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Seimo pirmininkas ragina 
palikti Izraelio ambasadorių 

ramybėje 
Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis mano, kad 
Lietuvai nereikia reikalauti 
Izraelio ambasadoriaus Balti
jos valstybėms Oded Ben Hur 
atšaukimo. 

„Manau, kad jau užtenka to, 
kas pasakyta Užsienio reikalų 
ministerijos bei mano paties, 
kai susitikime su O. Ben Hur 
pavadinau jo kalbą žalinga 
dviejų šalių santykių kūrime", 
sakė V. Landsbergis pirma
dienį spaudos konferencijoje. 
Pasak jo, ati t inkamas išvadas 
tu rė tų ' padaryti Izraelio už
sienio reikalų ministerija. 

Rugsėjo 12 d. Lietuvos URM 
apgailestavo, kad „kai kurie 
teiginiai, pasakyti iškilmingo 
Seimo posėdžio metu, neside
rino su iškilminga atmosfera, 
ir apsunkino pastangas gerin
ti abipusį supratimą". 

Pareiškimas buvo paskelb
tas po Izraelio ambasadoriaus 
kalbos iškilmingame Seimo 
posėdyje, skirtame Vilniaus 
Gaono Elijahu 200-osioms 
mirties met inėms paminėti, 
kai O. Ben H u r apkaltino lie
tuvius dalyvavus žydų geno
cide ir vykdžius ji dar prieš 
pasirodant naciams. Po šios jo 
kalbos kai kurie politikai 
paragino siūlyti O. Ben Hur 
atšaukimą iš Lietuvos. 

Spaudos konferencijoje V. 
Landsbergis atkreipė dėmesį į 
kai kuriuos kitus Izraelio am
basadoriaus pasakytus netiks
lumus. J i s pažymėjo, kad 
prezidentūra turėtų paneigti 
netiksliai Izraelio ambasado
riaus kalboje cituotus Lietu
vos vadovo Algirdo Brazausko 
žodžius, prieš pustrečių metų 
pasakytus Izraelio Knesete. 

„Ambasadoriaus teigimu, A. 

Brazauskas tada pripažino 
Lietuvos valstybės dalyva
vimą holokauste, tačiau, kiek 
aš pamenu, buvo pasakyta ne 
visai taip", sakė V. Landsber
gis. 

J i s sakė, kad j am apskritai 
nepatinka, kai kalbant apie 
nusikaltimus, pabrėžiama 
tautybė ir tokiu būdu nu
krypstama į tautų žeminimą. 
„Juk nusikaltėliai daro bloga 
ne dėl to, kad yra vienos ar ki
tos tautybės", sakė jis. 

V. Landsbergio nuomone, 
užgaulės bei neteisingi api
bendrinimai daromi ir dėl in
formacijos stygiaus. Seimo pir
mininko nuomone, todėl bū
tina sustiprinti Lietuvos Sei
mo ir Izraelio Kneseto bendra
darbiavimą. 

V. Landsbergis taip pat 
sakė, kad yra neteisingi Izrae
lio ambasadoriaus O. Ben Hur 
reikalavimai kuo greičiau 
priimti dereabilitacijos įstaty
mą. Pasak Seimo pirmininko, 
Lietuvoje veikiančiame įsta
tyme dėl asmenų, nuken
tėjusių nuo okupacinių re
žimų, teisių atstatymo yra 
pažymėta, kad nusikaltimus 
prieš žmoniškumą įvykdę as
menys negali būti reabilituoti. 

Vytautas Landsbergis pa
reiškė, kad dėl „ekstre
mistinių ar net rasistinių" Si-
mon Wiesenthal centro Jeru
zalės skyriaus direktoriaus 
Efraim Zuroff išpuolių Lietu
voje neturi būti mažiau ger
biamas pasaulio žydųį išmin
čius, Vilniaus Gaonas Elija
hu. 

Seimo pirmininkas įsitiki
nęs, jog „turėti geros valios ir 
ją parodyti yra pranašumas 
prieš pykstančius ir pasa
kančius netiesą". 

Rugsėjo 5-6 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje, l>e 12 vaistytų vadovų dalyvavo ir JAV, Vokietijos, Islandijos, 
Norvegijos, Danijos politikos, visuomenes, kultūros tr molt-v . veikėjai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos bei Europos Tarybos Parlamentines asamblėjo- vadovai. Tarp svečių buvo ir Nobelio premijos lau
reatas, poetas Czeslaw Milosz, kuns , kalbėdamas -;.sirinku;:ems antrąją renginio dieną, apgailestavo, kad Va
karai ilgai nenorėjo žinoti, kas vyksta šioje Europos dalyje - - jiems buvo neįdomūs net ir masiniai trėmimai iš 
Baltijos valstybių. „Kai kurie įvykiai, nuo kurių priklausė milijonai gyvybių, nebuvo įamžinti ir netrukus dings 
iš atminties". Tačiau Cz. Milosz savo kalbą baigė optimistiškai, sakydamas, jog du šio amžiaus nusikaltėliai gavo 
valdžią, bet iš jų galybės liko tik pelenai — taigi, iš blogio anksčiau ar vėliau nieko nelieka. 

V. Gulevičiaus nuotr.: Konferencijoje susitiko (iš kairės Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, poetas 
Czeslavv Milosz ir Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski. (Elta) 

Kas bus valstybinio radijo ir 
televizijos direktorius? 

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) 
— Vytautas Kvietkauskas, 
kurį teismas sugrąžino į Na
cionalinio radijo ir televizijos 
(NRTV) generalinio direkto
riaus pareigas, sutiko laukti 
NRTV tarybos posėdžio, kuris, 
kaip tikimasi, padės išspręsti 
painiavą dėl įstaigos vado
vybės. 

Rugsėjo 10-ąją NRTV 
generalinio direktoriaus kabi
nete konsultacijų susitiko du 
vadovai — teismo sugrąžin
tasis V. Kvietkauskas ir da
bartinis direktorius Arvydas 
Ilginis. 

J ie sutarė, kad NRTV tary
bos posėdis turi būti sureng
tas ne vėliau kitos savaitės. 
Jame, be kita ko, turi būti 
sprendžiama, kaip vykdyti 
teismo sprendimą. 

Po susitikimo, į kurį žurna
listai nebuvo įleisti, V. Kviet
kauskas pareiškė, kad jo 
varžovas turi atsistatydinti. 
Tuo tarpu A. Ilginis užtikrino, 
kad nesiruošia palikti savo 
kėdės. Pasak jo, atleisti jį ga
li tik NRTV taryba, paskyrusi 
jį generaliniu direktoriumi. 

V. Kvietkauskas į susiti
kimą atsinešė teismo spren
dimą jį sugrąžinti į generali
nio direktoriaus pareigas ir 
Baudžiamojo kodekso straips
nį, skelbiantį, kad piktybinis 
teismo sprendimo nevykdy
mas baudžiamas laisvės atė
mimu iki 2 metų arba bauda. 
Teismas antradienį grąžino V. 
Kvietkauską į NRTV gen. di

rektoriaus pareigas ir priteisė 
NRTV tarybai išmokėti j am 
beveik 10,570 litų kompensa
ciją už priverstines pravaikš
tas. 

Ankstesniojo Seimo, kuriame 
daugumą turėjo LDDP, sufor
muota NRTV taryba pernai 
gruodžio 13 d. V. Kvietkauską 
išrinko NRTV generaliniu di
rektoriumi. Po 40 dienų jį at
leido iš pareigų ir direktoriu
mi paskyrė A. Ilginį naujos 
sudėties taryba, suformuota 
po Seimo rinkimų, kuriuos 
laimėjo konservatoriai. 

Teis ingumo ministras 
pasiūlė kreiptis į te ismą 
Teisingumo ministras Vy

tautas Pakalniškis mano, kad 
teismui grąžinus buvusį NRTV 
gen. direktorių Vytautą Kviet
kauską į ankstesnes pareigas, 
susikūrė įstatyminis prieš
taravimas, kurį spręsti turėtų 
teismas. 

„Reikia teismo klausti, ką 
daryti ir kaip vykdyti spren
dimą", sakė ministras trečia
dienį, pridurdamas, kad šis at
vejis „nėra toks elementarus 
dalykas, koks būna kai grą
žina į darbą valytoją ar vai
ruotoją". 

Jis atsisakė komentuoti, kas 
yra teisus šiuo atveju — da
bartinis generalinis direkto
rius Arvydas Ilginis, nesi
ruošiantis palikti savo posto 
be atskiro tarybos sprendimo, 
ar jo pirmtakas V. Kvietkaus
kas, reikalaujantis dabartinio 

Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimas tampa 

europinės reikšmės 
Vilnius , rugsėjo 15 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pabrėžė, kad 
Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimas jau tapo Europos 
reikšmės dalyku ir kar tu pa
deda lengvai spręsti tarpusa
vio problemas. 

Tai jis pažymėjo pirmadienį 
po susitikimo su vizitą Lietu
voje baigusiu Lenkijos premje
ru Wlodzimierz Cimoszevicz. 
Seimo pirmininkas pabrėžė, 
kad abiejų valstybių ryšiai da
bar gali atrodyti net aktyvesni 
nei trijų Baltijos valstybių 
bendradarbiavimas. 

Pasak V. Landsbergio, Len
kijos premjeras užsiminė, kad 
galėtų būti svarstomas dar li
beralesnių dvišalės prekybos 
sąlygų nus ta tymas , nei numa
to abiejų valstybių laisvosios 
prekybos sutar t is . 

Lenkijos premjeras pažy
mėjo, kad susitikimuose Lie
tuvoje daugiausia dėmesio 
buvo skirta būtent ūkiniams 
reikalams. Tai — transporto, 
energetikos, prekybos, sienos 
perėjimo klausimai. 

W. Cimoszevicz pirmadienį 
baigė dviejų dienų vizitą Vil
niuje. Kar tu su Lietuvos 
premjeru Gediminu Vagnoriu
mi sekmadienį jis dalyvavo 
pirmajame abiejų valstybių 

NRTV vadovo atsistatydini
mo. 

Teismas su k ū rė NRTV 
vadovo problemą 

Rugsėjo 15 d. — Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis mano, kad sugrąžindamas 
Vytautą Kvietkauską į Nacio
nalinio radijo ir televizijos 
(NRTV) generalinio direkto
riaus postą, teismas sukūrė 
problemą. „Čia teismas nusi
metė sau nuo galvos proble
mas, 'nusiplovė rankas ' , o jūs 
ten — kapstykitės", sakė V. 
Landsbergis spaudos konfe
rencijoje pirmadienį. 

J is pabrėžė, kad taryba yra 
teisėta, veikianti pagal įsta
tymą ir teisėtai išrinkusi ge
neralinį direktorių. J o nuomo
ne, atleisti A. Ilginį taryba ga
li, jeigu yra nepatenkinta jo 
darbu. „Bet jei taryba paten
kinta G. Ilginiu, reiškia j is dir
ba teisėtai", sakė V. Landsber
gis. 

Jis pastebėjo, kad atleisti 
A. Ilginį taip pat neįpareigojo 
ir teismas. 

vyriausybių bendradarbiavi
mo tarybos posėdyje, po kurio 
abu premjerai žurnalistams 
konstatavo neturinčio atitik
mens bendradarbiavimo stra
teginę reikšmę. 

Posėdžio metu buvo priimti 
sprendimai daugiau kaip 20 
klausimų. 

Lenkijos ir Lietų/os UR mi
nis t ra i Dariusz Rosati ir Algir
das Saudargas pasirašė t a rp 
vyriausybines sutartis dėl pa
sienio ir muitų kontrolės 

Lenkijos ir Lietuvos pasienyje 
bei dėl bendradarbiavimo tu
rizmo srityje. 

Įsteigtos tarpvyriausybinės 
komisijos užsienio politikos ir 
saugumo klausimais, mokslo, 
švietimo ir kultūros, ekonomi
kos bei tautinių mažumų sri
tyse. 

Tarybos ats tovams pavesta 
iki spalio pabaigos parengti 
pasiūlymus, kaip techniškai 
įgyvendinti bendrą pasienio ir 
muitų kontrolę Kalvarijų, Laz
dijų ir Šeštokų punktuose. 

Premjerai taip pat pritarė 
bendro taikos palaikymo ba
taliono kūrimui, kurio vada
vietė būtų Lenkijoje. 

Draugystė su Lenkija nesukurs 
naujos unijos 

Varšuva , rugsėjo 15 d. 
(BNS) — Lenkijos žinia-
sklaida, komentuodama Len
kijos premjero Wlodzimierz 
Cimoszewicz vizitą Lietuvoje, 
abiejų valstybių bendradar
biavimą pavadino at i t ikmens 
neturinčiu reiškiniu. 

„Tai jokia nauja Lietuvos ir 
Lenkijos unija. Tai tiesiog la
bai ar t imas draugiškų valsty
bių bendradarbiavimas, drau
giškų tautų bendradarbia
vimas, kurios tokiu būdu 
sugrįžta prie didžiųjų tradi
cijų, tuo pat metu visiškai 
išsaugodamos savo suvere
numą ir nepriklausomybę", 
pabrėžia pirmadienį laikraštis 
„Trybuna", cituodamas Vilniu
je pasakytus Lenkijos premje
ro žodžius. 

Apie pirmąjį Lietuvos ir 

* Didžiausia Lietuvos miš
k u dalis kol kas priklauso val
stybei. Vykstant miškų refor
mai, privačiais taps tik 
mažiau kaip puse visų Lietu
vos miškų, likusieji kaip ir iki 
šiol bus valdomi valstybės. 
Todėl problema, koks turėtų 
būti ekonominis miškų ūkio 
reguliavimas, ir šandien lieka 
aktuali , juolab kad medieną 
pastaraisiais metais pelnytai 
galima vadinti lietuviškuoju 
auksu, kurio upes ganėtinai 
srauniai tekėjo iš Lietuvos, 
duodamos pelną medienos su
pirkinėtojams, viliodamos už
sienio rinkas nedidelėmis kai
nomis. Žemės ir miškų ūkio 
viceministras Algirdas Brukąs 
įsitikinęs, kad būtų tikslin
giausia miškų urėdijoms pa
čioms save finan-uoti iš lėšų. 
gautų pardavus medieną. Da
bar veikianti miškų ūkio eko
nominio reguliavimo tvarka 
palanki valstybir ;am ūkiui. 

Lenkijos bendradarbiavimo 
tarybos posėdį Vilniuje pirma
dienį rašo visi pagrindiniai 
Lenkijos dienraščiai, daug 
dėmesio skyrė radijo ir televi
zijos stotys. 

„Lenkija tik su Lietuva turi 
tris aukščiausio lygio bendra
darbiavimo institucijas — pre
zidentų konsultacinį komitetą, 
parlamentų asamblėją ir 
vyriausybių bendradarbiavi
mo tarybą", pabrėžė Lenkijos 
radijas. 

Tuo tarpu laikraščio „Zycie 
Warszawy" šeštadienio ko
mentare pabrėžiama būti
nybė skatinti eilinių lenkų ir 
lietuvių suartėjimą. Autorius 
Jacek Potocki rašo, kad be 
kruopštaus, nuolatinio darbo, 
pasikeitimo jaunimo delegaci
jomis, kultūros vertybėmis, be 
naujo požiūrio į bendrą isto
riją „politikų pasirašyti aktai 
numirs drauge su jų neiš
vengiamos kadencijos pabai
g a i 

* V a š i n g t o n e d i r b a n t y s 
Lietuvos diplomatai ir istori
kai Alfonsas Eidintas ir Vy
tautas Žalys JAV išleido kny
gą „Lithuania in European 
Politics. The Years of the First 
Republic, 1918-1940". kurioje 
aprašė šiuolaikinės Lietuvos 
valstybės atsiradimą ir augi
mą Europos valstybių tarpe. 
Knygos autorius. Lietuvos am
basadorius JAV dr. A. Eidin
tas knygos pristatyme sakė, 
jog dirbdamas JAV, visą laiką 
dėjo daug pastangų Lietuvon 
valstybės europinio įvaizdžio 
kūrimui, pranešė JAV amba
sada Vašingtone. Knygoie 
daugiausia dėmesio irta 
Lietuvos užsienio politikai, 
vykdytai susikirtus Europos 
didžiųjų valstybių siekiams 

Pasaulio naujienos 
Remiantis B \ S Reuter OPA. AP, lnter:ax, ITAR-TASS, BelaPA\, 

R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešinai:,; 

Briuselis. NATO generalinis sekretorius Javier Solana pir
madienį sveikino savaitgalį vykusius vietos valdžios rinkimus 
Bosnijoje ir pavadino juos „didele sėkme". NATO vadovas taip 
pa t paragino vietos politinius vadovus gerbti rinkimu rezulta
tu s . Šie rinkimai vyko pirmą kartą po 7 metų pertraukos, ir 
y ra laikomi gyvybiškai svarbiais nesklandžiam taikos procesui. 
Rinkimų rezultatai bus žinomi ne anksčiau kaip po savaites. 
Dėl rinkimų rezultatų ypač nerimauja radikalieji nacionalistai. 
nes šimtų tūkstančių pabėgėlių balsavimas savo gimtose vie
tose arba paštu kelia grėsmę valdžiai miestuose, užimtuose per 
„etninį valymą" arba karo veiksmus. 

Beirutas. Karingoji proiraniška islamistų organizacija 
„Hizbollah" pirmadienį pareiškė esanti nustebinta, kad Libano 
pareigūnai nusprendė susitikti su JAV Valstybės sekretore 
Madeleine Albright. „Kadangi mes smerkiame JAV politiką, 
kur i visada buvo nukreipta prieš mūsų tautą ir teises, mes 
nemanome, kad savo kelionės metu ji turėjo atvykti į Libaną", 
rašoma Reuter agentūrai faksu atsiųstame pranešime. M. Alb
right pirmadienį lankėsi Libane, kurį JAV vis dar laiko padi
dintos rizikos zona, ir susitiko su prezidentu Elias Hraw ir 
premjeru Rafik ai Harir . Iš pradžių M. Albright darbotvarkė 
buvo laikoma paslaptyje. „Mes esame nustebinti, kai Libane 
y ra pareigūnų, kurie nori šio vizito ir tikisi iš jo kažko gero ;:es 
mūsų nuomone, ji linki mums tik blogio ir agresijos", sakoma 
„Hizbollah" pareiškime. 

Jeruzalė. „Tai, kas šiuo metu vyksta Ras Al Amoud, nėra 
gerai Jeruzalei. Tai taip pat nėra gerai Izraelio valstybei", pir
madienį sakė Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netan-
yahu ir pasmerkė žydus naujakurius, kalbėdamas apie Rytų 
Jeruzalės kvartalą, kur iame sekmadienį naujakuriai užėmė du 
namus . Kalbėdamas apie JAV ir žydų fondus, B. N'etanyahu 
sakė, kad Izraelis ketina tęsti statybas Jeruzalėje, kurią laiko 
savo sostine, tačiau nori tai daryti pagal vyriausybės patvir
t intą planą. Naujakurių veiksmai įpykdė palestiniečius, kurie 
Rytų Jeruzalę laiko savo būsimos valstybes sostine. 

Koroliov, Rusija. Stoties „Mir" kompiuterių sistema sekma
dienį išsijungė, dviems jos blokams pateikus neteisingą infor
maciją, pirmadienį spaudos konferencijoje Skrydžių valdymo 
centre pareiškė skrydžių vadovo pavaduotojas Viktor Blagov. 
Anot jo, tyrimais išaiškinta, jog vienas šių blokų buvo atsiųstas 
į stotį „Mir" 1995 metais, kai tada buvo problemų dėl kompiu
terio. J ie pragulėjo stotyje 2 metus. V. Blagov nuomone, anaip
tol ne idealiomis sąlygomis. Dabar laisvai skrendančioje stotyje 
„Mir" elektra aprūpinamas tik pagrindinis blokas ir modulis 
„Kvant-1". Tačiau elektros energijos netrūksta, nes stoties 
akumuliatoriai įkrauti . Iki trečiadienio planuojama visiškai 
sutvarkyti pagrindinį kompiuterį ir paleisti prietaisus, kurie 
automatiškai atgręžia stotį į Saulę. 

I paskutinę kelionę palydėta 
Motina Teresė 

Kalkuta, rugsėjo 13 d. (Reu-
ter-BNS) — Kalkutos ..Labda
ringųjų misionierių" namuose 
šeštadienį buvo palaidota ordi
no įkūrėja, už savo atsidavimą 
vargšams, ligoniams ir at
stumtiesiems „Lūšnų šventą
ja" praminta katalikų vienuo
lė Motina Teresė 

Dūdmaišių raudos bei būg
nų gaudimas lydėjo Motiną 
Teresę į paskutinę kelionę 
Kalkutos gatvėmis, kur vie
nuolė gyveno ir aukojosi ki
tiems beveik pusę amžiaus. 

„Paklydėlių Motina" di
džiąją savo gyvenimo dalį pra
leido nepritekliuje bei skurde, 
nutolusi nuo jaudinančių ce
remonijų, kokiomis ji buvo pa
lydėta į paskutinę kelionę. 

Kareivių būrys atidavė pa
garbą ir pakėlė ginklus, kai 
aštuoni Indijos armijos karei
viai išnešė Motinos Teresės 
kūną iš Šv. Tomo bažnyčios į 
Kalkutos centrinę aikšte. 

Minios žmonių išsirikiavo 
aplink kelią, daugelis iškėlė 
plakatus bei Motinos Teresės 
nuotraukas. Žmones veržėsi 
bent akies krašteliu žvilgtelėti 
į karstą. 

Pasak Reuter. Motina Te-

XX amžiaus pradžioje. Anglų 
kalba išleistą knygą autoriai 
skiria akademinei auditorijai. 
ypač studentams, dėstyto
jams, politologams ir politi-^ 
kams, taip pat visiems, besi
domintiems tarptautiniais 
santykiais. Knyga kainuoja 
45 dolerius. 

resė atrodė ramiai mieganti. 
Jos gilių raukšlių išvagotą vei
dą dengė balto šilko skraistė 
su rožių ornamentais, kurių 
kraštai buvo išsiuvinėti sidab
ro gijomis. Kaip reikalaujama 
Motinos Teresės misionierių 
organizacijos įstatuose, ji buvo 
apvilkta baltu sariu su trimis 
mėlynomis juostomis. Vienuo
lės rankose buvo įdėtas ro
žančius, o jos karstą dengė In
dijos vėliava. 

Karstas, nuo lietaus už
dengtas plastiko gaubtu, gat
vėmis buvo vežamas ant pas
tovo, kuriuo prieš kelis de
šimtmečius buvo vežamas 
Mahatmo Gadhi kūnas. 

Motinos Teresės laido
tuvėse dalyvavo JAV prezi
dento žmona Hillary Clinton. 
Italijos prezidentas Oscar Lui-
gi Scalfaro. Jordanijos karalie
nė Noor. Ispanijos karalienė 
Silvia. Belgijos karalienė Fa-
biola. Kanados ministro pirmi
ninko Jean Chretien žmona 
Aline Chretien aukšti kitų 
valstybių pareigūnai. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 17 d.: Sv. Robertas 

Bellarmine. Bažnyčios moky
tojas i l542-1621.; Robertas. 
Algaudas. Mantvinas, Sigute. 

Rugsėjo 16 d.: Sv. Korneli
jus i mirė 253 m.1 ir Kiprijonas 
•mirė 258 m.1, kankiniai: F.u-
femija. Liudmila. 1867 m. 
rašytoja Sofija Pšibiliauskienė 
— Lazdynu Pelėda 
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5 VEIKA TOS KLAUSIMAIS 
KĄ GERIAU PASIRINKTI? 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

Šiuolaikinė medicina mums 
gali pasiūlyti daugybę įvairių 
vaistų. Suskaudus galvai ar 
skrandžiui, kamuojant nemi
gai ar slogai, esant kitiems 
negalavimams, mes vos ne 
kasdieną naudojame vaistus. 
Tai patogu ir efektyvu. Tačiau 
niekad nesusimąstom, kad, 
dažnai vartojant medidamen
tus, jų veiksmingumas laikui 
bėgant silpnėja, t.y. duoda 
priešingą, nei tikėtasi, efektą. 
Antibiotikai, naikindami orga
nizme bakterijas, tuo pačiu 
silpnina organizamo imuninę 
sistemą ir t.t. Tačiau ūmių su
sirgimų ar traumų atveju, kai 
gyvybei gresia pavojus vaistai 
nepakeičiami. 

Naudodami vaistus, mes 
dažniausiai tik nuslopiname 
ligos simptomus. Ligos simp
tomas — organizmo J50S" sig
nalas, kuris reiškia: atkreipk 
dėmesį į savo kūną, ieškok 
signalo atsiradimo priežasties 
ir skubiai šalink! Teisinga mi
tyba, fizinis veiklumas, opti
mistinės pažiūros yra mums 
gyvybiškai svarbūs. Jei teisin
gai maitinsime ir valysime or
ganizmą, mes atstatysime 
savo organizmo pusiausvyrą, 
t.y. visos organizmo sistemos 
veiks harmoningai, „kaip ge
rai suderintas orkestras". 
Žmogus tokioje būsenoje 
jaučiasi puikiai, jis — laimin
gas, tad jam lengviau ir 
greičiau įveikti ligą. Jo orga
nizmas sugeba pats apsisau
goti nuo mikrobų, infekcijos, 
alergijos, vėžio, t.y., atspariam 
organizmui kenksmingi dir
gikliai nepavojingi. 

Dr. Tei-Fu Cen, ilgus metus 
"štadijavęs augalijos pasaulį, 

gydomąsias žolių savybes ir jų 
galią, bei besigilindamas į se
novės sveikos mitybos tradi
cijas, 1982 m. įkuria „Sun-
rider InternacionaT bendrovę. 
jSunrider" produkcija — tai 
natūralus, sveikas, pilnas 
maistas, aprūpinantis orga
nizmą lengviausiai pasisavi
namomis maistingomis me
džiagomis. Vartojant „Sunri-
der" produktus suvartosite 
maistą, kurio sudėtyje dau
giau nei 90 rūšių maistinių 
žolių, užaugintų be chemika
lų, padarytų subalansuotame 
ir koncentruotame pavidale. 
Tuo pat metu organizmas bus 
aprūpintas lengvai įsisa
vinamais angliavandeniais, 
mineralinėmis medžiagomis, 
vitaminais. Visa tai normali
zuoja atskirų organų veiklą ir 
balansuoja visas pagrindines 
organizmo sistemas. 

„Sunrider" siūlo per 100 
įvairių produktų, skirtų: — 
gerti sveikai; — valgyti svei
kai; — atrodyti sveikai; — gy
venti sveikai. 

Viena pagrindinių produktų 
serijų yra JSunergy". Šios seri
jos produktai pagaminti iš 
turtingų vitaminais ir minera
lais rinktinių žolių bei kitų 
augalų. Jie skirti kūno 
ląstelių mitybai ir valymui bei 
kūno sistemų darbo subalan
savimui. Pvz., šios serijos pro
duktą „Calli" arbatą senovės 
kinų vienuoliai sukūrė tam, 
kad „taptų aiškesnis 
mąstymas''. Šis produktas 
skatina ląstelių atsistatymo 
procesą, valo ir pašalina iš or
ganizmo medžiagų apykaitos 
atliekas. Kitas serijos produk
tas „Nu Plūs" aprūpina orga
nizmą tuo maistu, kurio jam 
iš tiesų reikia, o ne tuo, kurio 
^įori mūsų akys". Kūno svorio 
sureguliavimui siūlo „Vitalite" 
serįjos produktus. Mes puikiai 
žinome, kad apkūnumas ar 
liesumas tai labiausiai paplitę 
neteisingos mitybos reiškiniai. 
Kad sumažintų kūno svorį. 

daug kas siūlo pakeisti maistą 
cheminiais preparatais. Tokiu 
atveju svoris mažėja dėl orga
nizme prarandamo vandens, 
baltymų ar raumenų audinių. 
Taigi rezultatas — laikinas 
svorio sumažėjimas, pastovus 
alkio bei silpnumo pojūtis, su
vytusi oda bei suglebę rau
menys. „Vitalite" serijos pro
duktai aprūpina organizmą 
pilnaverčiu maistu, pakanka
mu energijos kiekiu, kad jis 
galėtų deginti riebalus, o ne 
baltymų ar raumenų audi
nius. Šio produkto užduotis — 
aprūpinti organizmą optima
liu maistu ir atpratinti netin
kamai maitintis. 

Kita produktų serija — 
„Sunsport". Tai produktai, 
skirti sveikiems, stipriems ir 
veikliems žmonėms, kurie 
nori išlaikyti puikią fizinę 
formą. Jie padeda išlaikyti ak
tyvų gyvenimo ritmą, didina 
fizinę ištvermę, padeda orga
nizmui atsistatyti po didelių 
fizinių krūvių ar karščiavimo, 
sergant. 

Odos priežiūros ir kosmeti
kos — „Kandesn" serija, tai 
aukštos kokybės asmens hi
gienos, odos priežiūros ir kos
metikos priemonių rinkinys. 
Ši produkcija sukurta vien tik 
natūralių medžiagų pagrindu, 
nenaudojant mineralinių alie
jų, dirbtinių dažų, gyvulinės 
kilmės produktų, kurie už
kemša odos poras, sukelia 
alergiją. Mūsų oda, tai 
didžiausią plotą užimantis kū
no valymosi organas. Mūsų 
mityba atsispindi mūsų odoje. 
Unikalus „Sunrider" ben
drovės produktas yra „grožio 
perlai", kurie jaunina odą iš 
vidaus. Kiti produktai skirti 
išoriniam naudojimui. 

Gyventi sveikai serija skirta 
namų ir gyvenamosios aplin
kos valymui, daržovių, vailių, 
net mėsos, žuvies, paukštienos 
nuplovimui. Produktai * yra 
natūralūs, augalinės kilmės, 
labai veiksmingi ir nekenks
mingi. Jie naikina bakterijas, 
pirmuonis, grybelius, parazi
tus, pašalina kenksmingus 
herbicidus, pesticidus, vaškinį 
padengimą, suteikdami pro
duktui geresnį skonį, išvaizdą 
ir ilgesnį išsilaikymną. 

Daiva Kristina Meilus 

NAUJA ŠIRDIES 
DARBA 

REGISTRUOJANTI 
APARATŪRA 

Kauno medicinos akademi
jos Kardiologijos klinikoje 
rugpjūčio 11 d. buvo baigta 
montuoti ir išbandyta kompiu
terizuota visą parą širdies 
darbą registruojanti apara
tūra. 

Modernią, 82,000 Vokietijos 
markių kainavusią elektro
kardiogramų techniką, klini
kai padovanojo Anglijos lietu
vis Petras Varkala. 

Vokietijos medicinos techni
kos bendrovė „Marauette Hel-
lige Medical Systems" paga
mintas aparatas nesudaro 
sunkumų ligoniui ne tik gu
lint, bet ir judant 24 vai. re
gistruoti širdies darbą. 

Kauno kardiologijos klini
koje sumontuotas naujosios 
kartos kardiologinis aparatas 
yra vienintelis toks prietaisas 
Baltijos valstybėse. 

Kaip sakė klinikos gydytojas 
Rimvydas Šlapikas, šiuo apa
ratu per metus bus galima 
diagnozuoti daugiau nei 200 
širdies skausmais besiskun

džiančių pacientų, paskirti 
tinkamą gydymą miokardo in
farktu persirgusiems ligo
niams. 

T. JONAS DANYLA, SJ, ŠVENČIA 
75 M. SUKAKTĮ 

Kun J. Danyla, SJ. 

T. Jonas Danyla gimė 1905 
m. lapkričio 4 d. Pagirių para
pijoje, Liliūnų kaime, ketvir
tas iš šešių vaikų Antano Da-
nylos ir Uršulės Vėbraitės 
šeimoje. 

Mokėsi Pagirių pradinėje 
mokykloje' ir Ukmergės gim
nazijoje. 

1925 m. rugsėjo 15 d. įstojo į 
Jėzaus Draugiją. Noviciatą at
liko SUeerenburge (Olandi
joje). Po to studijavo filosofiją 
Valkenburge (Olandijoje), te
ologiją Prancūzijoje ir Belgi
joje. 

Baigęs filosofijos studijas, 
keletą metų dėstė lietuvių kal
bą Jėzuitų gimnazijoje Kaune 
ir studijavo lituanistiką Vy
tauto Didžiojo universitete. 

Treciatą atliko Prancūzijoje 
(Nancy mieste). 

Kunigystės šventinimus ga
vo Belgijoje (Liuvene) 1937 m. 
rugpjūčio 24 d. 

Primicijas — iškilmingąsias 
šv. Mišias aukojo tėviškės 
bažnyčioje — Pagiriuose 1937 

m. rugsėjo 5 d. Po to dirbo 
Jėzuitų gimnazįjoje inspekto
rium. Sovietams okupavus 
Lietuvą, buvo Pagryžuvio 
namų rektorius, o 1941 m. ru
denį paskirtas Jėzuitų gimna
zijos direktorium. Po metų 
gnžo į Pagryžuvį ir buvo nau
jokyno magistras iki 1948 m. 
rudens, kol sovietinė valdžia 
naujokyną uždarė. Porą 
mėnesių praleidęs Tytuvėnų 
bernardinų vienuolyno patal
pose, t. Danyla išvyko su nau
jokais į Šiaulius, o kitų metų 
pavasarį visus vienuolynus 
valdžiai likvidavus, t. Danylai 
teko dirbti vikaru Žasliuose, 
bet po kelių mėnesių buvo 
suimtas, įka luitas Vilniuje, 
Lukiškių ka Įėjime ir po metų 
išsiųstas į lagerį Kazachstane. 

1956 m. grįžo į Lietuvą, dir
bo Jiene, Beižonyse. 1962 m. 
vėl buvo suimtas, bet po pus
mečio grįžo į laisvę. Buvo pas
kirtas klebonu į Stirnius. 1969 
m. perkeltas į Bijutiškį. Su
šlubavus sveikatai, atvyko į 
Garliavą. Čia šventė 90 m. 
amžiaus sukaktį: o štai 1997 
m. rugpjūčio 24 d. jis šventė 
deimantinį (60 metų) kuni
gystės jubiliejų! 

T. Jono Danylos asmuo yra 
itin ryškus ir svarbus Lietu
vos jėzuitų pokario istorijoje. 
Jis beveik 40 metų vadovavo 
provincijai kaip jos vyresnysis, 
t.y. provincijolas, ir tiek pat 
metų vadovavo pogrindžio 
sąlygomis veikusiam jėzuitų 
naujokynui. Be to, jis yra daug 
nuveikęs, formuojant pogrin
džio kunigų seminariją, ruo
šiant būsimuosius kunigus 
sielovadiniam darbui. Pravedė 
daug kartų rekolekcijas savo 
vienuolijos nariams ir įvairių 
kongregacijų seselėms vienuo
lėms. Drąsiai demaskuodavo 

ateistų skleidžiamą melą 
spaudos keliu. 

Savo tauriu, šviesiu kuni
giško gyvenimo pavyzdžiu, gi
liu, įžvalgiu protu, paprastu
mu, principingumu, švelnu
mu, taktiškumu ir tėviškai 
rūpestinga jaunų širdžių globa 
t. Danyla padėjo susiformuoti 
ne vienam jaunam jėzuitui ar 
dieceziniam kunigui. Užtat šį 
uolų Kristaus vynuogyno dar
bininką su pagarba, dėkin
gumu ir meile prisimena visi 
tie, kurie turėjo progos naudo
tis jo nurodymais, patarimais, 
dvasiniu vadovavimu, medžia
gine ar moraline parama. 

Didelė Dievo dovana buvo 
suteikta Lietuvos katalikams, 
o ypač jėzuitų provincijai t. 
Danylos asmenyje. Per 60 ku
nigiškos tarnybos metų šis uo
lus Dievo tarnas ištikimai ir 
ištvermingai aukojosi didesnei 
Dievo garbei ir nemariųjų 
sielų gerovei, ir toji kilni jo gy
venimo auka atnešė gausių 
vaisių. 

ŠŪVIS VIENAS, O ZUIKIAI TRYS 

JONAS ADOMAVIČIUS, MJ>. 

Neturtingieji su sėlenomis 
— stambmenomis (fiber) gau
siu maistu — tuo vienu, taip 
sakant, šūviu paguldo ant 
menčių net tris zuikius: tai 
krūties ir storosios žarnos 
vėžio atitolinimas, tai kraujyje 
cholesterolio sunormavimas, 
tai cukrininko kraujyje cuk
raus sureguliavimas. Visi tie 
trys mirtį mums artinantieji 
zuikiai sutvarkomi vienu 
šūviu — tuo tirštimais — 
sėlenomis gausiu maistu. 

Bet, kaip praktika rodo, 
lengviau karvę lipti medin 
įpratinsi, negu priprašysi 
mūsų valstietį ir miestietį val
gyti bulves ir vaisius su lupe
na ir valyti dantis po kiekvie
no valgio, idant ir pensininkas 
pajėgtų minėtai tris zuikius 
vienu Šūviu sudoroti. 

Gera būtų juokauti, jei rei
kalas nebūtų taip baisus — jei 
mūsiškius ir mūsiškes jų gy
venimo vasaroje taip gausiai 
neguldytų kapaduoben vėžys, 
kartu su per riebiu ir per 
saldžiu krauju. 

Todėl vykime lauk vatinę 
duoną iš virtuvės, dėkime bur-
non su lupena bulvę ir tokius 
vaisius, avižų-javų dribsnius 
ir gerkime išspaustas apelsinų 
sultis. Vaisiai ir daržovės, ja
vai ir ankštiniai tegul esti 
mūsų kasdieninis patiekalas. 

Žmonės nenori keisti savo 
senų, kad ir nesveikų, įpročių 
valgyje taip, kaip ir religijoje. 
Dabar atsirado netikrų pra
našų — sektų ne tik religijoje, 
bet ir medicinoje. Jie gąsdina 
mus valgymu žuvies, ankš
tinių, mėlynių, serbentų, vyš
nių, burokėlių, medaus, svo-
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INDUOS MISIONIERIUS — T. DONATAS 
SLAPŠYS, SJ.ŠVENČIA 50 M. 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ 

gūnų, ryžių... kada jų reikia 
kuo daugiausia valgyti. Tai 
mediciniškas burnojimas, tai 
lengvatikių suvedžiojimas, ku
rie jau ir taip nepasisavina 
naudingų mediciniškų žinių ir 
dėl to kenčia. 

Dar to negana. Tokia „Sek
lyčia" perša mums mūsų 
mėgstamas žoleles, paspaudi
mą, prisilietimą, pakalbėjimą 
šalia dabartinio gydymo. Juk 
mes jau ir taip nepildome da
bartinės medicinos nurodymų, 
nes po senovei trokštame vien 
žolelėmis sau padėti, pagy
domą negerovę iki nepagydo-
mumo apleisti. Toks ir pa
našus žmonių į mediciniškus 
šunkelius vedimas nėra lietu
viams pasitarnavimas. Todėl 
savo gerovei nesileiskime 
išvedami nei į religines, nei į 
mediciniškas balas ir paklus* 
kime, ką mums pataria šio 
krašto su vėžiu kovojantį 
įstaiga — The National Can-
cer Institute. Ji pataria kas
dien suvalgyti sėlenų iki 20-35 
gramų, kai dabar ameri
kiečiai, taigi ir mes, tik pusę 
to kiekio tesuvalgome. Neval-
giusieji pradėkime jas valgyti, 
pamažu didindami jų kiekį. 

Kartu ir vandens ar nau
dingų skysčių gėrimu neapsi
leiskime: bent po 8 ir 10 puo
delių kasdien išgerkime. Visi 
ir visos, valgydami uogas, pu
peles, špinatus, vaisius, dar
žoves, ryžius, javainius, lietu
višką duoną, bulves ir obuo
lius su žieve ir pilnų grūdų 
miltus, mes ginsimės nuo vė
žio, nuo širdies smūgio ir sme
geninio paralyžiaus. Sėkmės. 

Šiais metais šis ypatin
gas misionierius švenčia 50 
metų kunigystės sukaktį. 
Sveikiname jį džiaugiamės jo 
pasiekimais ir linkime jam sti
prybės ir ištvermės. 

RK 

VIDAS J. NEMtCKAS, M.D. 
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Valandos pagal susitarimą 

Kun. O. Slaptys, SJ. 

Lietuviai jėzuitai visada 
pasižymi savo teisumu ir nep-
avargstančia dvasia. Lietuvoje 
jų nesužlugdė komunizmo au
dra. Šiaurės Amerikoje, Pietų 
Amerikoje, Kanadoje jie buvo 
visų išeivių religinis ramstis. 
Jie pasiekė ir tolimąją Indiją, 
kurioje jau nuo 1950 metų 
darbuojasi tėv. Donatas Slap-
šys, SJ. 

T. Donatas Slapšys gimė 
Lietuvoje, kurią paliko Antro
jo pasaulinio karo metu. Atli
kęs novicijatą Lietuvoje, studi
javo filosofiją Berchmans-
kolleg, Munchene. 1947 m. lie
pos 27 d., kardinolo Faulhaber 
buvo įšventintas į kunigus. 
Toliau gilino studijas Coteau, 
LA, ir Fordhamo universitete, 
New Yorke. 

Į Indiją atvyko 1950 m. spa
lio 26 d. Čia greit išmoko indų 
— marathi kalbą ir pradėjo 
misionieriaus darbą. Visur pa
sižymėjo savo energija, už
sidegimu ir stropumu. Buvo 
nenuilstantis keliautojas. Va
žiuodavo visur, kur būdavo 
reikalingas. Steigė bažnyčias, 
prieglaudas, formalias bei ne
formalias mokyklas. Lankė 
parapijiečius, suteikdamas jiems 
religinius patarnavimus ir pa
dėdamas sunkiais gyvenimo 
momentais. Jo darbas buvo 
planingas. Jis žiūrėjo ne tik į 
dabartį, bet kad religijos sėkla 
augtų, ir bręstų žmonių 
širdyse. 

T.D. Slapšys praleido 8 m. 
— Sangamner, 9,5 m. Rahata, 
8 m. Ahmednagar, 6 m. Son
gaon, 2 m. Kurduvvadi, 5 m. 
Kopergaon, 4 m. Ghodegaon, 4 
m. Shevgaon, ir dabar toliau 
darbuojasi Songaon apylin
kėje. 

TĘSIAMI EKUMENINIAI 
POKALBIAI 

Liepos 30 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje buvo susitikę 
Graz'o ekumeninio susirinki
mo delegatai. Susitikime, ku
riame dalyvavo vyskupas Juo
zas Preikšas bei evangelikų 
liuteronų vyskupas Jonas Kal-
vanas, diskutuota, kaip Lietu
voje pasinaudoti Ekumeninio 
susirinkimo sužadintais eku
meninio bendravimo impul
sais. Nutarta šių metų pabai
goje Kaune surengti konfe
renciją „Ekumeniniai pokal
biai: nuo susitikimo Graz'e į 
krikščionybės 2000 metų jubi
liejų". Konferencijoje norima 
nagrinėti Graz'o ekumeni
niame susirinkime priimtus 
dokumentus ir pasidalyti min
timis apie tai, kaip Lietuvos 
krikščioniškosios Bažnyčios 
pažymės 2000 metų jubiliejų. 

Susitikimo dalyviai pasi
keitė bažnytinio gyvenimo 
naujienomis. Kun. Gintaras 
Grušas pasakojo apie Maskvos 
patriarcho Aleksijaus II vizito 
ekumeninius aspektus. Vys
kupas Jonas Kalvanas, nese
niai dalyvavęs Honkonge vy
kusioje Pasaulinės Liuteronų 
Federacijos asamblėjoje, su
pažindino su ten svarstytu 
dokumentu, deklaracija dėl 
nuteisinimo doktrinos, kurių 
bendrai rengė Popiežiškoji 
krikščionių vienybės taryba ir 
Pasaulinė Liuteronų Federaci
ja. Liuteronų Bažnyčios dele
gatė Renata Ambrazevičienė, 
antrąkart išrinkta Europos 
Bažnyčių Konferencijos (CEC 
arba KEKY tarybose nare, pa
sakojo apie KEK konferenciją, 
vykusią Graz'e, pasibaigus 
Antrajam Europos ekumeni
niam susirinkimui. Vilniaus 
liuteronų bažnyčios kunigas 
Valdas Aušra džiaugėsi gavęs 
kvietimą dalyvauti pal. Jurgio 
Matulaičio parapijoje vyku
sioje varpo šventinimo iš
kilmėje. 
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Konstancoje, Vckietijojs, įvyko 
16-tasis visuotines Kataliku 
Bainycio* susirinkimas, svars
tės ir Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystes klausimus. 

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

AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA 
1020 E.Ogoan Ave.. Sulte 310 

Naparville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 HigNand Ava., 
Tow«r1,Stata 3C 

Dovanota Grove. fl 60515 
Tst (630)435-0120 

I DR.2lėUT£ŽAt>ARAČkAŠ 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Sup*rkx. Sulis 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SfDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-63*6622 
4149W. 63rd. St. 

Tei 773-736-7709 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
4847 VV. 103 St, Oek Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tei.708-422-8280 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hite, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel-(708)598-4056 
Valandos pagal susitarimą 

bR. AB. ėLĖVŠČKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3800 W96 St Tel. 708422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p -7v.v.. antr.l2:30-3v.p.p. 
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

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

EDMUNDAS V1ZJSAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave.. Ekjin. IL 60120 

Tc4. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Pakruojo rajono taryba pri 
tarė gimnazijos steigimui ,̂ At 
žalyno" vidurinės mokykla 
bazėje. Per kelerius metus mo 
kykla palaipsniui bus pertvar 
kyta į gimnaziją. Čia mokslei 
viai geriau pasiruoš stoti 
universitetinio lygio aukštą 
šias mokyklas. (VL) 



JAV LB XV TARYBAI 
SUSIRENKANT 

JURGIS JANUŠATTIS 

Šių metų pavasari. JAV Lie
tuvių Bendruomenė išrinko 
naują — XV Tarybą. Rin
kimų metu į Tarybą buvo per
rinkti 39 XIV Tarybos nariai 
ir 28 nauji. Taigi JAV LB XV 
Taryboje darbuosis 67 nariai. 
Tarybos suvažiavimu rūpinasi 
bendruomenininkas Algiman
tas Gečys, o jam talkina kiti 
darbštūs komiteto nariai. 

XV Tarybos sesija vyks rug
sėjo 27-28 d. Philadelphia, 
„Westin Suites" viešbutyje. 
Tarybos sesija, neabejotinai, 
nuoširdžiai rūpinsis Globos 
komitetas, kuriame matome 
nuoširdžius bendruomeninin-
kus: pirm. Algimantą Gečį 
Romą Krušinskienę, Juozą 
Majauską, Jeane Dorr, Teresę 
Gečienę, Liną Kučą, Aušrą 
Zerr-Mameniškienę, Vytą Ma
ciūną, Kristiną Volertienę, Ri
mantą Stirbį. Sesijos ruošos 
talkoje dalyvauja LB Pietryčių 
apygardos valdyba (pirminin
kas Kęstutis Česonis) ir Phila
delphia bei Pietinės New Jer-
sey LB valdyba. 

Kaip matome, globos komi
tetas plačios apimties, tai 
manytina, kad ši JAV LB Ta
rybos sesija bus labai gerai 
priimta ir globota. Pirmoje XV 
Tarybos sesijoje bus svarstyta 
rimtų, su LB surištų klau
simų, o taip pat išrinkta tre
jiems metams valdžia: Tary
bos prezidiumas, naujas Kraš
to - valdybos pirmininkas, 
Garbės teismas ir kontrolės 
komisija. 

Tarybos nariai, vykdami į 
sesiją, tur i gerai apmąstyti 
Lietuvių Bendruomenės pa
grindinius uždavinius, būti
nus išeivijos išlikimui. Sesijoje 
nerodyti savo išminties, iškal
bingumo prašant nuolatos žo
džio „dėl tvarkos", kaip dažnai 
pasitaiko ir tas sugaišina 
laiką, sukelia menkos vertės 
diskusijas, nuo kurių nuken
čia sesijos darbas. Labai svar
bus punktas — naujos val
džios rinkimai. 

Renkant pagrindinius pa
reigūnus, reikėtų atsižvelgti į 
jų tinkamumą toms parei
goms. Pirmininkas turėtų būti 
uolus bendruomenininkas, tu
rintis bendruomeninio darbo 
ilgesnę patirtį, ramaus, sugy
venimo būdo, tolerantiškas, 
na, ir darbštus, sugebantis 
dirbti konkrečius darbus, o ne 
vien tik posėdžiauti. Atsimin-
tina, kad Lietuvių Bendruo
menės pirmieji uždaviniai — 
rūpintis lietuvybės išlaikymu 
už Lietuvos ribų, taigi ir 
Amerikoje, išlaikant lituanis
tines mokyklas, rūpintis išlai
kyti ir ugdyti kultūrinę veiklą, 
meno ansamblius, tautinių 

šokių vienetus, rūpintis kul
tūrininkais, socialinėmis vie
tos problemomis, ir daug kitų 
būtinų uždavinių, kuriais tu
rėtų rūpintis JAV LB Krašto 
valdyba. Tad šiems uždavi
niams įgyvendinti ir turime 
visų pirma skirti visuotinį 
dėmesį. 

Tėvynės reikalai neužmirš
tini, bet nereikėtų visas jėgas 
mesti bendradarbiavimui su 
Lietuva, o ypač politikoje. 
XIV Taryba baigia darbą. Ar ji 
dirbo pakankamai gerai? Cia 
girdime įvairių nuomonių, kas 
paskutiniaisiais metais atsi
liepė ir aukų surinkimui Va
sario 16-tosios proga. Aukos 
sumažėjo. Reikia tą žalą sku
biai bandyti atitaisyti, ieškoti 
būdų vėl sudominti tėvynai
nius savo aukomis remti bū
tiną lietuvybės išlaikymo 
darbą, kuriuo rūpinasi ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė. 

Stebinti XIV Tarybos, Švie
timo tarybos, Socialinių rei
kalų tarybos, Kultūros tarybos 
darbus, tenka pasidžiaugti, 
kad Regina Kučienė, Birutė 
Jasaitienė, Alė Kėželienė ati
davė didelę duoklę Lietuvių 
Bendruomenei. 

Tad nuoširdžiai sveikiname 
JAV LB XV Tarybos narius, 
suvažiuosiančius į pirmąją se
siją, ir linkime sėkmingo dar
bo, gražaus sutarimo, vykdant 
didžiuosius lietuvių gyvenimo 
bei lietuvybės išlaikymo dar
bus. 

PERDUODANT 
ESTAFETĖS 
VĖLIAVĖLĘ 

Rugsėjo 27-28 d. Philadel-
phijoje įvyksta JAV LB Tary
bos sesija, kurios metu XIV 
Taryba Lietuvių Bendruo
menės veiklos estafetės vėlia
vėlei perduos naujai išrinktajai 
XV Tarybai. 

Didelė paguoda, kad ir po 45 
metų Lietuvių Bendruomenė 
tebėra stipri, demokratiška ir 
ištikima pagrindiniams tiks
lams — Lietuvai bei lietuvy
bei. 

į Lietuvių Bendruomenę su 
kiekvienais rinkimais įsilieja 
naujo kraujo ir į vadovybę 
ateina naujų žmonių. Ir į XV 
Tarybą išrinkta per dvidešimt 
naujų narių. Tuo būdu orga
nizacija demokratišku keliu 
atsinaujina. Iki šiol visuo
menėje mažiau žinomi asme
nys už kelerių metų gali tapti 
natūralūs visuomenės autori
tetai. 

XIII ir XIV Tarybos pateko į 

JAV LB East Chicago apylinkės valdybos rengtoje gegužinėje Vilučių sodyboje SchererviBeJN, iš kaires: G. Bra 
zaitis, A. Motiejus, prel. dr. I. Urbonas ir J. N'everauskas. 

istorinius sūkurius. Vienas 
pagrindinių LB tikslų — pa
dėti lietuvių tautai atgauti 
laisvę ir valstybinę nepriklau
somybę — 1990 m. realizavo
si. Dabar tenka, šalia lietu
vybės išlaikymo išeivijoje, 
talkinti nualintai Lietuvai at
sistoti ant kojų. Tačiau, kad 
LB savo darbą galėtų tęsti to
liau, reikia talkinti PLB ir 
JAV LB vadovybėms, kad jos 
susitartų. 

Teisėtai būtų galima klaus
ti: kokį autoritetą gali turėti 
(Organizacija, jei jos aukščiau
sios vadovybės tarpusavyje 
nesutaria? 

Siūlytina, kad dar iki sesijos 
Philadelphįjoje PLB ir JAV 
LB valdybos surastų susitari
mo formulę, o sesija ją ratifi
kuotų. Tuo būdu sesijos metu 
būtų išvengta nereikalingų 
varginančių ginčų. v. 

XV Tarybos pirmosios sesi
jos dalyviams reikėtų ilgiau 
nesustoti prie praeities, susi
koncentruoti į . ateitį. Iš 
daugelio ateities darbų, iš
rinktini keli pagrindiniai, ku
riems skirtinas pagrindinis 
dėmesys ir koncentruotinos 
pastangos. Taip pat būsimoji 
JAV LB vadovybė į gerą kitų 
organizacijų bei privačių ini
ciatyvą neturėtų žiūrėti kaip į 
konkurenciją, o priimti kaip 
pozityvų bendradarbiavimą. 

Visiems, vykstantiems į Phi-
ladelphijos LB Tarybos sesiją. 
linkiu atsivežti naujų minčių 
ir idėjų, kad Lietuvių Bend
ruomenės buvimą realiai pa
justų ne tik išeivija, bet ir Lie
tuva. 

Dr. Zigmas Brinkis 
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nevėžyje įvyko pirmieji pokario 
vyskupų šventimai (Lietuva 
buvo tuomet okupuota bolše
vikų): buvo konsekruotas vysk. 
Petras Maželis ir vysk. Juli
jonas Steponavičius. 

SKURDŽIOS ŽINIOS 
APIE SKURDĄ 

„Lietuvos rytas" rašo, kad 
kiekviena institucija Lietuvoje 
nustato skirtingą valstybės 
skurdo ribą. it; 

Statist ikos departamento 
namų ūkio .tyrimų skyriaus 
apskaičiavimais, žemiau skur
do ribos gyvena 18 proc. Lietu
vos gyventojų^ Darbo ir socia
linių tyrimų insti tutas nurodo 
beveik 2 ka r tus didesnį skur
do dydį ir teigia, kad Lietuvoje 
yra 30 proc. visiškų skurdžių. 

Absoliučios Skurdo ribos ati
tikmuo Lietuvoje yra Socia
linės apsaugos; ir darbo mini
sterijos skaičiuojamas mini
malus gyvenimo lygis. Pra
ėjusiais metais tai buvo 166 li
tai. Santykinio, skurdo riba — 
226 litai. Šiais rodikliais rem
damasis, skurstančius ir skai
čiavo Statistikos departamen
tas. 

Darbo ir socialinių tyrimų 
instituto direktoriaus Algio 
Šileikos nuomone, nė vienas 
šių skaičių netinka, siekiant 
apibūdinti skardo ribą. Insti
tu tas sumodeliavo minima
laus gyvenimrriygio rodiklį. A. 
Šileikos nuornpne, reiškiantį 
mažiausius vieho žmogaus po
reikius, ir laikosi nuomonės, 
kad pernai absoliutaus skurdo 
riba buvo 250 litų. 

Nors abi minėtos institucijos 
nurodo skirtingas skurdo ri
bas ir skurstančiųjų skaičių, 
abi įstaigos nutinka, kad di
džiausias skurdas — kaime, 
vidutiniuose miestuose ir ma
žuose miesteliuose. Tyrimų 
duomenimis, 'skursta didele 
pensininkų dalis, be to, skur
das tiesiogiai proporcingas 
vaikų skaičiui šeimose. 

Tačiau Sta'istikos departa
mento Namų ūkio tyrimų sky
riaus viršininkė Zita Šniukš-
tienė sako. kad tyrimo rezul
tatai nėra absoliučiai tikslūs. 

Tyrime nedalyvavo valkatos, 
landynių gyventojai, be to ja
me neatsispindi valstybės pa
rama žmonėms. Apklausiant 
gyventojus neretai buvo aišku. 
kad anketose nurodytos ne vi
sos šeimos ar žmogaus paja
mos — šešėlinė ekonomika 
nepateko į tyrimą. 

Pasak Z. Šniukštienes, aki
vaizdu, kad ir kaime skurdas 
nėra toks baisus, kaip rodo 
skaičiai. Kaimiečiai užsiaugi
na daržovių, mėsos ir remia 
mieste gyvenančius vaikus. 
Nors kai kurių pensininkų pa
jamos palyginti kuklios, dau
guma jų turi dideliu seniai 
įrengtų butų. automobilių bei 
sodų. Tuo negalėtų pasigirti 
didesnius už pensijas atlygini
mus gaunantys jauni žmonės. 

PAGREITINTAS 
TELEFONU ĮVEDIMAS 

i 

Apie porą milijonų litų kai
navusi nauja skaitmeninė te
lefono stotis pagaliau suteikė 
viltis įsivesti telefonus ir Ši
lutės gyventojams. Eilėje lau
kia pustrečio tūkstančio gy
ventojų, o naujoji stotis išple
čiama 1,500 abonentų. 

Šilutėje, kurioje gyvena apie 
23.000 žmonių, jau bene de
šimtmetis stotis neplėsta. Ligi 
šiol ji aptarnavo tik 4.000 tele
fono abonentų. 

Vien įmonių mieste įregist
ruota apie 2.000. tad gyvento
jai, nesulaukdami, kada bus 
įvestas telefonas, naudojosi 
darboviečių telefono linijų va
kariniu režimu. Ši paslauga 
gelbėjo iš padėties, bet dėl jos 
nuolat kildavo painiavos dėl 
apmokėjimo. 

Naujiesiems „Telekomo" 
skaitmenines stoties klien
tams Šilutėje įrengti telefoną 
kainuoja apie 900 litų. 

Kitą pavasari skaitmenine 
telefono stotis bus išplėsta dar 
2.000 abonentų. 

Danutė Bindokienė 

Ji buvo ryšys tarp 
Dievo ir žmonių 

Šis šimtmetis pasauliui 
davė Staliną, Hitlerį ir daug 
daugiau žiaurių, žmoniją 
skandinusių kančiose, dikta
torių, tačiau jis davė mums ir 
didįjį artimo meilės simbolį — 
Motiną Teresę, kurios palai
kai buvo palaidoti praėjusios 
savaites gale Indijoje. Ir gal
būt viena sena, trapi, artimo 
meile liepsnojanti, vienuolė, 
paaukojusi visą savo gyve
nimą rūpintis vargingiausiais 
iš vargingiausių, parode, kad 
žmonija vis dėlto dar yra ver
ta Aukščiausiojo malonės. 

Stebint Motinos Teresės lai
dotuves, visų pirma nejučio
mis palyginame jos gyvenimą 
ir tas nepaprastas iškilmes, 
kurių ji susilaukė po mirties. 
Juo labiau, kad vos prieš porą 
savaičių kitoje pasaulio pusėje 
reikėjo nemažai pastangų, kol 
valstybės valdovai sutiko žu
vusią princesę laidoti su ypa
tingomis, tik karališkajai šei
mai skirtomis, apeigomis. Jei
gu ne liūdinčių gyventojų ir 
žiniasklaidos nuomone, prin
cesė Diana būtų palaidota kur 
kas paprasčiau. 

Galbūt Motinos Teresės lai
dotuvių iškilmės buvo dar 
įspūdingesnės, kadangi Indija 
nėra krikščioniškas kraštas. 
Iš tikrųjų krikščionys joje su
daro gyventojų mažumą, tik 
a- ie 20 milijonų, kai tuo tar
pu yra 670 mln. indusų ir 130 
milijonų musulmonų. „Moti
na Teresė buvo ryšys tarp 
visų mūsų ir Dievo", — pa
sakė viena indė, atėjusi į Šv. 
Tomo bažnyčią, kur buvo 
pašarvota senukė vienuolė. 
Besirūpindama kenčiančiais, 
ligoniais, benamiais, našla-
čiais, apleistaisiais, Motina 
Teresė neklausė, kokiai religi
nei bendruomenei kas pri
klauso: jos globa ir meilė buvo 
skiriama visiems vienodai. Ar 
ji jautė, kokią nepaprastą įta
ką tas artimo meilės darbas 
darė aplinkai ir galbūt visam 
pasauliui, sunku pasakyti, ta
čiau po Motinos Teresės mir
ties dar akivaizdžiau sušvito 
jos asmenybės kilnumas, pa
siaukojimas ir tarnavimas vi
siems, reikalingiems pagal
bos, net labiausiai likimo nu
skriaustojo veide matant Jė
zų, kuriam ji pašventė save. 
priimdama vienuolės įžadus. 

Nors Motina Teresė buvo gi
musi Albanijoje, bet didžiau
sią savo gyvenimo dalį pralei
do Indijoje. Antroji tėvynė In
dija įvertino šios kuklios vie
nuolės darbą ir savo padėką 
išreiškė laidotuvių iškilmė
mis, paprastai skiriamomis 
garbingiausiems valstvbės va

dams . Visą gyvenimą pralei
dusi su pačiais netur t ingiau
siais, visuomenes a tmesta i 
siais. Motina Terese į amžino 
poilsio vietą buvo palydėta 
generolų, prezidentų, kardi
nolų, bet ir tų. kur iems ji 
skyrė savo globą. 

Gal ima sakyti, kad ji buvo 
labiausiai žinoma šiandie
ninio pasaulio moteris, pažįs
t ama valstybių galvoms, Kata
likų Bažnyčios hierarchijai , 
bet labiausiai vargšams, ku
riems ji tarnavo. Motina 
Terese t ikrai tikėjo Kristaus 
žodžiais: ,.Ką padarysite vie
nam iš pačių mažiausių, man 
padarysite"'. Savo apaštala
vimo misiją pradėjusi be jo
kios paramos iš šalies, iki 
mirt ies išaugino 4.000 seserų 
bendruomenę, išsiplėtusią per 
120 valstybių, su bent 500 
įvairių įstaigų, kurių paskir
tis — ta pati, kaip Kalkutoje 
— rūpint is ligoniais, betur
čiais ir apleistaisiais. 

Sau garbes Motina Teresė 
neieškojo, tad galbūt visas 
t a s laidotuvių iški lmingumas 
iššauktų tik geraširdišką šyp
seną jos raukšlė tame veide. 
Vienok savo populiarumą ji 
ne kar tą panaudojo, kad gau
tų lėšų ir paramos globoja
miems vargšams. J i suprato 
reklamos vertę modernaus pa
saulio gyvenime ir nesidro
vėjo ja pasinaudoti , jeigu tai 
su te ikė daugiau galimybių pa
dėti pagalbos reikalingiems. 
Po Motinos Teresės mirties 
buvo nuolat kartojama, kad 
jos darba i niekuomet nebus 
užmirš t i . Prasmingiaus ias pa
mink las šiai ypatingai vienuo
lei b ū t ų jos darbų tęs t inumas : 
kad kiekvienoje valstybėje, 
kurios atstovai nuvyko į laido
tuves , o ypač pačioje Indijoje, 
būtų pakeista pažiūra į varg
s tančiuosius ir ski r iama j iems 
d a u g i a u pagalbos. 

D a u g kartų Motina Teresė 
vad in ta šventąja ir j au dabar 
s iū loma Vatikanui, kad kuo 
greičiau būtų pradėta beati
fikacijos byla. Tačiau, pagal 
t radici jas , turi praeiti bent 
penker ių metų laiko tarpas, 
kol tokia byla pradedama. 
Va t ikanas sutinka, kad Moti
na Teresė yra labai gera kan
d ida tė altoriaus garbei, vie
nok visa tai ims laiko. Ar ji 
i lgainiui bus paskelbta šven
tąja, a r nebus, tuo tarpu nėra 
esminis reikalas. Kur kas 
svarbiau , kad daugiau rūpes
čio bū tų skirta gyviesiems, 
r emian t jos įsteigtų labda
ringųjų misionierių seserų 
pas t angas eiti Motinos Tere
sės parodytu keliu. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

(Tęsinys) 
Prancūzija paliko neužmirš

tamą įspūdį: mažai nuo karo 
nukentėjusi, maloniai vaišin
ga, parduotuvės pilnos gėry
bių. Tik ne kartą liūdnokai pa
sijutome su tais ligoninės 
švarkeliais... dar liūdniau bu
vo, kad kišenėse švilpė vėjai. 
Iš Vokietijos mus išleido 
tuščiomis, nors kažkas buvo 
žadėjęs, o iš mūsų vadovo ir 
organizatoriaus Paryžiuje ga
vome po kelis šimtus frankų. 
Užteko tik kelioms atvirutėms 
pasiųsti mūsų artimiesiems. O 
ką nors parvežti — užmiršk... 
Nežinom kokiomis sąlygomis 
Katilius buvo susitaręs su klu
bais, nematėme jokios apys
kaitos. Nesiskundėme, o bu
vome dėkingi ir laimingi, kad 
pamatėme tokį puikų svetimą 

kraštą, pamatėme pasakiškai 
gražų Paryžių. Už tai dar vis 
dėkingi Umbražiūnui, Deltu
vai ir kitiems Paryžiaus lietu
viams. 

Prancūzija mums patiko, o 
kai kurie mūsų patiko pran
cūzams. Kalbino pasilikti, 
aišku, per Katilių. Kaip vėliau 
teko patirti, jis buvo priža
dėjęs, o gal ir susitaręs su 
bent keliais klubais. Tuoj susi
gundė Aleksas Lauraitis ir 
pasiliko Bellegarde mieste, 
kur buvo sudaręs gerą įspūdį. 
Tačiau greit patyręs, kad ne
mokant kalbos pradžia gan 
komplikuota, jis grįžo į Vo
kietiją ir išemigravo į Ame
riką. Algiui Biručiui ir man 
Mulhouse klubo pasiūlymas 
buvo arčiau dūšios. Mulhouse 

miestas yra Elzase, kur dau
gelis kalba, ar bent supranta, 
vokiškai. Ir kita problema 
buvo išspręsta: Birutis norėjo 
likti iki jo tėvai emigruos iš 
Vokietijos, o aš norėjau grįžti 
pas žmoną ir tik tada apsi
spręsti. Klubas su viskuo suti-
ko.Tas klubas vadinosi „L'Es-
perance". 

PRANCŪZIJOJE 

Komandoje, kuri vadinosi 
„LTsperance", arba lietu
viškai — „Viltis" 

1948 metais emigracija iš 
DP stovyklų Vokietijoje buvo 
prasidėjusi. Trys draugai, ku
rie iš Muencheno persikėlė į 
Scheinfeldą ir staiga į padan
ges iškėlė ,.Kovo" krepšinio 
komandą, buvome — J. Gru
žauskas, mano ..ginklanešys" 
S. Ginčiauskas ir aš. Visi trys 
nutarėme emigruoti Australi
jon. Užsiregistravome. Tačiau 
grįžtant iš gastrolių Prancū
zijoje, man jau buvo aišku. 

kad vyksiu i Prancūziją, kur 
laukia krepšįnis, butas, išlai
kymas ir gal dar daugiau. O 
Australijoje laukė dveji metai 
darbo valdžia ir be pasirinki
mo. Liūdnokas buvo atsisvei
kinimas, nes j iučiausi juos ap
vylęs... 

Iškeliavau vienas, nes man 
sakė, kad įvažiavimas atskirai 
bus lengvesne,. Taip ir buvo. 
Prie sienos p įsitiko klubo at
stovas ir visi formalumai be
matant buvo sutvarkyti. 

Nenujaučia J kiek daug vil
čių ir išgyvenimų man žada 
šis miestas Nežinojau, kad 
įsigysiu draugų visam gyveni
mui Atsiskleidė naujas, nie
kad nesvajotas mano biografi
jos puslapis Pati komanda 
žaidė seniausioje Prancūzijos 
lygoje ir Elzaso pirmenybėse. 
Vilčių teikė pats komandos 
pavadinimas — „L"Esperance" 
— „Viltis". 

(Bus daugiau) 
Buvęs Mulhouse FCM žaidėjas A Biruti 
PCM treneris V Grybauskas 
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Parengė Antanas Karčiauskas 

Fronto Bičiuliai 1953 m. 
įgyvendino idėją suburti lietu
vius kultūriniams, intelek
tualiniams susirinkimams. Ši 
tradicija suklestėjo ir išliko iki 
dabar. Kiekvieną vasarą ku
rioje nors Europos vietoje susi
renkama paskaitoms bei dis
kusijoms, dažniausiai Lietu
vos kultūrinėmis, istorinėmis 
ar politinėmis temomis. Prie 
renginio yra prisidėję tokie 
šviesuoliai kaip Maceina, Gri
nius, Ivinskis. Paskutinius 
tris kartus Studijų savaitė 
vyko Vokietijoje, Vasario 16-
osios gimnazijos patalpose. 
Pastaruoju metu renginys vis 
daugiau pritraukia Vakarų 
Europoje studijuojančio jauni
mo bei intelektualų iš Lietu
vos. 1997 m. Studijų savaitėje 
buvo apie penkiasdešimt daly
vių iš Lietuvos, Vokietijos, 
Prancūzijos. 

Liepos 21d. 
Leonidas Donskis: „Elito 
sampratos ir kultūriniai elitai 
nūdienos Lietuvoje" 

L. Donskis — Klaipėdos uni
versiteto Filosofijos katedros 
vedėjas, civilizacijos teoreti
kas — pradėjo ELSS. Elito 
svarstymas Rytų ir Vidurio 
Europoje pasidarė gan dažnas 
dalykas. Mat po daugelio 
dešimtmečių nelaisvės pirmą 
kartą pajutus, kas yra politinė 
galia, ji tampa hipnotizuojan
ti, kyla noras save pavadinti 
elitu. XVII a. elito terminas 
buvo vartojamas, apibūdinant 
aukštos kokybė prekes — taigi 
buvo pirklių sąvoka. Teorinėje 
plotmėje apie elitą prabilta 
XIX a. pabaigoje, kuomet pasi
girdo balsų, pranašaujančių 
masių atėjimą. Psichologas 
Gustave Le Bon manė, kad 
vienintelis dalykas, galintis 
ateities pasaulyje sustabdyti 
masių viešpatavimą būtų stip
rus elitas. XX a. pradžioje K 
Mosca ir V. Parėto įveda elito 
kaip galios distributorių są
voką. Savo teoriją jie nukrei
pia prieš marksizmą. K. Mos
ca intelektualus pavadina su-
belitu. Jie yra svarbūs tuo, 
kad saugo tradicijas bei pa-

JCrantai", „Naujoji Romuva"'. 
„Lietuvių atgimimo istorijos 
studijos". 

Liepos 22 d. 
Egidijus Aleksandravičius 
„Lietuvos universitetai: sam
pratos ir raidos keliai": 

E. Aleksandravičius — da
bartinis Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune prorektorius 
— savo paskaitoje rėmėsi as
meniniu universitetų stebėji
mu bei Mokslų tarybos, Mo
kslų akademijos ir Norvegijos 
Mokslo tarybos ekspertizių 
duomenimis. „Dainuojančios 
revoliucijos" retorika, verti
nant universitetus, buvo ra
dikali." Per penkiasdešimt 
metų universitetai galutinai 
indokrinuoti, reikalinga keisti 
ne tik struktūras, bet ir 
profesūrą. Tačiau, statistikos 
duomenimis, tik retos išimtys 
mokslinių laipsnių, įgytų iš 
partijos, mokslinio ateizmo 
katedrose ir pan., buvo nenos
trifikuoti (nepripažinti). 1990 
m. vyko švietimo reforma, ku
rios pagrindinis laimėjimas 
yra mokslo ir studijų įsta-

CLASSIFIED GUIDE 

Falanga... debesys... ir Baltijos jūra. Nuotr. dr. Kazio Ambrozaičio 

galima palyginti su naujomis 
kviečių rūšimis, kurios augina 
tik grūdus. Tad šiandien nere
tai tenka matyti, jog ieškoma 
partnerio iš mažiau reiklesnių 
kraštų, kad vaikai išliktų pro-

Mendelejevo lentelės atsira
dimą. 

Biologija panaudojama au
galų, gyvūnų, sveikatos mo
kslo ir gamtosaugos tyri
muose. Augalininkystė svarbi, 
be kita ko, ta prasme, kad duktyvūs, tačiau atsparūs ap-
93% žmonių suvalgomo mais- l i n k a i i r išlaikantys vidines 
to yra tiesiogiai augalinės ve rtybes. 
kilmės. Augalinį maistą per
dirbant į gyvulinį, naudingu
mo koeficientas tėra 15%. Pas
kutinė žemės ūkio inovacijų 
gairė yra kultūrinių augalų 

Liepos 23 d. 
Kęstutis Girnius: „Lietuva 
tarp seimo ir prezidento rin
kimų" į 

K Girnius f- 1972 m. Či-

gavo autonomijos teises vai 
stybės atžvilgiu. Tačiau gilyn į 
universiteto struktūrą ji ne
įsiskverbė: autonomijos teise 
naudojasi' konservatyvus se 

tymas. Pagal jį, universitetai produkcinių savybių gerini- k a g o s u n i vers^ete apgynęs fi-
' mas neprodukciniu savybių 

sąskaita (kviečio biomasės 
prieauglis nukreipiamas ne į 
stiebus ar lapus, bet į var
pas;. Fitomedicinos pacientai 

natorių blokas. Be to, ką yra augalai. Seniau, naikinant 
reiškia autonomija be finansi- nepageidaujamus organizmus, 
nio pagrindo. Realiai univer- labiausiai paplitę buvo nuodi-
sitetams yra užsakomas sti- niai vaistai. Dabar remiamasi 
pendįjantų skaičius ir nelei- pusiausvyros principu: kiek-
džiama priimti studentų iš vienoje biocenozėje turi būti ( Į w „ , , į w i ^ krikščionvs 
šalies už mokestį. Taip pat parazitų tam kad būtų ir jų d e m o k r a t a i ) socialdemokratai, 
apynasri uždeda neįžvalgūs priešų. Augalų apsaugai nau- c e n t r 0 s ą j u n g a i r LDDP). An-
mokesčių ir sponsorystės įsta- dojami biotechnmiai (vilioklės, t r a į^y^^ totaliai žlugo 
tymai. garsai) ir biologiniai metodai L D ' D p 1 9 9 2 m . jie laimėjo 

Aukštųjų mokyklų poreikis (antagonistų skatinimas, pa- k a į p p r o t e s t o p a r t i j a n e s 
Lietuvoje yra didelis, bet gali- razitų dauginimosi trukdy- Sąjūdis buvo žmonėms įgrisęs. 

Iliuzija, kad LDDP kompete-

losofijos disertaciją tema „Mo
ralinės kalbos'logika" — nuo 
1980 m. dirba Laisvosios Eu
ropos radijuje. 

1996 m. parlamento rinki
mai, anot K. Girniaus, svar
būs buvo dviem aspektais. Pir
ma, įsitvirtino normaliai poli
tinė santvarka: 5% barjerą 
peržengė tik penkios partijos 

mas). 

deda kitiems elitams save jiems trūksta kalbų žinojimo, 
reflektuoti. Intelektualo api- teisinio, ekonominio pagrindo, 
brėžimas siejasi su visuo- i r dabar galimybės studentui 
menės ir kultūros kritika, vaikščioti iš vieno fakulteto į 

mybės jį tenkinti yra menkos. 
Kad Gariūnų epocha baigėsi, 
liudija stojančiųjų skaičius, gyvūnai buvo avys ir ožkos 
Matyti nemaža diskrepancija (ca. 10.000 m. pr. Kr.). Prijau-
tarp ankstesnio ugdymo turi- kinti gyvūnai prarado pežy-
nio ir dabartinių visuomenės m>ūs, reikalingus išgyventi 
poreikių. Sovietmetyje univer- gamtoje. Atranką pradėjo da-
sitetai rengė siaurus profe- r>'ti žmogus, selekcionuoda-
sionalus, kurie negalėtų mas produkcines savybes. Tai-
mąstyti apie visumą. Dabar gi dabartinių naminių gyvūnų 

požymis yra jų didelis produk-

Pirmieji žmogaus prijaukinti t i n g a ^ y ^ a t ž v i l g i u > 

Kritikuojamos kontroliuojan
čios struktūros, mąstymo ten
dencijos, vertinimo standartai. 
Kritika — tai ne „bombar
davimas", bet bendrakultūrinė 
komunikacija. Mentalitetų ir 
kultūros istorikas R. Darmont 
pastebi, kad prancūzų švie
tėjai ir buvo intelektualų pro
totipai, kadangi jie buvo 
grupė. Intelektualai neegzis
tuoja pavieniui, jiems reika
linga sąjūdžio grupė, turinti 
pasišventimo, idealų, vienijan
ti mąstymo būdą (metadis-
kursą). Iš tautų pavasario pa
vyzdžių matome, kad intelek
tualą: kuria tautas: saugo 
valstybines kalbas, formuluoja 
politinius ir kultūrinius pro
jektus, apibrėžia tautą. „Auš
ra" ir „Varpas" yra paradigmi
niai pavyzdžiai, kada žurnalas 
yra užnugarinis grupės pro
jektas. L. Donskis kultūrinius 
elitus apibrėžia kaip intelek
tualų grupes, turinčias žur
nalus, ateities projektus ir 
laisvai konkuruojančias viena 
su kita. 

L. Donskis paminėjo šiuos 
Lietuvos kultūrinius elitus. 
Rafinuočiausias katalikiškas 
žurnalas yra „Naujasis ži
dinys". „Baltos lankos" yra 
žurnalas, leidykla ir humani
tarinių, socialinių mokslų semi
narai Druskininkuose. Mažes
ni kultūriniai elitai yra: 
„Sietynas". „Siaurės Atėnai", 

kitą, komplr ktuojant sau iš
silavinimą, yra menkos. In
telektualinės potencijos slenks
tis yra didelis, ypač politikoje, 
teisėje, sociologijoje. Universi
tetai savo gerumą daugiausia 
iliustruoja stojančiųjų skai
čiumi, tačiau šie konkursai 
nieko nesako apie universi
tetų kokybę. Didžiausia da
barties universitetų problema 
yra įsigyti naują profesūros 
generaciją. Tą pabrėžia ir Nor
vegijos Mokslo tarybos eksper
tizė. 

Tomas Sudavičius: „Taiko
moji biologija" 

T. Sudavičius — Goethes 
universiteto Frankfurte prie 
Maino biologijos doktorantas 
— tyrinėja vaistų poveikį 
klausai. 

Pagal klasikinį apibrėžimą, 
biologija yra mokslas, tiriantis 

tyvumas. Prie paskutinių gy
vulininkystės naujovių pri
klauso embrioninio daugini
mosi metodo bei optimalių 
sąlygų (muzika ar glostymas) 
taikymas. 

Gamtos buvimas yra žmo
gaus egzistencijos pagrindas, 
kuris prisideda ir prie būties 
sąmonės formavimo. Nuo žmo-

žlugo ir partija neteko 5/6 
savo balsuotojų. Po rinkimų 
didžiąja dalimi pasitraukė 
LDDP inteligentija, taigi be
lieka buvęs 'nomenklatūros 
branduolys, vadovaujamas 
Juršėno. K. Girniaus nuo
mone, LDDP rinkėjų skaičius 
ateityje galėtų likti apie 10%. 

Niekas neįsivaizdavo, kad 
konservatoriai laimės 70 vietų 
parlamente. Tai pat nelauktas 
reiškinys buvo, kad konserva
toriai, šalia Centro sąjungos, 
buvo populiariausia partija 
tarp jaunimo. Nelauktas to
dėl, kad jie turėjo įvaizdį, esą 
buvę sąjūdiečiai, tremtiniai, 

gaus išnaudojimo ir užteršimo P?*fn*' į v a r g ę žmones, jų 
gamta sugeba atsigauti, ta- nnkimų kampanija buvo ne-
čiau ši atsistatvmo galimybė vykusi. Antrą vieta tarp pra 
turi ribas. Šiame skyriuje 
reikia paminėti biofermenta-
ciją — tai biologinių reaktorių 
mokslas. Biologiniame reakto
riuje galima naikinti žalingas 
atliekas, kurių natūraliai bak
terijos nesugeba suvirškinti, 
paverčiant jas į metano dujas. 

Kai seniau žmonės ligų ne
matė, yra netiesa. Jei seniau 
žmonės, vos prasidėjus ligai, 
mirdavo, tai dabar jie įsigyja 
ir sulaukia dar vienos. Todėl 
ir ligotumas atrodo didesnis. 

Gyvenimą prailgino šie fakto-
gyvąją gamtą. Dabartinę bio- riai: būsto atsiradimas, regla-
logiją galima įvardinti, kaip mentuotos darbo sąlygos, me-
gamtos pavergimo ir kontroles dicininė pagalba, higienos lai-
metodų mokslą. Seniau ji 
buvo gamtos pažinimo šaka. 
dabar gi skverbiamasi į funk
cinį supratimą: į reakcijų 
mechanizmus, sukeltus paki
timų iš aplinkos ar organizmo. 

laimėtojų išsikovojo krikš 
čionys demokratai. Aiškus fi-
asco buvo patirtas ir per savi
valdybių rinkimus. Krikšč. de
mokratų partija yra sukūrusi 
savotišką draudėjų įvaizdį: 
sunku pasakyti, ko jie siekia, 
lengviau žinoti, kas jiems ne
patinka: abortai, alkoholis, 
lošimo namai ir pan. Trečioji 
galia Lietuvoje tapo Centro 
sąjunga. Atstovaudama kaž
kokiam nuosaikumui, ji netu
ri stipresnio profilio, tačiau 
teoriškai jos ateitis yra šviesi, 
nes LDDP neatsigaus. ir rin
kėjai neišvengiamai nusivils 
konservatoriais. 

Atėjus deputatams prie 
valdžios, išryškėjo stulbinanti 
kadrų stoka. Trūksta žmonių, 
kurie galėtų perimti ministrų 

kvmasis. Natūrali atranka 
kūno stiprumo atžvilgiu visuo
menėje išnyko., tačiau būsimas 
kartas sugeba išlaikyti tik tie, pareigas, kurie galėtų būti 
kurie sugeba sukurti pastovią veiksmingais atstovais. Kon-
šeimą ir uždirbti pragyvenimą servatorių tarpe yra daug 

Visgi, lyginant biologiją su ki- vaikams ir sau. Dabartinė naujų atstovų, bet, stebint dis-
tais mokslais, ji yra pana- Vakarų visuomenė yra pro- kusijas, matyti, kad nėra, kas 
šiame lygyje kaip chemija duktyvumo visuomenė: žmo- galėtų išaiškinti konservato-
XVIII a. viduryje: biochemi- nės labai rezultatyvūs, tačiau rių poziciją. Stokojant išma
niai tyrimai yra panašioje jiems reikalingos optimalios nančių, trūksta ir institucinės 
stadijoje kaip chemija prieš sąlygos. Vakarų visuomenę atminties. Nenuostabu, kad 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS. ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIBYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

įstatymai keičiami, vieni ki
tiems prieštarauja, nenuo
seklūs ir nevykusiai apibrėžti. 

Apklausos ryšium su prezi
dento rinkimais piešia tokią 
padėtį: pirmoje vietoje yra A. 
Brazauskas arba V. Adamkus 
(25-27%). trečioje — A. Pau
lauskas, ketvirtoje — V. Lands
bergis. Brazauskas išlieka la
bai populiarus. Konstruktyvių 
pasiūlymų jis neturi, nuo ūkio 
atitolo, nuo užsienio politikos 
nustumtas. Adamkaus kandi
datūra, K. Girniaus nuomone, 
bus atmesta, kadangi konsti
tucija kelia sąlygą gyventi Lie
tuvoje. Nepasikeitus padėčiai, 
V. Landsbergio karjera gali 
baigtis. Jam nesiseka rasti 
normalų bendravimą su žmo
nėmis. Dažnai prasiveržia 
kandumas ir ironija, kurių 
žmonės nesupranta. Yra ne
mažas kiekis griežtai prieš jį 
nusistačiusiųjų. Veikiausiai 
rinkimus laimės Brazauskas. 
Priežastis yra minėta naujų 
žmo nių ir politikų stoka. 
Sąjūdžio metu buvo galima 
stebėtis „talentų" proveržiu, 
tačiau tai buvo vienkartiniai 
mitingo politikai, kurie, atėjus 
darbui, Lietuvai nepasitar
nauja. 

Apskri tas s ta las „Politiniai 
ir kultūriniai Lietuvos projek
tai" 

K. Girnius : Iš politinių vy
riausybės projektų pagrindi
niai yra priėmimas į NATO ir 
į ES. 

D. Kuolys: Keliant valstybės 
ir visuomenės raidos projektų 
klausimą, galima konstatuoti, 
kad aiškių projektų, kuria 
linkme mėginama spręsti vi
suomenės ir valstybės gyveni
mo klausimus, Lietuvos visuo
menė nesulaukia. Pilietinės 
visuomenės pagrindas yra 
pasitikėjimas valdžia, kuris 
Lietuvoje neegzituoja. Politi
niai įsipareigojimai visuome
nei nėra tęsiami del infanti
liškumo, arogancijos ir per di
delio improvizacijos lygio. Lie
tuvos politika apskritai stoko
ja žaidimo taisyklių, kurias 
visuomenė žinodama galėtų 
politikais pasikliauti. Atvirkš
čiai, visuomenė turi spėlioti 
valdžios improvizacijos gali
mybes. 

Čeponis: Lietuvos proble
mos glūdi tame, kad nebuvo 
priimtas desovietizacijos įsta
tymas. Nomenklatūra liko ta 
pati, ypač įmonėse. Teisė
saugos institucijose dirba su 
KGB susiję žmonės, dabar tu
rintys ryšių su mafija. 

J . Norkai t is : Norint reali
zuoti pilietinę visuomenę, val
stybei reikalingi teisiniai rė
mai. Jie turi būti patikimas 
pagrindas. į kurį kiekvienas 
pilietis galėtų remtis. Tada 
visų kitų projektų kūrimas 
vyktų visiškai paprastai, juk 
Lietuvos visuomenė yra kūry
binga. 

Reikalingos moterys namų 
Valymui . Viena moteris valo po vieną 
namą. Savaitine alga $375. Kambarys 

\ gyventi Dus parūpintas. 
Tel . 608 -244 -9393 arba 

608-444-5126. Sus įkalbėti galima 
lenkiškai, rusiška: arba angliškai 

Obuoliu ir grybų sezonas 
prasidėjo Union Pierl 

Išnuomojamas vasarnamis su 
šiluma savaitei ar dienomis iki 

10/30/97; 1 mieg. virtuvė, salonas. 
nauja vonia 6 1 6 - 4 6 9 - 4 8 2 6 

H E L P W A N T E D 
Lamp base assembler Full time; some 
mecnanical skilis preterrable; wiM train. 
Mjst speak English Clean environment. 

Call to apply. Lamp Base Specialties. 
11319 S. Hanem VVorth. IL 60482 

Tel. 708-361-1199 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto Mdfeną. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3J1S 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

STIPENDIJOS! 
Lietuvių Prekybos Rūmai ieško 

studentų $2,000 stipendijai. 
Prašymai turi būti įteikti 
iki 1997 m. spalio l'd. 
Rašyti arba skambinti: 

Mr. David Gaidas 
11028 Southwest Hwy. 
Palos Hills, II. 60465 

T e l . 708-974-4410 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDSMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 WeetS6»i 

T«I.(70S)424-SM4 
' (773) SS1-SSS4 

Open house Sunday 1-4 
5113 S. Ridgeway 

Rsduced III 
S extra large bdrms. 1-1/2 baths, 

dlning room+ eat-in krtchen, sami-finithad 
basement, 2-1/2 car gąrags. doubta lot 

side drive. O'Brien Fami ly Realty 
7 7 3 - 4 3 4 - 7 1 0 0 

MASONRY 
CONSTRUCTION Co. 

ieško mūrininkų ir statybos 
darbininkų turinčių patyrimo 
dirbant JAV-bėse. Auto. ir 
darbo leidimas reikalingi. 
Uždarbis labai geras ir 

išmokamas kas savaitę. 
Skambinti po 6:30 v.v. 

tel. 708-345-3379 

MACHINI8T 
Experienced Bridgeport machirust for 

job shop needed įmmediately. Minimnm 
8 yra. exp. Etcellent benefiu lt voriung 
conditions. Plenty of overtime. Schiller 

Pk. area. Some English necessary. 
847-678-1816 

8am to 5pm Mon. thru Fri. 

mmSSSSSSS. 
HnuofnojSfTNM 
3kafnb.butes 

su šiluma; $380 į mėn. : 

Tet 70*425-7160 

LIVE-IN NANNY 
for 1 yr old 4 2 yr. old. 

Non-smoker. housekeeping. 
English speaking 
847-698-2770 or 

847-234-7444 
Please respond in English 

VVaantrtgton, D.C. lakMS, 
BSMtsetl stwWnsas. ieško dstMninto. 
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo 

priežiorą, valymą ir mažus remonto 
darnus $5.50 į vai. už „landscaping" 
darbą: žoles pjovimą, kiemo vstymą. 

aplinkos tvarkymą. Jai nori, gal dkM 12 
vai. į diena, KreipSK tol 2024444*3 

(Bus daugiau) 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 

Siunčiame baldus ir komercines siuntas. 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba 
privačiam asmeniui i Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00. 

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

MAISTO SIUNTINIAI: 
$ 9 8 . - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava, kakava, 
arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, majonezas, 
riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai, 
50 svarų. 
$ 3 9 . - š v e n t i n i s - kava, arbata, kakava, mėsos konservai, 
vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai. 
$ 3 9 . - v a i k a m s - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai. 
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, F L 33706. 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 

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 



Kur Crirįa žaliuoj ą" 
* T *.* <* 

Akomponaatore 

LAIŠKAI 
VERTA DĖMESIO 

Viešas pareiškimas dėl Egi
dijaus Aleksandravičiaus isto-
"rinių vertinimų knygoje „Pa
sipriešinimo istorija 1944-
1953 metai", išleista 1997 m., 
autorė Nijolė Gaškaitė. 

Mes, žemiau pasirašė Lietu
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybos nariai, išlikę gyvieji 
Lietuvos partizanai, susipa
žinę ir Egidijaus Aleksand
ravičiaus knygos pradžioje 
parašytu kreipimusi .Atviros 
atminties visuomenei", psl. 
3,4, kategoriškai nesutinkam. 
Suprantame šį kreipimąsi iš 
esmės kaip kosmopolitizmo 
propagavimą, patriotizmo nei
gimą, prisidengiant veidma-
nišku lozungu „žmogus — pa
saulio pilietis". 

Egidijui Aleksandravičiui 
minint Opšrūtų kaimo pa
vyzdį, mums netikėtina, kad 
mokslo vyras, istorikas, turin
tis solidžius mokslo laipsnius 
i r . pareigas, nežinotų Moloto-
Vo-Ribbentropo pakto 1939 m. 
turinio ir jo pasekmių Europos 
tautoms, jų tarpe ir mūsų Lie
tuvai. Mes neįsibrovėm į So
vietų Sąjungos teritoriją kur 
nors prie Maskvos, bet tik 
gynėme savo tėvų sodybas, 
savąją žemę, lygiai taip, kaip 
kad-gynė Mindaugas, Kęstutis 
ir Vytautas griaudami ir de
gindami kryžiuočių pilis, sta
tytas palei Nemuną. Lietuva 
nenorėjo kolchozų ir priešinosi 
jų jungui. 

Būtinoji gintis kiekvienam 
žmogui ar tauta i yra jų pri
gimtinė teisė. Veiksmas lygus 
atoveiksmiui arba atoveiksmis 
lygus veiksmui. Ginti Lietuvos 
valstybę yra kiekvieno jos pi
liečio pareiga, tas buvo pa
brėžta ir 1939 m. Lietuvos 
konstitucijoj. 
iž^Sgidijus Aleksandravičius 
rašydamas apie N. Gaškaitės 
„Pasipriešinimo istoriją 1944-
1953 m." aiškiai abejoja: 
„...Dar ankstoka apie tokią 
akademinę sintezę kalbėti. 
Nepaisant keliolikos tomų do
kumentų rinkinių, dienoraš
čių, memuarų pasirodymo Lie
tuvos spaudoje, tikrojo akade
mizmo ir platesnių bei įvai
riapusių istorikų monografi
nių tyrimų negana". Negi Egi
dijui Aleksandravičiui ištik-
rųjų atrodo, kad Lietuvoj per 
mažai dar išlieta kraujo, aša
rų ir patirta kančių? Kas pri
vertė istoriką taip rašyti0 

Kosmopolitiniu mąstymu 
panašios ir paskutinės kreipi
mosi eilutės psl. 4, kur kalba
ma apie būtiną imunitetą 
prieš bet kokias primityvaus 
nacionalizmo ir aklo fanatiz
mo apraiškas. Taip kalbėti 
apie Lietuvos pokario kovų ir 
kančių istoriją gali tik žmogus 
nepalaikantis ryšių su gyvais 
liudininkais asmenimis, vien 
tik teoriškai sklaidydamas 
KGB išlikusių archyvų bylų 
pageltusius lapus su išanks
tiniais nusiteikimais, apie Lie
tuvos part izanus ir jų asme
nybes. Tik nepatyrus siaubin
go „šėtoniškos blogio imperi
jos" veikimo, lengva davinėti 
kosmopolitizmui artimus pa
tarimus, kad ir gabiam, žino
mam išeivijos žurnalistui Liū
tui Mockūnui, sugundant jį 
dirbti milžinišką darbą, pa
rašyti neeilinį istorija ir įvai
riais duomenimis paremtą 
veikalą apie Joną Deksnį 
'žiūrėti knygą „Pavargęs hero
jus", autorius Liūtas Moc-
kūnas, 1997 m.). Šios knygos 
9-tame puslapyje teisingai ir 
atvirai Liūtas Mockūnas prisi
pažįsta: „Jeigu už šios knygos 
parašymą man teks išgerti 
kartybės ir nuodų taurę, ją 
turės gerti ir Aleksandra
vičius. Jis buvo tas gundyto
jas, kuris mane paskatino šią 
knygą parašyti". 

Mes linkime gerbiamam po
nui Egidijui Aleksandravičiui 
kaip galima greičiau pakore
guoti savo istorinę mąstyseną 
ir nebijoti Lietuvai šviesių 
spalvų; purvo ir juodos spal
vos dabartiniame gyvenime ir 
taip gana. 

Mes įsitikinę, kad Lietuvos 
didvyrių išlietas kraujas dėl 
tėvynės laisvės visais laikais 
buvo šventas, pradedant Min
daugo laikais, 1831-1863 m. 
sukilimo metais, 1918 m. ko
vose dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, 1941 m. birželio 23-
iosios sukilime, 1944-1953 m. 
Lietuvos partizaniniame pasi
priešinime, visų tremtinių, 
politinių kalinių ir kitų disi
dentų padarytose aukose, bai
giant Medininkų muitinėj iš
lietu krauju ir 1991 metų sau
sio 13-tosios aukų žygdarbyje 
prie Televizijos bokšto. 

Dėl viso šito mums nebe
reikia jokių akademinių svars
tymų, mums ir toliau aišku. 

kad be jokios abejonės mes to
liau galim drąsiai giedoti 

Sol. Aušra Cicėnaitė, Kauno Muzikinio teatro statytoje operetės 
„Šikšnosparnis" premjeroje. „Draugo" renginių komiteto pakviesta, kartu 
su sol. Vaidu Vyšniausku ir pianiste Eugenija Kupryte, ji atvyksta į JAV 
ir duos eile koncertų — Lemonte, Čikagoje, Clevelande, Los Angeles, St. 
Petersburge. „Draugo" skaitytojai ir neskaitytojai maloniai kviečiami 
koncertuose gausiai dalyvauti, nes tai ne vien parama lietuviškai spau
dai, bet ir dvasinė atgaiva, nes koncertų programą ;sndaro ypač nuotai
kinga muzika. 

mūsų himną: Lietuva Tėvyne 
mūsų, Tu didvyrių žeme" nei 
kiek nesigrauždami. 

Yra riba tarp gėrio ir blogio, 
ne vien tik juoda balta pilkas 
mišinys. Yra riba tarp kolabo
ranto, stribo ir Lietuvos Pa r t i 
zano. Tą aiškiai šiandien įrodo 
Lietuvoj statomi kryžiai an t 
žuvusių dėl tėvynės kapų, sta
tomos koplyčios ir paminklai , 
rengiami minėjimai ir Seimo 
naujai leidžiami įs ta tymai . 
Tauta dar neprarado istorinės 
atminties, tik būtina greičiau 
vaduotis iš sovietinio paliki
mo. 

A. S v a r i n s k a s — LLKS ka
pelionas, J . Čepon i s -r- LLKS 
pirmininkas, B . T r a k i m a s — 
Didžiosios Kovos apyg. vadas , 
J . P e t r a š k a — Pietų sri t ies 
vadas, B. Zabul is — Vytauto 
apyg. vadas, K. S a v i č i u s — 
Dainavos apyg. vadas, S t . 
G r y b a u s k a s ' — Žemaičių 
apyg. vadas, J . K a d ž i o n i s — 
Algimanto apyg. vadas , J . 
Ma tukev ič ius — Tauro apyg. 
vadas. B. J u o s p a i t i s — Vyčio 
apyg. vadas. S. P l i e n i u s — 
Prisikėlimo apyg. vadas. 

Kaunas 
1997 m. rugpjūčio 12 d. 

O KIENO GI TIESA? 

Pagaliau PLB LX seimo Vil
niuje vyksmas buvo gausiai 
aprašytas . Ačiū straipsnių au

toriams, nepatingėjusiems šį 
svarbų užsienio lietuvių veik
los pasireiškimą aprašyti 
t iems, kurie ta veikla jautr ia i 
domisi ir jos sveikatingumu 
rūpinasi . 

O vis dėlto skaičiusieji net 
kelių autorių seimo vyksmo 
apyskai tas , pasiliks nustebę ir 
abejojantys. Klausimas, ku
riuo straipsniu galima pati
kėti, kurio pasakojimus pri
imti už gryną faktą, neduos 
ramybes vien tik dėl tų apy
skai tų įvairumo. 

Net ten buvusieji ne visi vie
nodai matė ir girdėjo įvykius 
posėdžių salėje. Vieni pro or
ganų rinkimo procedūrą pra
bėga ristele, kiti a t randa net 
vienaip a r kitaip balsavusių 
skai tmenis . Vieni mini at
stovų pasipiktinimą pasirink
tų balsavimo už minimaliau
sią sąrašą metodu, kiti tvirti
na seimo atstovų to metodo 
priėmimą. Vieni kalba apie 
sąrašo a r sąrašų sudarymo 
būdą ir teisiškumą, kiti abejo
ja , a r būt ina net tarpkontinen-
t ines keliones dariusių seimo 
atstovų atsiklausti , tuos są
r a šus sudarant . Vieni pastebi 
vadovaujančiųjų polinkį ma
nipuliuoti atstovų sudėtį, kiti 
tokį manipuliavimą laiko net 
būt inu, masėms vadovaujant. 

Taip ir prieiname prie metai 
po metų, dešimtmetis po 
dešimtmečio besitęsiančios la
bai panašios sudėties valdžios. 
Nė nepajuntant į vadovau
jančias vietas susiburia tai 
vienokios pasaulėžiūros, ar 
vienokių politinių įsitikini

mų, tai vienokio profesinio 
pasiruošimo žmonės. Gal ir tai 
būtų pakenčiama, jei tokios 
sudėtys nebūtų bandomos įam
žinti, netaptų kontrolinio po
būdžio institucija. Ir kyla kon
fliktai, kai Bendruomenę su
darančiuose padaliniuose at
siranda vadovų, nenorinčių 
automatiškai priimti vadovau
jančiųjų užmačių. Tada ima plyš
ti bendruomenininkų kruopš
čiai austas Bendruomenės au
deklas. Tokių pavyzdžių jau 
esame turėję ir laikas pa
sirūpinti, kad j ie nepasikar
totų. 

Ypač lėšų telkimo LB progo
mis centrinės vadovybes 
mėgsta paliaupsinti LB apy
linkes, kad be jų veikimas 
būtų neįmanomas, kad tik jos 
yra LB nugarkaulis. Tačiau 
visiems svarbių sprendimų 
metu tas nugarkaulis yra vi
siškai užmirštamas, jų nuo
monės neatsiklausiama. 

Patekę į vadovaujančias po
zicijas, tautiečiai neturėtų 
pasijusti turį teisės ir tiesos 
monopolį. Jau iš šių seimo 
aprašymų matome, kad tą pa
tį vyksmą stebėdami, žmonės 
ką nori, tą mato, kaip pato
giau ir naudingiau, taip ir in
terpretuoja. 

Z i g m a s Gryb inas 
OTallon, IL 

LB SEIMAS IR 
EKONOMIKA 

Labai rūpestingai perskai
čiau spaudoje paskelbtus Vil
niuje įvykusio seimo apra
šymus, įvairių pasaulio kraš
tų Lietuvių Bendruomenės at-

Nuoši rdž iam Draugu i 

A.tA. 
Dipl. Inž. KRISTUPUI 

DAUGIRDUI 
Iškeliavus Amžinybėn, žmoną, mielą HALINĄ, 
s ū n u s TOMĄ ir J O N Ą su še imomis giliai užjau
čiame ir d r a u g e l iūdime. 

Juozas ir Irena Rasiai 
Antanas ir Aldona Lipskiai 

Leonidas ir Praurime Ragai 

Ilgamečiui Vyrijos na r iu i 

A.tA. 
Dipl. Inž. KRISTUPUI 

DAUGIRDUI 
mirus , jo žmoną HALINĄ, s ū n ū s TOMĄ ir JONĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia 

Vyrija „Plienas" 

Jaunimo centro kavinėje rugsėjo 7 d po Tautos šventes minėjimo Iš kairės Ale Briediene. .IAV I.H Švietimo ta
rybos pirm Regina Kučiene. ALT sąjungos vicepirm Stasys Briedis. „Dirvos" redaktorius <lr .Jon.is Jasaitis. 
skaitės Šventėje paskaitą. Petras Burnas 

A.tA. 
ANATOLIJUI LAKUI 

mirus , jo žmonai JADVYGAI, dukra i RASAI, 
sūnui KĘSTUČIUI su še imomis bei ki t iems 
ar t imies iams re i šk iame nuoši rdžią užuojautą. 

Stefa ir Justinas Šidlauskai 
Elena ir Vladas Paliulioniai 

Dalė ir Bronius Blekiai 
Bronė ir Bronius Kūrai 

Rita Kuraite 
Ieva Paulauskienė 

Ema Venskienė 
Albertas Matulis 
Kazys Rotanskas 

stovų pranešimus, bet nuste
bau, kad niekas netarė žodžio 
apie tuose kraštuose gyve
nančių lietuvių pragyvenimo 
šaltinius. Pavyzdžiui, mums 
žinoma, kad Australijoje gyve
na nemažai lietuvių. Įdomu, 
kaip j ie ten verčiasi ekono
miškai. Ar turi įsteigę savo fi
nansines institucijas, bankus. 
ar bent taupymo ir skolinimo 
bendroves tvarkyti savo finan
sinius reikalus? Taip pat 
svarbu žinoti, ar pasisekė 
įsigyti pramone, fabrikus"' 
Kiek lietuvių verčiasi preky
ba? Ar yra lietuvių tvarkomų 
restoranų, valgyklų, kavinių 
ir kitų verslo įmonių? Kiek 
šiandieną Australijoje yra lie
tuvių praktikuojančių gydy
tojų, advokatų, architektų, 
statybininkų ir 1.1.? Svarbu 
taip pat žinoti, ar lietuviams 
Australijoje pasisekė pasista
tyti ligoninę, senelių namus, 
panašiai, kaip padare Ameri
kos lietuviai9 

Tokias žinias labai svarbu 
žinoti ir apie kitus kraštus, 
kur dabar gyvena lietuviai, 
pvz., Pietų Amerikos vals
tybėse — Brazilijoje. Argenti
noje, Venezueloje ir 1.1. Mums 
taip pat būtų labai įdomu 
žinoti, kaip ekonomiškai ver
čiasi lietuviai, pasilikę gyven
ti Rusijoje, Ukrainoje0 

Man atrodo, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė turėtų 
rūpintis ne tik lietuvybės, 
kultūriniais ir meno reikalais, 
bet ta ip pat rūpintis" ir lietu
vių ekonominiais reikalais 

Adolfas B a l i ū n a s 
Willowbrook. IL. 

V I E N E R I Ų METŲ M I R T I E S S U K A K T I S 

x \ « ( A . 

JUOZAS ARLAUSKAS 
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo, Senelio ir Prosenelio, 

kurio netekome 1996 m. rugsėjo 21 d. mirties sukakti, gre-
gorinės šv. Mišios už jo sielą aukojamos visą rugsėjo mėnesi 
Tėvų Pranciškonų vienuolyne Kennebunkport. ME. 

A.a. Juozo mirties dieną, rugsėjo 21 d., šv. Mišios bus 
atnašaujamos: Lietuvoje, Vilkaviškyje, Putnamm. CT Nek 
Prasidėjimo Marijos seserų vienuolyne, ir Nevv Britain. CT. 
kur Velionis praleido savo paskutinius 47 metus ir pri
klausė Sv. Andriejaus lietuvių parapijai. 9: 30 vai. ryto. 

Prisimename su malda, ilgesiu ir gilia meile: 

Žmonn Eleonora, aūnūa Juozas ir Jonas, 
jų tmoDom, trjm anūkai ir viena proanūkė. 

PADĖKA 

A.tA. 
JUOZAPATĄ KASPARIENĖ 

Mano mylima Žmona, mirė š.m. liepos 24 d., palaidota 
liepos 26 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdi padėka kapelionui A. Paliokui. S J už ligones 
lankymą namuose, suteikiant šv sakramentus, maldas ir 
palaiminimus, taip pat maldas koplyčioje, atnašautas šv. 
Mišias bažnyčioje ir už laidojimo apeigas kapinėse. 

Dėkoju zakristijonui irjo žmonai. 
Ypatinga padėka mano mieliems kaimynams ir jų duk

ros šeimai, daug padėjusiems mano sunkiausiose pergy
venimo dienose, be to, ačiū už gėles ir maldas. 

Dėkoju muzikui F. Stroliai ir solistei D Stankaitytei už 
šv. Mišių metu gražiai sugiedotas giesmes 

Dėkoju šaulių ,,Daukanto" kuopai ir ..Klaipėdos" jūrų 
šauliams už garbingą sargybą ir veliones palydėjimą i 
Amžino Poilsio vietą. 

Tanu ačiū visiems už maldas, geies ir aukas skirtas šv 
Mišioms, taip pat už pareikštas užuojautas asmeniškai ir 
laiškais. 

Ačiū laidotuvių direktoriui DM. Petkui už gražų, ma
lonų, patarnavimą. 

Pasilieku jums visiems dėkingas už nuoširdumą ir pa
galbą, suteiktą skaudžiose pergyvenimo maldose. 

Liūdintis vyras 

ĖtĖĖĖĖĮ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
TRYS SAVAITĖS LIETUVOJ SU A. 

PAUŽUOLIU 

Dail. N'ijolė Baniene, kurios paroda, pavadinta ..Sek mane takeliu" bus 
atidaryta rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte 

Ar pažįs ta te , kas neskai
to „Draugo", nes mano, kad 
95 dol. metinė prenumeratos 
kaina yra per aukšta? Būtinai 
pasistenkite pranešti, kad ri
botą laiką 100 visai nauju 
skaitytojų gali užsiprenume
ruoti dienraštį tik už 60 dole
rių metams! Tai galime pada
ryti JAV LB Kultūros tarybos 
skiriamos aukos ir „Draugo" 
administracijos nuolaidos dė
ka. Juk tai puikiausia proga 
kam nors padovanoti dovaną, 
kuri lankys ne vieną dieną, o 
penkis kartus per savaitę — 
visus metus! Pasinaudokite 
proga ir kitiems apie ją pasa
kykite. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje spalio 21 d., sek
madienį, 12 vai. p.p., šv. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. Po pamaldų 
1:15 vai. p.p. Holiday Inn res
torane bus pietūs — atsisvei
kinimas su kun. Antanu Sau
laičių, pareikšta jam asme
niškai ir visiems tėvams jė
zuitams nuoširdi padėka už 
ilgų metų bendravimą, tikė
jimo dvasios skleidimą. Kun. 
A. Saulaitis išvyksta į Lie
tuvą, kur paskirtas Lietuvos 
ir Latvijos tėvų jėzuitų pro
vincijolu. Beverly Shores lie
tuviai vel ieškos lietuvio kuni
go, ar glausis prie šiaurės 
Indianos labai populiarios ir 
visų mėgstamos Šv. Kazimie
ro paprapijos Gary, IN, kurios 
klebonas yra prel. dr. Ignas 
Urbonas. Bažnyčia, prie ku
rios veikia atkurta lituanis
tinė mokykla, saugiai pasie
kiama pravestais naujais ke
liais. 

LB apylinkės „Krantas" 
valdyba p raneša ir kviečia 
visus į vakaronę šį šeštadienį, 
rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vak.. 
Šaulių namuose, 2417 W 43rd 
Str.. Chicago. Vėl bus tęsiami 
anglų kalbos kursai, nuo 6:30 
vai. vak., tad ir pradedantys, 
ir anksčiau lankiusieji kvie
čiami mokytis bei tobulinti 
savo anglų kalbą. Vakaronės 
metu bus susitikimas su imig
racinės teisės advokatu Andje-
koGalich. Jis pateiks informa
ciją ir atsakys į rūpimus 
klausimus. Po to vyks smagi 
Tomo diskoteka. 

Marija Ročkuvienė, Liu
cija Maldūnienė ir dr . Ele
na Repš ienė išplatino po 
vieną stalą į „Draugo" rude
ninį pokylį, kuris bus jau šį 
sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
Martiniąue salėje. „Draugas" 
tikrai džiaugiasi, turėdamas 
tokių uolių geradarių. 

Pasaulio lietuviu centre, 
Lemonte „Draugo" koncertas 
bus spalio 4 d., o Jaunimo cen
tre — spalio 5 d. 

„VALSTIEČIV 
LAIKRAŠČIO" GEGUŽINE 

Leliūnuose (Utenos) rajone 
įvyko „Valstiečių laikraščio" ir 
Utenos apskrities paštų dar
buotojų linksma gegužinė. 
Nemažai susirinko krašto 
ūkininkų su šeimomis, iš visos 
Utenos apskrities suvažiavo 
pašto darbuotojai ir laiški
ninkai, net ir „Lietuvos pašto" 
generalinis direktorius Jonas 
Šalavėjus. 

I gegužinę atvykę norėjo pa
siklausyti garsiojo „Armo
nikos" ansamblio ir susitikti 
su „Valstiečių laikraščio" žur
nalistais ir darbuotojais. „Ar
monikos" vadovas Stasys 
Liupkevičius prisipažino, kad 
laikraštis yra jo mėgsta
miausias ir ragino visus susi
rinkusius užsiprenumeruoti. 
O ansamblį lydėjęs Algis Gra-
šys-Brač, (dabar persikrikštijo 
Bračkausku, kad geriau de
rintųsi prie prezidento) sakė, 
kad laikraštis yra vienintelis 
ir tikrasis Lietuvos ūkininko 
bičiulis, pagalbininkas. Ir ne 
tik ūkininkų, bet ir visų žmo
nių — darbininkų, inteligen
tų, jaunimo, vaikų. Tai laik
raštis, kuris skleidžia šviesą 
Lietuvai. 

Vyriausias redaktorius Jo
nas Švoba pasveikino gegu
žines dalyvius su Valstybės 
švente, palinkėjo jiems sveika
tos ir laimės. Buvo apdovanoti 
geriausi apskrities laiškinin
kai. Jie dėkojo už dovanas. 
„Armonika" skardėjo, o šokėjai 
braukė prakaitą. 

„Armonika" atvyksta į JAV 
ir Kanadą spalio mėn. Čikagos 
apylinkėje koncertai vyks šeš
tadienį, spalio 11 d., 2 vai., Šv. 
Kazimiero parapijoje, Gary, 
IX: spalio 12 d.. 12 vai. Le
monte ir tą pačią dieną, 4 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

Paskutinis rugpjūčio tre
čiadienis 8.27, tai diena, kai 
susitinkame „Seklyčioje" (taip 
sakė savo įvadiniame žodyje 
mūsų mieloji globėja Elenutė 
Sirutienė): padraugauti, pa
bendrauti, pasidžiaugti, pa-
kitais ir padainuoti. Sį tre
čiadienį, šalia visų anksčiau 
minėtų įdomybių, atėjom pasi
ruošę išklausyti ir Antano 
Paužuolio įspūdžių iš kelionės 
po Lietuvą. Antanas Lietuvoj 
yra lankęsis tris kartus, šį 
sykį važiavo su sūnumi ir 
dviem vaikaičiais. 

Mūsų dirigentas F. Strolia 
nusprendė, kad mes ne tik 
dainuosim (ir padainavom 
net 13 dainų), bet ir giedosim 
dvi giesmes iš Mažvydo Kate
kizmo, pagerbdami Mažvydą, 
kuris savo katekizmu iškėlė 
lietuvių kalbos gyvybę ir gro
žį. Tos giesmės vadinosi 
„Giesmė apie vaikelį Jėzų" ir 
„Giesmė ant Velykų" . Dainų 
šį kartą nenagrinėsim — tai 
padarysim kitą kartą, nes da
bar reikia aprašyti, kaip Anta
nas Paužuolis pasakojo apie 
viešnagę Lietuvoj. 

Pradžioje mielas „brolis An
tanas" (taip mes visi tą skautą 
vadinam) paaiškino, kad jo 
kelionių įspūdžiai ir nuotaikos 
bus skirtingesni už „Draugo" 
redaktorės įspūdžius. (Taip ir ^veik visą Lietuvą". Keliai 
turi būti, nes kiekvienas žiū- g e r i _ prUyggta ąmerikietiš-

Ckininkams pragyventi irgi 
sunku, nes kaime gyvena tik 
vyresni žmonės. Kad ir turi 
žemės, bet ne visi pajėgūs ją 
dirbti. Darbo jėgos nėra ir jei 
prisiprašo ką padėti tai su 
„namine" — ir už tokį 
„neblaivą darbą" reikia bran
giai atsilyginti. 

Antanas galvoja, kad bent 
pusė Lietuvos laukų dirvonuo
ja. Ūkininkai neišgali nusi
pirkti trąšų. Yra ir gerai tvar
komų kooperatyvų. Viskas 
priklauso nuo žmonių pas
tangų. Šiuo metu ūkininkui 
pagaminti produktą kainuoja 
brangiau kaip jį įvežti iš 
užsienio. 

Didžiausia blogybė yra ta, 
kad daug žmonių užmiršo, 
kaip reikia dirbti ir galvoti. 
Okupacijos metu už juos „gal
vojo" valdžia, kolūkio pirmi
ninkai ir fabrikų direktoriai. 

Yra nemažai verslininkų ir, 
stebint žmones įsijungusius į 
verslus, matysi, kad jie nebijo 
dirbti, galvoti, kombinuoti. 
Šių žmonių laukia geresnė 
ateitis, nors ir jiems labai sun
ku, nes reikia mokėti ne tik 
aukštus valstybinius mokes
čius, bet dar ir „apsaugai" — 
mafijozams. 

Antanui P. teko apkeliauti 

nm i viską „pro savo aki
nius". — EJV) 

Paskutinį kartą A.P. Lietu
voj lankėsi 1992 m. Nuo to lai
ko padėtis krašte pasikeitusi į 
gerąją pusę, net ir gandrų 
žymiai daugiau — gandrą jau 
galima laikyti „tautiniu" paukš
čiu. 

Žmonės (kaimuose ir mieste
liuose) nusistatė prieš prof. V. 

kiems. Matė didesniuose mies
tuose vykdomas statybas. Yra 
namų panašių į statomus Le
monte (tokie kainuoja apie 
600,000 litų). Tokius namus 
statosi žmonės, sukaupę daug 
turto. 

Antanas P. visą gyvenimą 
dirbo su jaunimu, tai taip ap-
sibūdina dabartinį Lietuvos 

Landsbergį ir G. Vagnorių — jaunimą. Esančios trys jauni-
žada už juos nebalsuoti per rno grupės. Pirmoji: užaugę 

komunistų įtakoje ir jiems 
visiškai nesvarbu, kas valdė 
Lietuvą ir jos reikalai. Jiems 
tik rūpi kaip nors praturtėti, 
nieko nedirbant, ši grupė yra 
įsijungusi į mafiją ir terorizuo
ja verslininkus. 

Antroji grupė: tiesiogiai 
mafijai nepriklauso, bet ver
čiasi automobilių prekyba, 
įvairiais amatais, tai atsidarę 
krautuves (nori greit pralobti). 
Skiriasi nuo pirmosios grupės 
tuo, kad kažką „kombinuoja" 
— dirba. Iš valdžios nieko ne
laukia ir jos nekritikuoja. 
Deja, tų dviejų grupių žmonės 
nėra sąžiningi. Trečioji jauni
mo grupė yra baigę gimnazijas 
jau Nepriklausomoj Lietuvoj 
priklauso skautams, ateitinin
kams, gediminaičiams. Šis 
jaunimas yra Lietuvos ateitis. 

Lietuvoje šią vasarą susitikę Amerikos lietuviai iiš kaires): Sigitas Vis-
U. tas ir žurn. Juozas Žygas. N'uotr. Aljrio Rugieniai™ 

ateinančius rinkimus. Kaltina 
esą jie „sugriovę kolūkius": 
neuždėjo buvusiems kolūkių 
valdytojams jokios atsako
mybes už kolūkių turtą. Ne
sant griežtų įstatymų — pir
mininkai ir įvairūs jų sėbrai 
turtą išgrobstė, išplėšė ir pa
sisavino. Apylinkių gyvento
jai, kadangi nebuvo griežtų 
įstatymų — taip pat pradėjo 
kolūkius plėšti: griovė pasta
tus, lupo stogus ir išsiėmė lan
gus. Liko tik išdraskyti griu
vėsiai (vaizdas primena į Si
birą išvežtųjų sodybas). 

Ne geresnė padėtis buvo ir 
miesteliuose, tik čia mažų fa
brikų ar šiaip įmonių niokoji
mas buvo mažesnis kaip kai
muose. Nebuvo patogu taip 
akiplėšiškai vogti, kai daug 
akių stebi. (Mane pritrenkė 
kaltinimai V. Landsbergiui ir 
G. Vagnoriui, atseit, jie kalti 
kad žmonės vagia^fdomi" fi
losofija. EJV) 

Žmonės sakė Antanui P., 
kad balsuos už V. Adamkų 
(„amerikonas", turtingas, tai 
gal nevogs). Kitas kandidatas 
(kaime) būtų A. Brazauskas, 
nes „nėra susitepės vagys
tėmis ir esąs nuoseklus ad
ministratorius". 

Miestuose ir miesteliuose la
bai daug parduotuvių (taip da
bar krautuves vadina) ir jose 
pilna įvairiausių prekių. 
Krautuvės niekuo nesiskiria 
nuo mūsųjų. Produktai gražiai 
išdėstyti ir jaunos, gražios 
pardavėjos greit ir mandagiai 
patarnauja pirkėjams. Be to, 
yra daug parduotuvių, kur 
pardavinėjami (didelė pasiūla) 
dėvėti drabužiai iš Vokietijos, 
Prancūzijos, Danijos, Švedijos 
ir kitur. 

Daug alinių ir kavinių. Pen
sininkai, nes pensijos mažos, 
gerokai skursta. Jie perka tik 
pačius reikalingiausius pro
duktus. Mėsą perka tik kartą 
savaitėje ir tai pačią pigiau
sią. Didžiosios krautuvės di
desniuose miestuose pilnos 
pirkėjų. 

Po Tautos šventės minėjimo Jaunimo centro kavinėje. Iš kairės: Donatas Šokas, muz. Ričardas Šokas, sol. Au-
droąė Gaižiūnienė ir Algirdas Matulionis, „Vilties" draugijos, leidžiančios savaitraštį „Dirvą", pirm. iš Cleve-
land, OH. 

Anglu kalbos pamokos 
Maria aukštesniojoje mokyk
loje, 6727 S. California Ave, 
vyks ketvirtadieniais nuo 7 iki 
9 vai. vak. Registracija antra
dienį, rugsėjo 23 d., tarp 6:30 
ir 8 vai. vak. Taip pat bus dar 
registruojama antradienį, rug
sėjo 30 d., tuo pačiu laiku. Pa
mokas organizuoja „South-
west Organizing Project". No
rintieji daugiau informacijų, 
prašomi skambinti 773-471-
8208. 

VYČIŲ CHORAS 
PASAULIO LIETUVIŲ 

CENTRE 

Pasaulio lietuvių centro 
kultūrinių renginių komitetas, 
pradėdamas rudens - žiemos 
sezoną 09.14 žuvienos pietu
mis, pirmą kartą į centrą pak
vietė, jau nuo 1916 metų vei
kiantį, Lietuvos Vyčių chorą, 
šiuo metu vadovaujamą muzi
ko Fausto Strolios. 

Per šv. Mišias giedojęs Pal. 
Matulaičio misijoje, Vyčių cho
ras davė trumpą koncertą 
prieš pietus centro didžiojoje 
salėje. Į salės estradą choras 
iš 28 dainininkų-kių atžygiavo 
su daina „Du broliukai kuni
gai". Susirinkusiems chorą 
pristatė centro kultūrinių ren
ginių komiteto pirm. Bronė 
Nainienė. Sveikino chorą ir 
PLC kultūrinių renginių ko
mitetą Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, primindamas, kad šį 
rudenį bus daug mums svar
bių įvykių, tarp jų naujo Lie
tuvos ambasadoriaus Stasio 
Sakalausko sutikimas Wa-
shingtone, JAV LB tarybos 
sesija Baltimorėje, X Mokslo ir 

kūrybos simpoziumas Chica-
goje ir naujo respublikos pre
zidento rinkimai Lietuvoje. 

Lietuvos Vyčių chorą, gyvuo
jantį jau daugiau kaip 80 
metų, jo veiklą nušvietė 10 
metų jam vadovavęs prof. dr. 
Leonardas J. Šimutis. Pirmuo
ju choro dirigentu buvo komp. 
A Aleksis, po kelių mėnesių 
išvykęs į Brooklyn, N.Y. var-
goninkauti. Po jo vadovavo 
Antanas Pocius, Juozas Sau-
ris, Stanislova Rakauskas, dr. 
Leonardas Šimutis ir dabar — 
Faustas Strolia. Choro veikla 
buvo nutrūkusi 1925-28 , 
1942-45 bei 1951-60 metais, 
pritrūkus dirigentų. Jį atgai
vino muz. Faustas Strolia, da
bartinis Pal. Matulaičio misi
jos vargonininkas. 

Akustika nelabai dėkingoje 

PLC didžiojoje salėje Lietuvos 
vyčių choras padainavo: „Du 
broliukai kunigai", „Sėdžiu po 
langeliu", „Saulelė raudona", 
„Gimtinę", „Oi kadaT „Nar
suolių dainą" ir „Grįšim, grį
šim". 

Chorą sveikino Aldona Jan
kauskienė — Pal. Matulaičio 
misijos vardu, Birutė Vin-
dašienė — LB Vidurio apygar
dos vardu ir Bronė Nainienė 
— PLC vardu, dėkodama už 
pirmą pasirodymą PLC pas
togėje. 

Po skanių pietų meninė da
lis tęsėsi toliau, Lietuvos mu
zikos akademijos absolventei 
Daivai Kimtytei kanklėmis 
paskambinant „Baltieji "do
bilėliai" ir „Erškėtrožę". 

Padėkai gėlės buvo įteiktos 
dirigentui Faustui Stroliai, 
choro pirmininkei Sabinai 
Henson ir Teresei Strolienei, o 

Labai daug jaunų žmonių 
išvyksta į užsienį studijoms ir 
įvairiems darbams. Vyksta į 
Vokietiją, Prancūziją. Daniją, 
Švediją, Vengriją ir kitur, nes 
nori užsidirbti pinigų. Lietu
voj sunku gauti darbą. 

Jaunimas neišpasakytai se
ka, „supuvusius Vakarus". Vi
sas blogybes, ateinančias iš 
Vakarų, priima už tikrą pi
nigą. Yra didelė tragedija tais 
vadinamais „sąvartynų" vai
kais, kurie ieško maisto ar 
išmestų daiktų miesto šiukš
lynuose. 

Didžiausia dalis vaikų, netu
rinčių tėvų (girtuoklių ir šiaip 
jau moraliai žuvusių atžalos) 
gyvena našlaitynuose, kuriuos 
šelpia ir Amerikos lietuviai 

Bažnyčios sekmadieniais pil
nos vyresnių žmonių Jaunimo 
matyti mažai. Daug žmonių 
eina išpažinties. 

Dar būtumėm ir ilgiau klau
sę brolio Antano pasakojimų, 
bet baigėsi laikas ir reikėjo 
pasivaišinti pietumis. 

Širdingai ačiū už įdomius 
įspūdžius! 

Emilija J. Valantinienė 

Dail Nijolės Banienės akrilikos darbai, kurie bus eksponuojami parodoje 
„Sek mane takeliu", prasidėsiančioje Lietuvių dailės muziejuje lemonte 
rugsėjo 20 d.. 7 30 vai vak 

visiems už dalyvavimą pir
muose rudens pietuose dėkojo 
Bronė Nainienė, kviesdama ir 
toliau dalyvauti PLC rengi
niuose, centro, kuris yra vie
nas didžiausių lietuvybės 
išlaikymo tvirtovių Amerikoje. 

Br. Juodelis 

SKELBIMAI 
x TRANSPAK praneša: 

„Aisetos (Aisetai) ežeras 
Molėtų ir Utenos raj., yra 5 
km. į šiaurę nuo Labanoro, 2 
km į pietus nuo Saldutiškio, 
vienas ilgiausių Lietuvoje. Jo 
plotas 501 ha, ilgis 16 km, 
didžiausias plotis 570 m, gylis 
40 m, yra 5 salos (iš viso 1.78 
ha). Krantai statūs, apaugę 
mišku. Per Aisetą teka 
Kiauna, į ją įteka Alne ir 4 
bevardžiai upeliai". Pinigai, 
siuntimai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-838-1050. 

(sk.) 
x A.a. Jurgio Kiaupos mir

ties pranešime pasitaikė dvi 
klaidos. Mirimo data turi būti 
rugsėjo 8 d., gimimo kraš
tas - Lietuva. Už klaidas 
atsiprašo Gaidas-Palos laid. 
namai. 

(sk.) 
x A.a. KAZIO KRIVICKO 

šviesų prisiminimą pagerbda
mi, VYTAS ir ALĖ S. 
MACIŪNAI Cherry Hill, NJ 
atsiuntė Lietuvos našlaičių 
paramai $25. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x Vidurio Amerikos Lietu

vių Vyčių 24 kuopa šaukia 
susirinkimą spalio 4 d. 12:30 
p.p. Tėvų Marijonų salėje, 
6330 S. Kilbourn Ave. Po 
susirinkimo - pietūs. Rezerva
cijos: Aušra Padalino, tel. 
773-767-2400. 

(sk.) 
x Reikalingos moterys 

namų valymui. Galima dirbti 
1-6 dienas į savaitę; kalbėti 
lietuviškai. (708) 385-4864. 

(sk.) 

x „Maironio" lituanistinė 
mokykla rengia metinį balių 
visai šeimai rugsėjo 27 d., 
šeštadienį, 5 v.p.p. PLC 
didžiojoje salėje, Lemont, IL, 
Bus vakarienė ir šokiai. 
Vaikams - loterija ir žaidimai. 
Kviečiame taip pat senelius, 
mokinius ir visuomenę. Kaina: 
$15 asm , $8 vaikams nuo 5-13 
m Vaikams nuo 4 m. ir jaunes
niems - veltui. Rezervacijos: 
D. Siliūnienė, tel. 630-852-
3 2 0 4 -

(sk.) 
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