
Jeigu LDDP galėjo su komisi
ja dirbti, juo labiau gali 
dešinieji Komisijos darbais 
dabar jau pradėjo domėtis lie
tuviai ir iš kitų kraštų, net 
esantys Karaliaučiuje. Sibire, 
l'krainoje ir kt Tai vienijanti 
programa, todėl būtina ją iš
laikyti ir tęsti. 

Susitikimu salėje prof. 

del politinių ar kitų pažiūrų, 
nors atleidžiamieji daugeliu 
atvejų mėgina daryti prie
kaištus valdžiai dėl atleidimo. 

Valstybėje nebus ir jau da
bar nėra toleruojami ne
sąžiningi valdininkai. Jų at
sakomybe yra žmonėms, o ne 
savanaudiškas pasipelnymas 
ir spekuliavimas turima tar
nybine vieta. 

Pamažu bus padidintos pen-

tas 
Landsbergio viešnagė dar ne
sibaigė. Kaip minėta, pokal
biai buvo tęsiami galerijoje, po 
to vyko spaudos konferencija 
„Seklyčioje", kur dalyvavo ke
turių Čikagos dienraščių žur
nalistai. Pirmadienio laidoje 
apie šį įvykį rašė „Chicago 
Tribūne", „Chicago Sun-
Times", „Southtovvn Econo-
mist" ir kt. Susitikime dalyva
vo sen. Bobby Rush (D-IL), 
buvo numatyta, kad dalyvaus 
ir sen. Diek Durbin, bet jo 
lėktuvas negalėjo Čikagoje nu
sileisti dėl labai nepalankaus 
oro. 

Lietuvos Seimo pirmininko 
kelionę Čikagoje reikia laikyti 
visapusiškai pavykusią. Lin
kėtina, kad panaši sėkmė jį 
lydėtų ir Vašingtone. Kartu su 
V. Landsbergiu dalyvavo ir ki
tas svečias, Lietuvos ambasa
dorius JAV. dr. Alfonsas Ei
dintas. 

A.T.B 

DARNUS LIETUVIU 
FONDO SUVAŽIAVIMAS 

Didžiausia finansinė jėgainė 
lietuvybės išlaikymui Vakarų 
pasaulyje ir dalinai Lietuvoje 
yra Lietuvių Fondas. Jame 
šiuo metu yra 6,899 nariai ir 
8,677,787.00 dol. kapitalas. 
Lietuvybės išlaikymui per 34 
metus Lietuvių Fondas iš 
gauto pelno išdalino 
4,511.015. 00 dolerių. 

Lietuvių fondo 34-tas meti
nis suvažiavimas įvyko š. m. 
balandžio mėn. 5 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, IL, 
dalyvaujant asmeniškai 100 
narių, atstovaujančių 10,170 
balsų ir svečiams, kurių tarpe 
buvo ir Lietuvos konsulas dr. 
Alfonsas Eidintas. PLB pirm. 
Bronius Nainys. ALTo 
pirm. dr. Jonas Račkauskas, 
Draugo fondo pirm. Bronius 
Juodelis, bei LF pirmūnai dr. 
Antanas Razma ir Teodoras 
Blinstrubas, kuriuos pristatė 
V. Kamantas. 

Suvažiavimą atidarė LF Ta
rybos pirm. Vytautas Kaman
tas. visus sveikindamas, pasi
džiaugdamas nuveiktais dar
bais ir geru finansiniu LF sto
viu. 

Negalint dalyvauti kun. Al
girdui Paliokui, invokaciją 
perskaitė Vaclovas Momkus. 
Tradicinį mirusių LF narių 
pagerbimą pravedė Ramoną 
Steponavičiūte, perskaitydama 
1996 m. mirusių 95 LF narių 

pavardes, A. Šantarui užde
gus memorialinė žvakę, vi
siems sugiedant „Marija. Ma
rija". 

Suvažiavimui vadovauti bu
vo pakviesti trys pirmininkai: 
Vaclovas Momkus. dr. Anta
nas Razma ir dr. Jonas Valai
tis ir sekretoriauti Aldona 
Šmulkštienė. 

Lietuvių fondą sveikinda
mas ambasadorius dr. A. Ei
dintas dėkojo už paramą stu
dentams iš Lietuvos bei kul
tūrinei veiklai. Sveikindamas 
PLB pirm. Br. Nainys dėkojo 
už parama ir linkėjo LF augti. 
JAV LB k.v. pirm. Regina 
N'arušienė už parama dėkojo 
nariams, tarybai ir valdybai. 

ALTo pirm. dr. J. Račkaus
kas sveikino visus, kurie re
mia LF veiklą. Br. Juodelis, 
sveikindamas Draugo fondo ir 
.Draugo" vardu, linkėjo ne
nutrūkstamos draugystės per 
daugelį metų ir dėkojo „di
džiajam broliui už paramą. 
Raštu sveikino Lietuvos gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza 
ir LF įgaliotinis Jurgis Ja-
nušaitis. 

Labai kruopščiai Pranės ma-
silionienes surašytas 1996 m. 
suvažiavimo protokolas ir nu
tarimai buvo perskaityti ir 
priimti. 

Mandatų — registracijos 
komisija, kurią sudarė; Sau
lius Čyvas, Kostas Dočkus, 
Kęstutis Ječius. Vytenis Kirve-
laitis ir Alė Razmienė, savo 
pareigas vykdė nuo pat ryto. 
Nominacijų komisiją sudarė: 
dr. Kazys Ambrozaitis, Stasys 
Baras ir Povilas Kilius. Balsų 
skaičiavimo — dr. Vytautas 
Narutis. Rūta Staniulienė ir 
Arvydas Tamulis. Nutarimų 
komisiją — Stasys Baras. dr. 
Gediminas Balukas, dr. Ferd. 
Kaunas. Daina Kojelytė, Al
girdas Ostis ir Ramoną Stepo
navičiūtė. Spaudos komisiją 
sudarė Juozas Končius, Bro
nius Juodelis, Edvardas Su-
laitis ir Regina Juškaitė. 

LF Tarybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas suvažia
vimui pateikė platesnį prane
šimą, kuris bus paskelbtas 
atskirai. LF valdybos pirm. 
Povilas Kilius savo pranešime 
davė 1996 m. LF darbų ir pa
siektų rezultatų apyskaitą, 
paminėdamas, kad LF pelno 
skirstymui vėl paskirta 
400.000 dol. suma. Kvietė į 
LF naujus narius, kvietė to
liau auginti kapitalą, minėjo 
JAF LB ir PLB teikiamą fi
nansinę paramą, dėkojo Fi
nansų ir Pelno skirstymo ko
misijoms, dėkojo tarybai, rei
kalų vedėjai Alei Razmienei 
už didelio LF „popierizmo" 
tvarkymą, dėkojo LF nariams 
ir visuomenei už ilgametę pa
ramą LF. dėkojo ir valdybos 
nariams už darnų darbą. 

Finansų komisijos pirm. 
Saulius Čyvas pranešė, kad 
investavimai 1996 m. atnešė 
labai geras pajamas, kurios, 
kartu su nerealizuotu pelnu 
sudaro virš 2 mil. dolerių. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Daina Kojelytė pranešė. 
kad 1996 m. buvo paskirsty
ta rekordine 419.395.00 dol. 
suma. Jos paskirstymas buvo 
paskelbtas 1996 m. vasarą 
mūsų spaudoje. 

Palikimų komisijos pirm. Al
girdas Ostis pranešė, kad gau
ti palikimai 1996 m. sudarė 
7.W nuo visų gautų narių 
įnašų. Jstatų komisijos pirm. 
dr. Kazys Ambrozaitis pra
nešė, kad 1996 m. LF įstatų 
keitimo nebuvo. 

Meno globos komisijos pirm. 
dr. G. Balukas kalbėjo apie 
Domšaičio paveikslų sutel
kimą jo vardo muziejuje Klai
pėdoje, kur jau yra 90 pa
veikslų, o 181 ten bus perkelti 
iš Lietuvos Dailės muziejaus 
Vilniuje. 

Lietuvai skirto 1,150.212 

dol. kapitalo patikėtinių tary
bos pirm. dr. Antanas Razma 
pranešė, kad dar neišmokėta 
364.994 dol. suma. 

Kontroles komisijos prane
šimą padarė Pijus Stončius. 
Paškus & Paškus CPA firmos 
tvarkoma LF finansinė atskai
tomybė atliekama labai gerai. 
Finansinės apyvartos doku
mentai yrą tikri, teisingi ir pa
remti pateisinamais dokumen
tais. 

Visi pranešimai, po trumpų 
diskusijų, kuriose dalyvavo 
Antanas Juodvalkis, Regina 
Narušienė, Teodoras Blinstru
bas ir kiti, buvo suvažiavimo 
priimti. 

Sekė 6 LF Tarybos direkto
rių rinkimai. Nominacijų ko
misijai tik 6 pasiūlius ir su
važiavimui kandidatų nepri
dėjus, aklamacijos būdu buvo 
perrinkti 6 kadenciją baigė di
rektoriai: dr. Gediminas Ba
lukas, Daina Kojelytė. Vaclo
vas Momkus, Algirdas Ostis, 
dr. Antanas Razma ir dr. Jo
nas Valaitis. 

Aklamacijos būdu išrinkta ir 
Kontrolės komisija. Ją suda
ro: Romualdas Kronas, Dalia 
Puškorienė ir Pijus Stončius. 

Suvažiavime dalyvavo LF 
įgaliotinė Ohio valstijoje Da
lia Puškorienė, su pranešimu 
iš Klevelando. 

Klausimų-pasiūlymų punkte 
Vytenis Kirvelaitis pasiūlė 
keisti direktorių rinkimo pro
cedūrą, visiems LF nariams 
tiesioginiai balsuojant bei sta
tant kandidatus greta Nomi
nacijų komisijos iš anksto 
pasiūlytų 6 kandidatų, kores-
pondencinius rinkimus užbai
giant prieš metinį suvažia
vimą. Projektas sukėlė aud
ringas diskusijas, nepadarant 
naujo nutarimo, paliekant da
bar esančią rinkiminę san
tvarką su įgaliojimais. 

Buvo pasiūlyta, skirstant 
stipedijas studentams iš Lie
tuvos, pirmenybę duoti parti
zanų šeimų jaunimui. Bronius 
Nainys, Regina N'arušienė, 
Milda Lenkausienė. Birutė 
Vindašienė ir kiti pasisakė už 
LF lėšų skyrimą išeivijos 
švietimui, kultūrai, lietuvybės 
išlaikymui, ką LF darė iki šiol 
ir, be abejo, tą vykdys ir atei
tyje, nors negalima neparemti 
rytų Lietuvos mokyklų moky
tojų, dirbančiu sunkiose sąly
gose. 

Suvažiavimas buvo užbaig
tas Tautos himnu ir po jo vai
šėmis. 

Bronius Juodel is 

IŠ ARTI IR TOU 

BIRUTIETĖS KVIEČIA 

L.D.K. Birutės draugijos 
Los Angeles skyriaus 40 metų 
sukakties paminėjimas ren
giamas balandžio 13 d., 12:30 
vai. p.p., Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Programą atliks 
solistė Janina Čekanauskienė 
ir pianistė Ramoną Apeikyte. 
Birutietės visuomenę maloniai 
kviečia atsilankyti ir savo da
lyvavimu „Pavasario žiedų" 
pietuose paremti draugijos 
labdaros darbus. 




