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Politinės partijos svarsto 
pasitikėjimą premjeru 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius tikisi, kad, balsuojant dėl 
pasitikėjimo premjeru Gedimi
nu Vagnoriumi, jo kandida
tūrą parems ne tik val
dančiosios koalicijos nariai, 
bet ir kitų frakcijų atstovai. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį A. Kubilius sakė 
tikįs, kad G. Vagnorių parems 
ir tie, kurie tyliai reiškia pa
ramą premjero veiklai. 

Eilinė Seimo pavasario sesi
ja antradienį prasidės nuo pa
kartotinų įgaliojimų suteikimo 
premjerui procedūros. G. Vag
noriaus kandidatūrą Seimo 
prezidentas Valdas Adamkus 
pateikė praėjusį penktadienį. 

„Po premjero paskyrimo ir 
vyriausybės reorganizavimo 
bei ministrų patvirtinimo, ti
kiuosi, mes grįšime į intensy
vaus parlamentinio darbo pe
riodą", kalbėjo Seimo vicepir
mininkas. J is tikisi, kad „bus 
mažiau tuščio politikavimo, 
populizmo, politinio maivymosi". 

Taip pat šią savaitę Seimas 
tvirtins šios sesijos darbų pro
gramą. Dabar yra įregistruoti 
95 įstatymų projektai, iš ku
rių, pasak A. Kubiliaus. 30 
pasiūlė ne valdančiosios koali
cijos atstovai. 

Konservatorių frakcijos at
stovas pažymėjo, kad vis dau
giau vietos darbų planuose 
užima teisės aktai susiję su 
Europos Sąjungos teise. 

LDDP frakcijos narys Povi
las Gylys abejoja premjero 
Gedimino Vagnoriaus patiki
mumu ir kompetencija vado
vauti vyriausybei. 

Per pastaruosius metus G. 
Vagnoriui pavyko susikurti 
gana neblogą įvaizdį ir jis tapo 
lankstesnis, nei 1991-1992 
metais, kai vadovavo tuometi
nei Lietuvos vyriausybei, opo
zicinės LDDP atstovas sakė 
spaudos konferencijoje pirma
dienį. 

„įvyko užsispyrėlio sutram
dymas", teigė P. Gylys, tačiau 
suabejojo, ar premjeras iš 
tikrųjų atstovauja demokra
tinėms idėjoms. 

Pasak LDDP atstovo. G. 
Vagnoriui pavyksta likti nuo
šalyje, kai konservatoriai, 
pažeisdami Konstituciją ir 
įstatymus, bando į savo ran
kas paimti Nacionalinį radiją 
ir televiziją bei administracinį 
valdymą iki žemiausių gran
džių. „Nejaugi jis tikrai neturi 
jokių galių pasipriešinti anti
demokratinėms tradicijoms?", 
retoriškai klausė P. Gylys. 

Jo nuomone, kyla klausi
mas, ar premjeras yra aukš
čiau už įstatymą, ar jis yra pa
tikimas, kompetentingas ir 
vadovaujasi demokratinėmis 
nuostatomis. 

Tačiau frakcija dar nėra ga
lutinai apsisprendusi, kaip 
balsuos dėl pasitikėjimo G. 
Vagnoriumi. LDDP vadas 
Česlovas Juršėnas sakė, kad 
frakcija savo nuostatą ketina 
suformuluoti po susitikimo su 
pačiu premjeru. 

LDDP pageidauja, kad būtų 
surengtas slaptas balsavimas 
dėl premjero kandidatūros pa
tvirtinimo, tačiau valdančioji 
koalicija pasisako už atvirą 
balsavimą. 

Centro frakcija Seime antra
dienį balsuos už prezidento 
teikiamą konservatoriaus Ge
dimino Vagnoriaus kandida
tūrą į premjerus. 

„Frakcijos nariai galės bal

suoti laisvai su viena išlyga — 
nebalsuoti prieš", po frakcijos 
susitikimo su premjeru Gedi
minu Vagnoriumi žurna
listams sakė frakcijos se
niūnas Egidijus Bičkauskas. 

Centristai dar turi apsi
spręsti dėl Statybos ir urba
nistikos bei Ryšių ir informati
kos ministerijų naikinimo. 

Statybos ir urbanistikos mi
nisterijai dabar vadovauja vie
nas iš dviejų centristų mi
nistrų kabinete. 

Frakcija taip pat neturi 
aiškios nuomones dėl galimo 
siūlymo sujungti Švietimo ir 
mokslo bei Kultūros ministeri
jas . 

Pats E. Bičkauskas yra ypač 
nepatenkintas Europos rei
kalų ministerijos ir Ūkio mini
sterijos veikla ir jų funkcijas 
vertina skeptiškai. 

Tuo tarpu partijos pirminin
kas Romualdas Ozolas žurna-
listamas sakė, kad naujojoje 
vyriausybėje turėtų būti ryš
kiau atstovaujama Centro są
jungos politikai, tačiau apie 
personalijas centristai ketina 
kalbėtis su premjeru tik po to, 
kai jo kandidatūra bus pakar
totinai patvirtinta. 

Anksčiau centristai sakė no
rį turėti daugiau viceministrų. 

Nesutarimas su premjeru 
dėl važtaraščių ir „Lietuvos 
telekomo" monopolio trukdo 
Seimo liberalams apsispręsti, 
kaip balsuoti per Gedimino 
Vagnoriaus skyrimą toliau 
dirbti ministru pirmininku, 
sakė negausios Liberalių re
formų frakcijos atstovas Alvy
das Medalinskas po susitiki
mo su G. Vagnoriumi pirma
dienį. 

Liberalai primygtinai ragi
na atšaukti vyriausybės nese
niai verslininkams įvestą pri
valomą važtaraščių išrašinėji-
mą ir pasisako prieš telekomo 
monopolį. 

Kitos nedidelės — Neprik
lausomos frakcijos — seniūnė 
Kazimiera Prunskienė po su
sitikimo su laikinuoju premje
ru sakė raginusi stiprinti vyri
ausybės komandą, ..deramai 
parenkant ministrų kandida
tūras". 

K. Prunskienės nuomone, 
vyriausybės struktūra turėtų 
būti keičiama radikaliau. Ji 
ragina mažinti ministerijų 
skaičių ne iki 14-os, kaip pla
nuojama, o iki 13-os ar net 12-
os. 
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dieną Vilniuje buvo pagerbtas žyma u.- paru/.amnie Kovo 7 dieną Vilniuje buvo pagerbtas žymaus partizaninio i iejimo dalyvio, Lietuvos Laisves kovu sąjūdžio gy

nybos pajėgų vado, dimisijos brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago, kuriam kovo 6-ąją būtų sukakę 80 
metų, atminimas. Iškilmes vyko aikštėje prie Krašto apsaugas ministerijos. 'Eitat 

Saugumo komitetas siūlo gerinti 
KAM ir žiniasklaidos ryšius 

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Algir
das Katkus pripažįsta, kad 
Krašto apsaugos ministerijos 
ir žiniasklaidos santykius 
reikia iš esmės pagerinti. 

A. Katkaus nuomone, atsto
vas spaudai privalo ne tik 
turėti daug žinių, bet ir 
mokėti bendrauti. „Jūs irgi ne
sate saldainiai", žurnalistams 
sakė komiteto pirmininkas. 

Vasario mėnesį KAM nutarė 
panaikinti spaudos atstovo 
etatą, tačiau tikino, jog žinia-
sklaidos, o tuo pačiu ir visuo
menės, informavimo funkciją 
atliks kiti žmonės. 

Prieš metus KAM sukėlė 
žurnalistų pasipiktinimą, kai 
paskelbė, kad apriboja infor
macijos teikimą. Seimo kon
trolierius Julius Jasaitis teigė, 
kad šis nutarimas priešta
rauja įstatymams. 

„Mes padarėme klaidų ir 
stengsimės daugiau to nedary
ti", pripažino KA vicemi
nistras Jonas Kronkaitis. Jo 
nuomone, minėtasis įsakymas 
nevaržo informacijos, o tik 
nori, kad ji būtų teisinga. 

Kariuomenės vadas Jonas 
Andriškevičius sakė, kad po
sėdyje išgirdęs daugiau pa
linkėjimų nei pastabų, kaip 
tvarkyti santvkius su žurna

listais. Pasak jo, spaudos kon
ferencijų temos turėtų būti ak
tualesnės, įdomesnės, kad tai 
„nebūtų kalbėjimas tik todėl, 
kad reikia". 

Krašto apsaugos minis t ras 
Česlovas Stankevičius žurna

listams prisipažino iš Seimo 
narių irgi gavęs panašių pata
rimų. „Reikia daugiau rūpin
tis ryšiais su visuomene", sakė 
ministras. Dabar KAM pa
skelbė konkursą dirbti mi
nisterijos spaudos tarnyboje, 
taip pat tariamasi su Lietuvos 
televizija dėl laidų apie ka
riuomenę rengimo. 

Europos reikalų ministerija 
atsikirto krikščionims 

demokratams 

Krikščionys demokratai tikisi 
išsaugoti visus ministrus 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Krikščionys demokratai nau
jai sudarytoje vyriausybėje ti
kisi išsaugoti trijų ministrų 
portfelius. Apie tai po susitiki
mo pirmadienį su premjeru 
Gediminu Vagnoriumi žurna
listams sakė krikščionių de
mokratų frakcijos seniūnas 
Povilas Katilius. Dabar šios 
partijos atstovai vadovauja 
Užsienio reikalų, Krašto ap
saugos bei Švietimo ministeri
joms. 

„Proporcijos numatytos 
koalicinėje sutartyje išliks", 
užtikrino P. Katilius. 

Pasak jo, susitikime su G. 
Vagnoriumi buvo nutar ta re
formuotoje vyriausybėje palik
ti 14 ministerijų. Tačiau kurių 
ministerijų neliks. P. Katilius 
atsisakė nurodyti. 

Premjeras žurnalistams 
tvirtino, kad nebuvo aptar tas 
ir Europos ministerijos liki

mas, nors frakcijos ir vyriau
sybės vadovo nuomonė šiuo 
klausimu skiriasi. 

Ministras pirmininkas sa
kė, jog „po balsavimo Seime 
susitiksime ir dar kartą aptar
sime ministerijų sudėtį ir ats
kiras personalijas". 

Krikščionys demokratai 
antradienį žada vieningai pa
laikyti prezidento Valdo 
Adamkaus teikiamą G. Vag
noriaus kandidatūrą. 

* Kauno plėtros fondas 
— tai šiomis dienomis įsteigta 
nauja ne pelno organizacija, 
siekianti atstovauti miesto ir 
jo gyventojų interesams bei 
tiesiogiai bendradarbiauti su 
Lietuvos, miesto bei apskrities 
valdžia. Šią organizaciją įkūrė 
per 40 aktyviausių Kauno ver
slo, kultūros, mokslo ir meno 
atstovų. Fondo pirmininku iš
rinktas Aleksandras Abišala. 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Europos reikalų ministerija 
(ERM) antradienį piktai rea
gavo į krikščionių demokratų 
partijos bei jos vadovo ir už
sienio reikalų ministro Algir
do Saudargo nepasitenkinimą 
Europos reikalų ministerijos 
veikla. 

Europos reikalų ministeri
jos atstovas spaudai išplatino 
pareiškimą, kuriame A. Sau
dargo pareiškimus pavadino 
„provokuojančiais". 

„Manome, jog tokie pareiš
kimai nedera Lietuvos diplo
matijos šefui ir vyriausybinės 
koalicijos partnerių — krikš
čionių demokratų lyderiui", 
sakoma ERM dokumente. 

Pirmadienį A. Saudargas 
spaudos konferencijoje sušvel
nino praėjusios savaitės krikš
čionių demokratų frakcijos 
siūlymą panaikinti Europos 
reikalų ministeriją, jos funkci
jas padalijant Užsienio reika
lų ir Ūkio ministerijoms. 

UB ministras aakė, kad bū-

* Dalyvauti p r a t y b o s e 
„Strong Resolve-98" pirma
dienį rytą iš Karmėlavos oro 
uosto į Ispaniją išskrido Lietu
vos kariuomenes būrys. Kraš
to apsaugos ministerija prane
šė, kad mokymuose dalyvaus 
32 karių būrys, keli kar inin
kai iš Gynybos štabo ir motori
zuotosios pėstininkų brigados 
„Geležinis vilką.-' bei lėktuvo 
„AN-26" įgula. 41 asmens bū
riui vadovauja pulkininkas 
leitenantas Aleksandras Te-
molonskis. Iki kovo 21 dienos 
truksiančiuose mokymuose 
dalyvauja daugiau kaip 90 
NATO karo laivu ir aviacijos 
eskadrilių. Pratybose siekia
ma patikrinti ;'• airių NATO 
pajėgų sugebėjimą vienu metu 
veikti vienas nuo kito nutolu
siuose rajonuose.Tai didžiausi 
mokymai Europoje po „šaltojo 
karo" pabaigos t l t a ' 

tina koreguoti Europos reika
lų ministerijos veiklą, tačiau 
pabrėžė, kad krikščionių de
mokratų frakcijos nuostata 
dėl šios ministerijos panaiki
nimo tėra diskusijų objektas. 

Europos reikalų ministeri
jos pareiškime teigiama, kad 
ministerija yra „atvira bet ko
kiai diskusijai" ir pabrėžia, 
kad tik visų ministerijų bend
ras veikimas leis pasiekti 
strateginį tikslą — Lietuvos 
narystę Europos Sąjungoje. 

„Tai pareikalaus ir dides
nių nei iki šiol URM pastan
gų", įgelia Europos reikalų mi
nisterija. 

A. Saudargas ne kartą yra 
teigęs, kad Europos reikalų 
ministerijos veiksmai peržen
gia jos kompetencijos ribas. 

Šią savaitę abu ministrai 
— A. Saudargas ir Laima An
drikienė, kartu su premjeru 
Gediminu Vagnoriumi vyks į 
Londoną dalyvauti Europos 
Konferencijoje. 

Rusija vėl „spaudžia" 
Baltijos valstybes 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS.) -
Lietuvos Seimo pirmininko 
pavaduotojas. Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozo
las mano, kad Rusijos reakciją 
del įvykių Latvijoje nulėmė 
JAV ir Baltijos valstybių 
Chartija. 

Pirmadienį išplatintame pa
reiškime R. Ozolas pabrėžia 
neabejojąs Latvijos pareigūnų 
pareiškimais, kad tvarkant 
nesankcionuotą mitingą, ne
buvo peržengtos leistinų to
kiais atvejais veiksmų ribos ir 
nebuvo pažeistos žmogaus tei
sės. 

R. Ozolo nuomone, Rusijos 
spaudimą iššaukė Chartija, 
kuri apibrėžė JAV įsipareigo
jimų Baltijos valstybėms ri
bas, „nekliudančias Rusijai 
pereiti į atvirą Baltijos valsty
bių spaudimą jau išbandytu 
'tautiečių gynimo' kitose šaly
se būdu". 

Tradiciškai pirmąja iš Bal
tijos valstybių pasirinkta Lat
vija, pažymi Centro sąjungos 
vadovas. 

Praėjusią savaitę Rygos po
licija panaudojo jėgą. išvaiky
dama nesankcionuotą piketą. 
Daugiausia rusakalbiai pensi
ninkai prie Rygos Dūmos pro
testavo dėl blogėjančių gyveni
mo sąlygų. Latvijos policijos 
veiksmus griežtai pasmerkė 
Rusijos valdžia, apkaltinusi 
Latviją esminių žmogaus tei
sių pažeidimais. 

„Jeigu po nesankcionuoto 
rusakalbių pensininkų mitin
go Rygoje Latvijos rytų kai
mynė praneš apie ekonominių 
sankcijų įvedimą, bus galima 
padaryti labai svarbią išvadą: 
Rusija vėl pradeda atvirą 
spaudimą Baltijos valsty
bėms", pažymi centristų vado
vas. 

Buvęs Vilniaus OMON vadas 
nebijo Lietuvos teismo 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Buvęs sovietų milicijos Vil
niaus specialiojo būrio vadas 
Boleslavas Makutinovičius, 
kurio Lietuva ieško už prieš
valstybinę veiklą, pareiškė 
esąs pasiruošęs stoti prieš Lie
tuvos teismą. 

„Esu pasirengęs stoti prieš 
Lietuvos teismą ir atsakyti dėl 
man inkriminuojamų nusikal
timų. Noriu tik vienintelės 
sąlygos: jokios politikos teis
me", interviu dienraščiui „Res
publika" teigė B. Makutino
vičius. 

Vilniaus OMON būrys, ku
ris 1991 metų sausio 13-osios 
sąmokslo išvakarėse atskilo 
nuo Lietuvos vyriausybei iš
tikimų policijos dalinių, daly
vavo daugelyje ginkluotų iš
puolių prieš Lietuvos valsty
bines institucijas ir parei
gūnus. 

B. Makutinovičius buvo vie
nas pagrindinių rinktinio mili
cijos būrio maišto prieš Lietu

vos policijos vadovybę rengėjų, 
paskelbusių ištikimybę Mask
vai. 

Būrio vadovai ir smogikai 
dingo iš Lietuvos drauge su 
sovietų kariuomene ir slapsto
si nuo Lietuvos teisėsaugos 
Rusijoje bei kitose NVS val
stybėse. 

B. Makutinovičius, dabar 
vadovaujantis privačiai sau
gos bendrovei Maskvoje, sako 
norįs duoti parodymus Lietu
vos prokuratūrai, kad padėtų 
nustatyti Lietuvos pasienių 
pareigūnų nužudymo Medi
ninkuose kaltininkus. 

Lietuvos prokuratūra jau 
nustatė, kad 1991-ųjų vasarą 
septynis Lietuvos pasienio pa
reigūnus nušovė ir vieną sun
kiai sužeidė Rygos OMON 
būrys, pasinaudojęs Vilniaus 
OMON baze ir parama. 

B. Makutinovičius tikina 
tuomet nežinojęs, kokią už
duoti Rygos omonininkai buvo 
atvykę atlikti. 

Amerikos pareigūnai laiduoja 
už „Williams" bendrovę 

* Se imo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui ir Lie
tuvos statybininkų organizaci
jos prezidentui Adapui Šešta
kauskui Vilniaus Gedimino 
technikos universitete pirma
dienį suteikti garbės narių 
vardai. V. Landsbergiui šis 
vardas buvo suteiktas už jo is
torinį vaidmenį bei už pagalbą 
pertvarkant Vilniaus inžinie
rinį statybos institutą į Gedi
mino technikos universitetą. 

*1998 meta i s į privalo
mąją karo tarnybą bus pa
šaukta iki 7.500 naujokų, iš 
kurių 2.500 bus pasiųsta tar
nauti į Vidaus reikalų siste
mos dalinius. Karo prievoles 
įstatymas numato, kad š;r:-
kiamų naujokų skaičių kas
met tvirtina vyriausybė, kraš
to apsaugos ministn '• .kimu. 
Į karo tarnybą gali būti pa
šaukti 19-27 metų amžiaus 
jaunuoliai. 

Vilnius, kovo 6 d. 'Elta) — 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Valstybės sekretorės pavaduo
tojo Strobe Tallbot laiške Lie
tuvos vyriausybei reiškiamas 
įsitikinimas, kad JAV bendro
vės „VVilliams International r 

dalyvavimas investuojant į 
Būtingės naftos terminalą bus 
naudingas Lietuvos ekonomi
kai. 

„Sunku pervertinti naudą, 
kurią duoda tokios kompani-

* Sveikatos apsaugos 
ministerija sugriežtino lei
dimų civiliniam ginklui įsigyti 
išdavimo tvarką bei gydytojų 
atsakomybę. Gydytojas turės 
įsitikinti, kad asmuo nebuvo 
įrašytas į gydytojo psichiatro 
įskaitą pagal ankstesnes gyve
namąsias vietas ar per pasta
ruosius 5 metus nesigydė ano
nimiškai ar privačiai. įsaky
mas numato, kad asmens, no
rinčio įsigyti civilinį ginklą, 
sveikata privalomai tikrinama 
teritorinėje poliklinikoje ar ki
toje poliklinikoje, kurią asmuo 
pasirinko teises aktuose nu
matyta tvarka. Jei poliklini
koje gydytojas-psichiatras ne
dirba, asmens psichikos būkle 
vertinama psichikos sveikatos 
centre, o tokio nesant — psi
chiatrijos dispanseryje ar po
liklinikoje. BNS' 

jos ka ip 'Wi l l i ams ' buvimas 
Lietuvoje. J i ga l ė tų labai pri
sidėti prie Lietuvos energeti
kos sektoriaus, ryšių plėtojimo 
bei aplinkos kokybės, sociali
nės ekonominės situacijos ge
rinimo", rašo S. Tallbot laiš
ke. 

Bendrovę .VVilliams" taip 
pat intensyviai gynė JAV am
basadorius Vilniuje Keith C. 
Smith. Susitikime su prezi
dentu Valdu Adamkumi jis sa
ke, kad .VVilliams" yra solidi, 
tvirta ir patikima firma, turin
ti gerą vardą JAV ir visame 
pasaulyje. 

Žiniasklaidos priemonėse 
pasirodė pranešimų, kad ūkio 
ministras Vincas Babilius su
darė su bendrove .VVilliams" 
ketinimų sutartį del investi
cijų j Būtingės terminalą, ku
ri. Europos reikalų ministeri
jos nuomone, prieštarauja įs
tatymams ir viršija ministrui 
vyriausybės suteiktus įgalioji
mus 

KALENDORIUS 
Kovo 10 d.: • Geraldas, 

Kandidas. Visvydas. Žibuolė. 
Kovo 1 1 d : Lietuvos Ne

priklausomybes atstatymo 
švente (nuo 1990 m.). Kons
tantinas, Aura. Žiedūnas. Ei-
gustė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KAI SENELĖ l „BARONKĄ" SUSIRIEČIA 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Iš Lietuvos prašo vaistų se
nelei, kuri su lazdele vos paei
na, būdama į pusę „baronkos"7 

suriesta. O Čikagoje labai di
delis patriotas pensininkas, 
lazdos prilaikomas, per pu
siaują žemyn palinkęs, siūlo 
savo gydytojui tūkstantį dole
rių kad jj ištiesintų, kada tas 
daktaras atsisako tai padary
ti už jokius pinigus. Visi ir vi
sos pažįstame tokias seneles 
ir tokius pensininkus, ir gai
limės jų po laiko. Kas juos 
taip suraitė — pagalvojame, 
ir nieko daugiau neveikiame 
laukdami, kad kas nors juos 
ir j a s ištiesintų ar bent dar 
daugiau nesuriestų, nesulenk
tų. 

Reikalas yra per daug svar
bus, kad šis dalykas taip ir 
būtų paliktas likimui — už
marščiai. Mat tokios mūsiš
kės ir tokie mūsiškiai galėjo 
nesusiliesti į riestainius bei 
palaužytus medelius nepa-
našėti , jei būtų nuo mažumės, 
nuo jaunystės sveikai — vege
tariškai — mite: lieso pieno 
pakankamai gėrę ir tokio pie
no gaminius (varškę, sūrį) 
valgę — savo kaulams pakan
kamai mineralo kalcio suteikę 
ir jei būtų tikrai lietuviškai 
sunkiai dirbę: savo kaulus pa
kankamai kalciu maitinę. 

Tas be kalcio kaulų trapu-
mas-minkštumas, jų masės 
sumažėjimas ir aptirpimas ne 
tik riečia į „baronką" senelę, 
ne tik lenkia prie žemės pen
sininką, bet ir jų nelaužomus 
kaulus sulaužo be jokios kitos 
priežasties. O kai taip trapius 
kaulus turintysis ar turinčioji 
parvirsta — dažniausiai šlau-
nikaulio kaklelį sulaužo. Po 
to, gulint ilgai ir ramiai ligo
ninėje, prisideda plaučių už
degimas ir mirtis esti ne
išvengiama. Tai kada imsime 
taip gyventi ir maitintis, kad 
mirtis mus pirma laiko neap
lankytų? Juk tikrai gana bus 
mums tokio vargo: pradėkime 
savo kaulais reikiamai rū
pintis, imkime sveikai valgyti 
ir sunkiai darbuotis. Tik 8% 
amerikiečių valgo pakankamai 
vaisių-daržovių ir užtektinai 
gauna kalcio. O mūsiškių dar 
mažesnis skaičius taip sveikai 
minta savo kaulus minkš
tindami. 

D a r b u o k i m ė s , 
i d a n t k a u l a i ne lūž tu 

Kaulų apsaugai nuo lūžio 
svarbu ne tik nuolatinis, su 
pertraukomis, tikrai lietu
viškas — nelengvas darbas. 
Svarbi yra ir namuose tvarka: 
be ant grindų mažų kilimėlių 
apsiėjimas, prie laiptų šviesos 
ir turėklų sutvarkymas ir, 
žinoma, atsargumas nepavirs
ti, o senesniems pagelbėjimas 
vaikštant, ypač iš lovos kelian
tis. 

Čia tuose reikaluose nesusi
tvarkant, niekas neapsaugos 

nuo kaulų sulaužymo. įskai
tant ir gydytojų naujai įsigytu 
aparatu kaulų stiprumo tyri
mas Lietuvoje, jei pats žmogus 
neišvengs kaulų suminkš
tėjimo. Už tai visi ir visos, 
ypač tos jau be regulų moterys 
savo gyvenimo dalimi pavers
kite visus minėtus nurodymus. 
Ir vyrai čia neapsileiskite, nes 
ir jiems kaulai tarnauja iki lai
ko. 

Aišku, reikia pildyti visus 
savo gydytojo nurodymus, jei 
nenorime, kad minkšti kaulai 
mus į „baronką" nesuriestų ir 
kad jie net nelaužomi ne
sulūžtų. 

T ik g e r a i m a i t i n a m i k a u l a i 
i š t i k ima i t a r n a u j a ž m o g u i 

Žinoma, svarbu, kaip ir visą 
kūną, taip ir kaulus, maitinti 
iš esmės svarbiomis maisto 
medžiagomis. J a s tokias su
teikia Ovo-lacto vegetariškas 
maistas. Nuo 19 iki 50 metų 
žmonėms yra būtina gauti 
kalcio nuo 800 iki 1,000 mg 
kasdien. Dabartiniai čia medi
ciniški pranešimai tvirtina, 
kad kalcio negauna tiek, kiek 
reikia, net 8-nios iš dešimties 
moterų. 

Nutukusios moterys prade
da naudoti įvairias dietas. Net 
10 milijonų amerikiečių mo
terų šiais, 1998, metais prisi
laikys įvairių dietų, kurių 
pusė teikia mažai kalcio ir 
kitų svarbių maisto medžiagų. 

Massachusetts valstijos 
Tufts universitete dirbanti 
Center for Nutrition Commu-
nication direktorė tyrė įvai
rias dietas ir surado, kad ne
suteikia reikiamo kalcio kie
kio ir kitų medžiagų šios pen
kios dietos: Dr. Atkins New 
Diet Revolution; The New Be-
verly Hills Diet; Five-Day 
Miracle Diet; grapefruit Diet 
ir Protein Power Diet. J i su
sekė, kad tos trys dietos su
teikia pakankamai kalcio ir 
kitų maisto medžiagų: Dr. 
Dean Ornish's Eat More Diet; 
VVeight Less Regimen ir T 
Factor Quick Mėlt Plan. 

Svarbu, kad žmogus ne
sirgtų gūžio liaukos padidintu 
veikimu, kas neleidžia kalciui 
susigerti iš žarnų į kraują. To
kiems reikia kalcio priedo 
kasdien po pusantro gramo ir 
vitamino D po 800 vienetų 
kasdien. Mat ta liga varo kalcį 
lauk ir mažina kaulų tvir
tumą. Dėl to kaulai trapėja ir 
nelaužomi lūžta. Sėkmės. 

• Te l š ia i . Vasario 3 d. Tel
šiuose paskaitas vyskupijos 
Šeimų centrų vadovams bei 
darbuotojams skaitė svečiai 
gyd. N. Liobikiene ir gyd. G. 
Vaitoška. Konferenciją pradė
jęs Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius pabrėžė būtinybę lai
kytis Bažnyčios doktrinos, 
pasidžiaugė gausiu kunigų da
lyvavimu konferencijoje. 

•fc M. Marijos Gimimo šventovėje Čikagoje, sausio 25 d. l ankant i s Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui 
Tamkevic iu i . Iš ka i rės : pa ta rnau to jas , kun. Rimas Gudelis, prel. Ju rg i s Šarauskas , arkivysk. S. Tamkevičius, 
parapi jos k lebonas kun . Mykolas Jakait is . Nuotr. J o n o T a m u l a i č i o 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

PAMINĖTA PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA 

Sv. Klaros ligoninės dir Aukse Strolienė su ligoniu J. Musteikiu. 

Vasario 10 d. Vilniaus savi
valdybėje Vilniaus arkivysku
pijos Caritas direktoriaus Bo
leslovo Stankaus iniciatyva 
buvo surengta konferencija 
pirmą kartą Lietuvoje šven
čiamai Pasaulinei ligonių die
nai paminėti. Anot konferenci
jos pirmininko prof. habil. 
med. dr. Leono Mačiūno, „kon
ferencija skirta ligoniams pri
siminti ir pasvarstyti, kuo 
j iems galima padėti". 

Vyskupas Juozas Tunaitis 
papasakojo, kaip atsirado Pa
saulinė ligonių diena. 1992 m. 
gegužės 13 d. ją įvedė po
piežius Jonas Paulius II. Nuo 
1993 metų ji minima vasario 
11 d. Šiemet pagrindinės iš
kilmės vieta pasirinktas Lore-
to miestas Italijoje. Vyskupas 
taip pat akcentavo būtinybę 
puoselėti gyvenimo troškimą, 
nes Lietuvoje žmonės, neno
rėdami kentėti, neretai pasi
renka mirtį, pabrėžė vilties 
svarbą. J i s išsamiai komenta
vo Šventojo Tėvo laišką Ligo
nių dienos proga. 

Pasaulio gydytojų federaci
jos „Už žmogaus gyvybę" Lie
tuvos asociacijos pirmininkė 
med. dr. doc. Alina Šaulaus-
kienė kalbėjo apie moralines 
žmogaus ir visuomenės ligas 
— melą, išdavystę, toleranci
jos stoką, gyvenimo desakra
lizaciją. 

Doc. Danutės Gailienės pa
sisakymo tema — „Mirtis pri
klauso gyvybei". J i pabrėžė, 
kad „mirtis yra gyvenimo da
lis", o įsteigtuose slaugos na
muose apie ta pamirštama. 
Prelegentė pasakojo apie melo 
aplinkos, kuria apgaubiamas 
mirtinai sergantis ligonis, ža
lingumą, apie nuoširdaus 
bendravimo su ligoniu būti
nybę, nebijojimą sakyti tiesą 
apie jo ligą. 

Med. dr. Auksė Narvilienė 
priminė Motinos Teresės gyve
nimą, gydytoja Jan ina Tarti
lienė pasakojo apie raupsuo
tųjų apaštalą, meilės kuni
gaikštį Raulį Folero. Vilniaus 
savivaldybės socialinės rūpy
bos, globos ir pašalpų centro 
direktorė Angelė Čepėnaitė in
formavo apie 1991 m. įkurtos 
socialinės tarnybos darbą, į 
kurį įsitraukia vis daugiau 
savanorių. Ji džiaugėsi bend
radarbiavimu su bažnyti
nėmis bendruomenėmis — 
Visų Šventųjų. Pal. J . Matu
laičio bendruomenių nariais, 
keturiomis Motinos Teresės 
seserimis, Šv. Jono kongrega
cijos vienuoliais. 

Lietuvos farmacijos sąjun
gos pirmininkas prof. habil. 
d r. Eduardas Tarasevičius pa
pasakojo apie katalikų vaisti

ninkų darbą. Vaistininkai, 
anot jo, „privalo vadovautis 
sąžine ir etika, ne vien komer
cija. Ligoniai iš vaistinės tu
rėtų išsinešti ne tik vaistą, bet 
ir viltį". ' 

Po konferencijos visi dalviai 
buvo pakviesti į Šv. Mišias, 
kurias arkikatedroje Pasau
linės ligoniu dienos proga au
kojo vyskupas Juozas Tunai
tis. ': 

Vasario 11 d. Pasaulinės li
gonių dierfos proga Kauno III 
klinikinėje' ligoninėje Kauno 
arkivyskupas S. Tamkevičius, 
Šančių Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčios kleb. kun. V. Vep-
rauskas, kun. K. Vilutis kon-
celebravo šv. Mišias už ken
čiančius ligonius ir medikus. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius 
savo pamoksle priminė Šven
tojo Tėvo Jono Pauliaus žo
džius, kad bažnytinėje bend
ruomenėje ligoniams skirta 
ypatinga vieta ir kad ligonių 
kančia ir troškimas atgauti 
sveikatą daro juos jautrius vil
ties vertybei. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius taip pat pažy
mėjo, kad ir Šventajame Rašte 
ligoniams skiriama nemažai 
dėmesio. Jėzus Kristus atėjo 
įvykdyti pranašo Izaijo žodžių: 
jis gydė aklus, luošus ir raup
suotus žmones, stengdamasis 
pirmiau pažadinti jų tikėjimą 
ir viltį, nes didžiausias varg
šas yra ne tas, kurio serga 
kūnas, bet tas, kurio serga 
dvasia. Ligoniai, nešantys 
kančios kryžių, o kai kurie tie
siogiai prie jo prikalti, yra 
panašūs į Kristų ir labiausiai 
jam artimi. Anot ganytojo, 
kiekvienas kentėjimas gali bū
ti Dievo dovana žmogui dva
siškai praregėti ir atsigręžti į 
amžinąsias vertybes. „Liga ir 
kentėjimas yra kryžius, po ku
rio gali eiti prisikėlimo 
džiaugsmas", — sakė arkivys
kupas. Kreipdamasis į medi
kus jis pabrėžė, kad sąži
ningas patarnavimas ligo
niams, tai kartu tarnavimas ir 
pačiam Kristui. Arkivyskupas 
paakino kiekviename ligonyje 
pamatyti Kristų. 

Po šv. Mišių arkivyskupas 
S. Tamkevičius ir kunigai lan
kėsi ligoninės slaugos skyriu
je, kuriame šiuo metu slaugo
ma 30 ligonių, dirba du gydy
tojai, 11 medicinos seserų ir 5 
slaugutes. Ganytojas taip pat 
aplankė infekcinės chirurgijos 
skyriaus ligonius. 

Vasario 11-ąją, maldos už li
gonius ir kenčiančiuosius die
ną, Šiaulių vyskupas E. Bar
tulis ir mons. dek. Kleopas Ja
kaitis lankėsi Šiaulių ligo
ninėje, kur aukojo šv. Mišias. 
„Kiekvienas žmogus neišven

giamai susiduria su kančia, 
tik ne kiekvienas vienodai ją 
priima: vienas protestuoda
mas, kitas nuolankiai, — per 
pamokslą sakė ganytojas. — 
Reikia pašventinti savo kan
čią, jungiant ją su Kristaus 
kančia. Kentėdami ir mylė
dami mes nuskaistiname sa
ve, vis labiau panašėjame į 
Kristų". Vyskupas lankė ligo
nius palatose, kalbėjo su gydy
tojais. 

Vėliau vyskupas E. Bartulis 
ir mons. K. Jakaitis apsilankė 
Šiaulių miesto savivaldybės 
Globos namuose, kuriuose 
prieglobstį turi 30 vienišų ir 
ligotų žmonių. Taręs ramybės 
ir paguodos žodį, ganytojas vi
sus palaimino, pabendravo 
prie vaišių stalo. Vakare 
Šiaulių katedroje už sergan
čius ir kenčiančius buvo auko
jamos šv. Mišios. 

BŽ, 1998 m., Nr. 3 

ĮŠVENTINTI DEVYNI 
NAUJI VYSKUPAI 

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, norint, kad artėjantis 
trečiasis tūkstantmetis taptų 
krikščionišku, Bažnyčiai bū
tina vėl aktyviau misionie-
riauti. Per šv. Mišias Trijų 
Karalių šventės dieną Šv. Pe
tro bazilikoje popiežius, rem
damasis pranašo Izaijo žo
džiais, sakė: „Jeruzale, su vi
sais žmonėmis dalykis savo 
šviesa, švytinčia tamsybėje. 
Visai žmonijai būk žvaigždė, 
rodanti jai kelią į naują 
krikščioniškąjį tūkstantmetį". 
Per šv. Mišias popiežius Jonas 
Paulius II įšventino į vysku
pus penkis italus, taip pat 
vieną ganietį, lenką, filipinietį 
ir čilietį. 

Anot Vatikano radijo, įskai
tant devynis naujus vyskupus, 
pasaulyje šiuo metu yra 4,375 
vyskupai, iš kurių 2,465 vado
vauja vyskupijoms. Per 19 
savo pontifikato metų po
piežius Jonas Paulius II nomi
navo 54 procentus vyskupų iš 
tų, kurie vadovauja vyskupi
joms, ir 84 procentus „ti
tulinių" vyskupų. 

Pasibaigus šv. Mišioms, po
piežius Jonas Paulius II Sv. 
Petro aikštėje palinkėjo Rytų 
Bažnyčių broliams palaimingų 
šv. Kalėdų. Dievo Motinos jis 
prašė padėti skirtingų konfe
sijų bei tradicijų krikščionims 
žengti keliu į visišką vienybę, 
idant Evangelija būtų dar 
veiksmingiau skelbiama artė
jančio tūkstantmečio kartoms. 

„Bažnyčios žinios", 1998, Nr. 1 

KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPIJOS 
INTERNETO 
PROJEKTAS 

1997 m. gruodžio 30 d. 
Kaišiadorių kurijoje pristatyti 
vyskupijos internetiniai pusla
piai. Renginyje dalyvavo vy
skupas J. Matulaitis, general
vikaras J. Jonys, kancleris R. 
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Rumšas ir kiti kunigai bei ku
rijos darbuotojai. Šiame vys
kupijos veiklą praėjusiais me
tais vainikuojančiame darbe 
išsamiai supažindinama su 
vyskupija bei jos gyvenimu. Iš 
tikrųjų Kaišiadorių vyskupijos 
puslapį sudaro net 80 vadi
namųjų internetinių puslapių. 
Kaišiadorių vyskupija šiuo 
metu internete siūlo daugiau 
informacijos negu kuri nors 
kita Lietuvos vyskupija. Pus
lapius sukūrė kun. V. Saba
liauskas. 

Kaišiadorių vyskupijos in-
ternetiniame puslapyje galima 
susipažinti su vyskupu Juoza
pu Matulaičiu (biografija, pa
storacinę veiklą atspindinčios 
nuotraukos, kalėdinis sveiki
nimo žodis), kurijos struktūra, 
vyskupijos istorija, rasti vys
kupijos bei atskirų dekanatų 
žemėlapius. Visos vyskupijos 
parapijos turi atskirus pusla
pius, kuriuose pateikiama is
torinių žinių apie bažnyčią ir 
parapiją. Internete galima 
rasti vyskupijos kunigų pa
vardes, vietoves, kuriose jie 
dirba. Atskiri puslapiai skirti 
Katechetikos centrui, vyskupi
jos Svečių namams, šv. Domi
ninko pensionatui ir socialinių 
darbuotojų mokyklai. Kai
šiadorių vyskupijos interneti
nių puslapių adresas: www.-
is.lt/kaisiadoriu, vyskupija. 

„Bažnyčios žinios", 1998 m., 
Nr . l 

VYSKUPYSTĖS 40 
METU JUBILIEJAUS 

MIŠIOS 

1997 m. gruodžio 28 d. Kau
no arkikatedroje bazilikoje šv. 
Mišias savo vyskupystės 40 
metų jubiliejaus proga drauge 
su apaštališkuoju nuncijumi 
Baltijos kraš tams arkivysku
pu Erv/in Josef Ender bei Lie
tuvos vyskupais aukojo kardi
nolas Vincentas Sladkevičius. 
Iškilmingų šv. Mišių pradžioje 
nuncijus įteikė kardinolui po
piežiaus Jono Pauliaus II svei
kinimą, kuriame Šventasis 
Tėvas dėkoja Viešpačiui už 
tokį taurų Kunigo ir Vyskupo 
pavyzdį Katalikų Bažnyčiai 
Lietuvoje. „Nors metų metais 
jums buvo trukdoma laisvai 
vykdyti ganytojo pareigas, Jūs 
išlikote tvirtas ir pasitikintis 
Dievo Apvaizda, visuomet iš
tikimas Apaštalų Sostui, o 
sunkumuose — kilnus Evan
gelijos bei krikščioniškos arti
mo meilės liudytojas", — ra
šoma sveikinime. 

Per pamokslą kardinolas V. 
Sladkevičius padėkojo Dievo 
Apvaizdai už patirtas Dievo 
malones per visus šiuos tar
nystės Dievui metus, kvietė 
Lietuvos vyskupus bei tikin
čiuosius gyventi vienybėje ir 
santarvėje. 
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Pasibaigus šv. Mišioms, Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas arkivyskupas A. 
J. Bačkis perskaitė Lietuvos 
vyskupų sveikinimą. Kardi
nolą gėlėmis ir nuoširdžiais 
sveikinimais pagerbė Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis, 
Krikščionių demokratų parti
jos pirmininkas A. Saudargas, 
VDU rektorius V. Kaminskas. 
Kauno meras H. Tamulis ir 
kt. Kardinolas, dėkodamas už 
sveikinimus, sakė, jog svar
biausia vienas kitą suprasti, 
paremti. 
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TAKOSKYRA 
DR. VLADAS 

Mąstymo takoskyrą šian
dien matome Lietuvoje kiek
viename, ypač visuomeninio 
gyvenimo, reiškiny, nors kiek
viena proga deklaruojame 
santarvę ir suprat imą. Pasi
baigė prezidento r inkimų 
kampanija, kurioje visi kandi
datai buvo vieningi, būtent , 
santarvės deklaracijomis, o 
nekantrios galvos vėl j au met
asi į a takas. Dabar j au dėl 
i oštų vyriausybėje: t a s minis
tras esąs nekoks, o anas 
anoks; tas nekompetent ingas , 
anas nesuprat ingas; vienas 
per jaunas , ki tas per senas. 
Kaip iš gausybės rago byra 
visokie a ts ta tydinimai bei at
sistatydinimai, įžeidir ii ir 
įsižeidimai, grasinimai inter
peliacijomis, mit ingais ir 1.1. 
Žodžiu „koncerto po tviru 
dangumi" mįslingasis dirigen
tas neabejotinai sumanus : 
darniai groja ir lyriškosios ar
fos, ir mušamieji, ir... sprog
stamieji. Šimtai, o gal ir tūks 
tančiai galėtų ir norėtų būti 
ministrais, jei ne daugiau. . . 

Nedžiugina, kad į tą ne itin 
linksmą kakafoniją įsiliejo ir 
grupė inteligentų su savo ne
vykusia pjese apie „švietimo 
krizę". Dalis visuomeninės 
Švietimo tarybos narių su 
keistomis aspiracijomis nuro
dinėti Švietimo minis t rui , ką 
reikia kur paskirt i bei atleisti , 
kuo garsiau skelbia švietimo 
„krizę" Lietuvoje. Užsako savo 
ambicingus įsižeidimus spau
doje, organizuoja žurnalis
tams spaudos „konferencijas". 

Nors pastaroji (reikia many
ti, ne paskutinė) konferencija 
(12 žmonių) nieko nauja nepa
rodė, vis tik a t idengė tos 
„krizės" šaknis. Jo s r ak ta s — 
tautiškumo švietime t raktavi
mas. Pasirodo, ta i ir yra skiri
amoji linija. Iš čia ir pagrindi
nis priekaištas minis t rui (jis 
tik-Pietryčių Lietuvos minist
ras — todėl nepakenčiamas) . 

Taigi, vienoje pusėje linijos 
žmonės, manantys , kad asme
nybės tapsmo (o ta i ir yra jau
nimo brandos laikotarpis , ku
riame labai s arbų vaidmenį 
atlieka mokykla) išeities pozi
cija yra t au t i škumas . Kiti (tie, 
kurie bijo net šio žodžio) 
mano, kad ugdymo prasmė ir 
esmė jauno žmogaus huma
nistinės bei demokrat inės 
nuostatos, o jų vad inamas 
tautiškumas savaime ateisiąs 
po to. Iš čia ir kyla priešta
ravimai. Vadinamojo tau
tiškumo skeptikai mano, kad 
net ir šiandien, po sovietinio 
eklektiškojo „internacionalu-
mo" 50-mečio, reikia visoke
riopai menkinti ir silpninti 
tautiškumo e lementus jauno
sios kartos ugdymo sistemoje. 
O įsismaginus galima net 
pasišaipyti iš to. Taip ir daro, 
keista sakyti, nepr iklausomu 
pedagoginės spaudos savai-

VOVERIS 
traščiu pasivadinęs „Dialo
gas". Paradoksas (bet Lietu
va, sakoma, ir yra paradoksų 
šalis), kad jos pedagoginei 
spaudai atstovauja žmonės, 
kuriems par t inė mokykla ka
daise į galvelę kietai įkalė: 
vienintelis* geras nacionaliz
mas yra vyresniojo brolio im
perinis nacionalumas (dabar 
dar pagerintas), o anksčiau 
paradoksaliai vadintas inter
nacionalizmu. Visas kitas tau
t iškumas yra „buržu; .inis na
cionalizmas", geriau — fašiz
mas, o geriausia, kai jis 
žymimas BK straipsniu ir 
įkainojamas 10-15 metų lage
riu. Tai toji „internaciona
lizuota" spauda ir šiandien 
kalba apie lietuvybę kaip apie 
atgyveną, kažkodėl priešta
raujančių nuolat akcentuoja
mai ir propaguojamai mo
derniai mokyklai, nors niekas 
negali pasakyt i , kas tai yra: 
ar tai modernios patalpos, ar 
tai moderni mokymo techni
ka, kam prieštaraut i būtų juo
kinga, jeigu ne kvaila. Jeigu 
gi „moderni" mokykla, tai — 
mokymas to, kiek pistoletų 
vaikaitis nukreipė į senelę ir 
kiek toji į vaikaitį (dar ne
užmiršome garsiojo aritmeti
kos uždavinyno, kurį, matyt, 
„moderniai mokyklai reko
mendavo Atviros Lietuvos fon
das); jeigu „moderni" mokykla 
tai — G. Orvelo (G. Onvell) 
„novojazas", kuriame kiekvie
nas burnos atvėrimas praside
da svetimžodžiu, bet daž
niausia rusiškais keiksma
žodžiais, ta i tokiam „moder
nizmui" tie užkietėję nacio
nalistai kategoriškai priešta
rauja. J i e tik su pagaila žiūri į 
pašaipius antrosios pusės epi
tetus apie „kompleksuotą lie
tuvybę", „archaiškąją lietuvy
bę", „mitologizuotą lietuvybę" 
(ir ta i ne kažkokio ber
niūkščio, o Švietimo eksminis
tro „kūrybiniai bandymai"). 

Kai bandoma prieštarauti 
tokiems užgauliems išsišo
k imams ir tokiai švietimo re
formos krypčiai, pasipila ne
gražios insinuacijos, įsižei
dimai, siūlymai atstatydinti ir 
pan. 

Taigi, tuos, kurie tau
t i škumui švietime norėtų skir
ti kur kas didesnį vaidmenį ir 
juo ženklinti švietimo re
formą, be abejo, žeidžia tokios 
prašmatnybės . Lygiai, kaip ir 
šnekos apie „hipertrofuotą na-
cionalumą". Kur ji, ta hiper
trofija, mūsuose, niekas iš op
onentų negalėjo nurodyti. 
Tokiais atvejais visada nus-
lystama tik į buitinį lygmenį: 
viena senutė taip pasakė. O 
mūsų įstatymų tautinį tole
rant iškumą ir praktiką pri
pažįsta visi kaimynai. Jie 
pelnė ir tarptautinį pri
pažinimą. Taigi, matyt, dau
giau galima kalbėti apie mūsų 

Danutė Bindokienė 

Ar vėl pasikartos 
etninis valymas"? 

Prez. Valdo Adamkaus inauguracijos iškilmėse Vilniuje susitiko čikagieciai lietuviai. Priekyje iš kairės: prez. V. 
Adamkus, poetas Kazys ir Kazimiera Bradūnai, Natalija Vaznelienė. Nuotr. Liudos Gemanienės 

ARTĖJA PINIGŲ TVANAS 
Daugelis ekspertų mano, 

kad šių metų pabaigoje Lietu
vos finansų būklė bus kri
tiška. 1998-1999 m. į Lietuvą 
gali plūstelėti importo srau
tas. Jis kils, jei valdančioji 

tautiškumo hipotrofiją, o ne 
hipertrofiją. 

Tautiškumo neskeptikai 
mano, kad mūsų jaunosios 
kartos humanizmą, demokra
tizmą galima išugdyti tik gim
tosios kalbos pagrindu, nes 
žmonija per visą savo istoriją 
dar nieko tobulesnio neatra
do. Tačiau kalba — tai ne tik 
garsų, ženklų sistema. Tai ne 
tik leksika, ortografija. Tai ir 
semantika, ir metaforika, ir 
frazeologija. Žodžiu, tai — 
didžiulis dvasinis, kultūrinis, 
etinis ir etninis lobynas, 
šimtmečių ir tūks-tantmečių 
tautos patirtis. Jo neperėmęs, 
žmogus negali tapti nei pilna
vertis, nei humaniškas, nei 
demokratiškas. Niekas neabe
joja — visa tai ateina per 
kalbą. O kalba juk ir yra svar
biausias tautiškumo kompo
nentas. Todėl juokinga many
ti, kad demokratišką, hu
manišką žmogų mokykla gali 
išugdyti, į kampą nustūmusi 
tautiškumo turinį mokykloje. 
Nebent upėtakiai filosofai su
galvotų, kaip tai galima pada
ryti. 

O kasdienybėje, kaip tokių 
filosofijų septyniasdešimties 
metų graudūs produktas, yra 
dar ir šiandien neretai sutin
kamas kraupus „homo sovieti
nis" šešėlis, tas kosmopoliti
nis darinys. Tai jis, nesuras
damas savo vietos gyvenime, 
neturintis nei savo namų, nei 
praeities, nei ateities, savo 
žvėriškumais, sprogdinimais, 
nusikaltimais, dehumanišku-
mu gązdindamas žmones, 
blaškosi po visą pasaulį. 

O argi mes, dažnai nepa
jėgdami peržengti tik savo 
ambicijų rubikono, taip pat 
sieksime to klajūno statuso? 

koalicija grąžins 3.-5 milijardo 
litų Lietuvos Taupomajame 
banke prarastų rublinių in
dėlių. Tai sutaps su Lietuvos 
banko planais atsieti litą nuo 
dolerio, — rašo „Verslo žinios". 

Lietuvos analitikai teigia, 
kad dabar didžiausia šalies 
problema yra einamosios sąs
kaitos deficitas. Nepaisant to, 
kad visi Lietuvos makro
ekonomikos rodikliai atrodo 
neblogai, einamosios sąskaitos 
deficitas priartėjo prie pavo
jingos ribos. Padėtį galima tai
syti mažinant skolinimąsi ir 
biudžeto deficitą didinant ek
sportą. Tačiau ekspertai spė
jamą dar didesnį importo 
antplūdį į Lietuvą sieja su 
grąžintinomis gyventojų san
taupomis. Žinovai sako, kad 
importo prireiks, kai santau
pas atgavę indėlininkai ims 
leisti pinigus. Jau dabar sta
tistika rodo, kad darbo už
mokestis auga sparčiau nei 
darbo našumas. Tai reiškia, 
kad į vartojimo rinką plūsta 
pinigai, nepadengti prekėmis, 
todėl tą spragą užpildo impor
tas. Užsienio prekybos balan
sas yra neigiamas. Tai yra 
daugiau importuojama nei ek
sportuojama. 

Lietuvos banko Politikos de
partamento direktoriaus Gita-
no Nausėdos teigimu, staigus 
pinigų antplūdis kelia papil
domų problemų šalies finansi
nei sistemai. Pasak jo, „reikės 
susitvarkyti su ateinančiais 
pinigais, juos nukenksminti, 
kad jų naudojimas duotų ge
riausią makroekonominį re
zultatą, kad nesukeltų inflia
cijos, pinigų nuvertėjimo ir 
pan. „Jis mano, jog šie metai 

bus sudėtingi. 
Lietuvos valstybės skola per 

metus padidėjo beveik 1 mili
jardu l i tų ir praėjusių metų 
pabaigoje buvo didesnė nei 
milijardai litų. Todėl „Verslo 
žinios" ironizuoja, kad „užuot 
sumažinusi valstybės skolą, 

valdžia rengiasi 'padaryti lai
mingus' santaupas praradu
sius indėlininkus". 

Kitaip į tokias prognozes 
žvelgia „Lietuvos aidas". Vie
noje redakcijos skilčių „Politi
kavimas ir demonizavimas", 
vedamojo autoriai Jonas A. 
Patriubavičius ir Jonas Ka-
ziškis, be kita ko, rašo: 
„Visiškai nesuprantama, ko
dėl ekspertai bijo ekonomikos 
perkaitimo, nes dėl to žmonės 
turės daugiau pinigų. Tai, kad 
LDDP valdžia per pinigų re
formą ir bankų išvogimą 
atėmė iš žmonių pinigus, ir 
yra pagrindinė priežastis, kad 
'Lietuvos ekonomika yra viena 
iš labiausiai nustekentų'. Ek
spertai ir turėtų išaiškinti, 
kas nustekeno, ir skelbti ne 
gąsdinimus, o receptus, ką da
ryti, kad visiems būtų geriau 
dabar ir kad daugiau taip 
neatsitiktų. Nereikia būti ko
kiu nors ekspertu, kad supras
tum, jog padidėjus piliečių 
perkamajai galiai verslininkai 
stengiasi daugiau gaminti. 
Taigi ne turtingiesiems reikia 
duoti pinigų, kad kiltų ekono
mika, o pirkėjams. Per pinigų 
reformą, nusavinant darbu 
uždirbtus pinigus ir aprū
pinus tikraisiais pinigais spe
kuliantus, ir buvo suduotas 
didžiausias smūgis Lietuvos 
ekonomikai. 

Arba lito atsiejimas nuo do
lerio — tai rizikingas žingsnis 
tik dėl to, kad nežinome, ar 
koks nors užsienis neįvykdys 
diversijos ir nesužlugdys visos 
finansų sistemos. Jeigu ne
grėstų ši aplinkybė, turėtume 
visi reikalauti, kuo greičiau 
atsieti litą nuo dolerio, nes su
pančiotas litas trukdo ekspor
tui ir gamybai. 

Kažin ar tokia jau didelė 
problema ir Lietuvos einamo
sios sąskaitos deficitas. Reikia 
palyginti su kitomis šalimis ir 
tada daryti išvadas. 

Rima Jakutytė 
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doje pradėjo pasirodyti Koso-
vo vardas, daugelis šiame 
krašte neturėjo nei mažiau
sios nuovokos, kur ar kas tas 
Kosovas. Dabar jau būgštau
jama, kad ten bręsta tarpusa
vio kovų konflikto židinys, 
panašus į maždaug prieš sep
tynerius metus prasidėjusį 
Bosnijoje-Herzegovinijoje. Anuo
met, per ilgai ignoruotas 
JAV ir Europos kaimynų, ti
kint, kad galbūt viskas iš
sispręs be didesnio išsiplė
timo, ..etninis valymas'" Bos
nijoje įgavo tokias šiurpias 
proporcijas, kad dar ir šian
dien taika tarp vietinių serbų 
ir musulmonų palaikoma tik 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
pagalba. O dabar, kai jau 
pradėta tikėti, kad galbūt šiuo 
dirbtiniu būdu pasodinti tai
kos daigai pagaliau prigis, 
kaimyninėje Serbijoje vis la
biau įsižiebia naujas kruvino 
pavojaus židinys. 

Kosovo provincija yra 
pačioje pietinėje buvusios Ju
goslavijos dalyje, dabar pri
klausančioje Serbijai. Kosove 
gyvena daugiau kaip du mili
jonai žmonių, kurių apie 90 
procentų yra musulmonų 
tikėjimo albanai. Jie reikalau
ja visiškos nepriklausomybės 
Kosovo provincijai. Santykiai 
tarp albanų ir vietinių serbų 
visuomet buvo labai įtempti, 
juo labiau, kai apie 25,000 
serbų, pabėgusių iš Bosnijos, 
apsigyveno Kosove. 

Nesutarimas tarp vietinių gy
ventojų yra labai ryškūs ir ne
tikima, kad artimoje ateityje 
pagerėtų. Albanai visiškai ig
noruoja Belgrado vyriausybę, 
yra sukūrę savo lygiagretes 
valdžios įstaigas, savo atskirą 
švietimo sistemą — vaikai ne-
leižiami į valdiškas mokyklas, 
bet mokomi privačiai. 

Iki 1989 m. Serbija Kosovo 
provincijai pripažino autono
mijos teises, bet jos buvo pa
naikintos kaimyninės Serbijos 
gyventojams pateiktu referen
dumu. Verta atkreipti dėmesį, 
kad jau 1992 m. JAV prez. 
George Bush perspėjo Serbijos 
prez. Slobodan Milosevic ne
spausti Kosovo albanų, ypač 
nepavartoti prieš juos jėgos. 
Prez. Bush numatė pavojų. 

| kad Kosovo problemos gali pa
sekti Bosnijos-Herzegovinos 
pėdomis. 

Tačiau Belgradas buvo ir 
yra visiškai kurčias Kosovo 
albanų prašymams. Kad jų 
balsas būtų tvirtesnis, albanai 
sukūrė savo .,Kosovo Laisvės 

| armiją", kuri pradėjo partiza
ninį karą p-ieš Belgrado vy
riausybės institucijas bei žmo
nes. Suprantama, kad serbai 

neliko skolingi už partizanų 
smurto veiksmus, o pastaruo
ju metu. atrodo, padėtis pasi
darė tiesiog tragiška, nes 
serbų policija žudo nekaltus 
civilius gyventojus, žmones 
apėmusi panika, jie bėga nuo 
pavojaus, palikę namus ir vi
są savo turtą. 

Kosovo problema jau iš
siplėtusi už serbų sienų. Bal
kanų pusiasalyje šios provin
cijos albanų siekiams pritaria 
gausūs kaimyninių valstybių 
— Makedonijos, Graikijos. 
Turkijos. Bulgarijos — albanų 
kilmes gyventojai, jau nekal
bant apie pačią Albaniją, ku
rios vyriausybe kreipėsi į 
tarptautines organizacijas, 
prašydama sustabdyti besi
plečiantį pilietinį karą Ko
sove, kol jis neišsivystė į bu
vusias Bosnijos-Herzegovinos 
proporcijas. 

Tam tikra prasme dėl šių 
problemų kaltintina ir Ameri
ka. Kai 1995 m. Dayton. OH. 
buvo pasirašyta Bosnijos tai
kos sutartis, JAV rėmėsi Ju
goslavijos prez. Slobodan Mi
losevic gera valia ir pagalba, 
nuo kurios nemažai priklausė 
taikos sąlygų įgyvendinimas. 
Belgradui už pagalbą buvo 
prižadėta įvairių ekonominių 
lengvatų ir į vyriausybės ne
priimtinus veiksmus bei nu
tarimus ilgai žiūrėta pro pirš
tus. Tiesa, Milosevic iš dalies 
laikosi Dayton sutarties para
grafų ir remia Bosnijos serbų 
respublikos vyriausybę, bet jo 
elgesys savo krašto viduje, 
ypač Kosovo provincijoje al
banų atžvilgiu, yra peiktinas, 
todėl ir kai kurios ekonominės 
sankcijos iki šiol nepanai
kintos. ... :... 

JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright j au pa
reiškė, kad Vašingtonas neto
leruosiąs smurto veiksmų Ko
sovo provincijoje ir apkaltino 
prez. Slobodan Milosevic al
banų persekiojimu. Tik var
giai perspėjimo žodžiai turės 
gilesnės įtakos, kaip neturėjo 
Bosnijoje pilietinio karo pra
džioje, kaip neturi Irakui ar 
kuriai kitai, agresorium tapu
siai, valstybei. Šiuo metu kai
myninėje Makedonijoje jau 
yra apie 700 Jungtinių Tautų 
kariuomenės, kurių tarpe ir 
350 amerikiečių. Pasak Made
leine Albright. JAV yra pa
siryžusi panaudoti karinę 
jėgą prieš serbus Kosovo pro
vincijoje, jeigu perspėjimų ne
bus paklausyta. Nors Amerika 
neremia Kosovo provincijos 
nepriklausomybės siekių, bet 
jos pažiūros nėra pasikeitu
sios nuo George Bush telegra
mos Belgradui 1992 metais. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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(Tęsinys) 

Esame įsitikinę, jog Tamsta, Pone Ministeri, šiuos 
raštus nukreipsite, kur reikia. 

Mūsų grupės žygio užuomazgą reiktų ieškoti prof. 
K. Pakšto aprašymuose, iškeliant lietuvių susibūrimo 
būtinybę, nes mes esame atsidūrę išnykimo kryž
kelėje. Šie a ts išaukimai rado atgarsio Brazilijoje, nes 
čia stovime skurdžiau negu mūsų tautiečiai Amerikoje 
ar po kitus k raš tus pasklidę. Mes netur ime ko nustoti 
(materialiai), jei iš čia pajudėtume. Tai yra grupė tau
tiniai subrendusių Lietuvos laukų auklėtinių, pasiil
gusių Lietuvos, bet tik ne tokios, kaip ji šiandien yra. 
Šią grupę kol kas sudaro tik suaugę sveiki vyrai bei 
keletas bevaikių šeimų. Susiradome patys nesigarsin-
dami spaudoje, todėl tikime, jog šioje grupėje vyraus 
susiklausymas ir kitos ypatybės, kaip darbštumas, tei
singumas bei sąžiningumas, tikėjimas Dievu ir t.t. Ki
taip tariant, j auč iamas tos grupės t inkamumas pabūti 
tais sausais šakal iukais , kuriais gali būti įkuriamas 
bet koks ugnies laužas. Tai paskutinieji lietuviškieji 
mohikanai, iŠ kurių dar galima būtų kai ką atkurti 
mūsų tautybės linkme, jei nebus uždelsta. 

Nutarėme ieškoti sąlygų lietuvių kalbai išlaikyti 
bei įgyvendinti. Iš prof. K. Pakšto pasikalbėjimų su 
Br. Hondūro gubernatorium yra paaiškėję, jog ten ga
lima to tikėtis, nes britų Karališkoji Galva savo kolo
nijose pripažįstanti net valstybę valstybėje. Vadinas, 
neleistų tik pačioje Britanijoje, lygiai kaip ir mes Lie
tuvoje. Mes į anglus esame sudėję tam tikras viltis. 
nes jų kolonijose, išskiriant m-žus nukrypimus, visgi 
pagimdomos naujos tautelės. Jei anglų valdžios sluok
sniuose rastųsi bent keletas apdairių vyrų, tai nepa
gailėtų ir mums „iškovoti" žemės gabalėlį susibūrimui. 

Be to, kai prof. K. Pakštas prabilo apie lietuviu 
kolonizaciją, tai tuojau komunistinis Vilniaus radijas 
prapliupo keiksmais. Iš to darosi aišku, jog bet kokie 
tautiniai susibūrimai šioje uždangos pusėje Maskvai 
nepatiktų. Tai būtų nauja, bet labai veiksminga prie
monė šaltajam karui paaštrinti Tautų Sąjungoje. Arba 
tada sovietai greičiau išprovokuotų karą (kurio niekas 
nenori, bet reikalingas mažų tautų išsigelbėjimui, 
arba jie imtų vaidinti atsitraukimą iš Lietuvos, Latvi-
jos, Estijos ir iš kitų užimtų kraštų, kad turėtumėm 
kur sugrįžti. 

Iš kitos pusės, buvo daug prikalbėta bei gudrauja
ma mūsų pačių tarpe — lietuviškoje spaudoje, jog esą 
nereikia ieškoti žemių laukiniame Br. Hondūre ar ki
toje atokioje vietoje, nes tokių žemių esą pakankamai Š. 
Amerikoje, Kanadoje, Brazilijoje ir kituose lietuvius 
„priglaudusiuose"' kraštuose. Tačiau gerai panagri
nėjus paaiškėjo, jog vietinio pobūdžio persigrupavimas 

atokiau į užmiesčius (provincijas) tautiniu atžvilgiu 
padėties nepakeis, nes mūsų vaikai jau ten padiktuos 
to krašto kalbą, kurių pusėje atsistos ir krašto valdžia, 
kai bandysime jų piliečius užkabinti. Todėl ieškome 
tokios vietos, kur lietuvio koja dar neįkelta. skirtųsi 
atstumu nuo dabartinių lietuviais „apgyventų" valsty
bių ir būtų suteiktos tam tikros sąlygos lietuvių kalbai 
įgyvendinti, ko iš anglų ir prašome. 

Teigiamo atsakymo atveju, aišku, reikės kapitalo, 
kurio mes jau turime bent vienai moderniškai sodybai 
(ūkiui) įrengti. Tolimesnis šios sodybos „klestėjimas" 
priklausys nuo to. kokią mes ją sugebėsime įruošti bei 
kiek ji pritrauks kitus savo lietuviškumu. O tam, ačiū 
Dievui, mes turime labai daug vilčių ir, be abejo, entu
ziazmo. 

^ ž Tamstos. Pone Ministeri., intervenciją iš anksto 
dėkingi. 

Su didžia pagarba 
Grupės vardu: Just inas Žvingila'" 

P a k š t a s apie Brazili jos l ie tuvių r a š t u s 

„Polemikoje apie atsarginę Lietuvą aš visai nedaly
vauju, nes nematau ir reikalo gaišinti laika, ir mokinti 
tuos, kurie nenori mokintis. Galop aš neturiu progos 
sekti visos labai gausios mūsų spaudos. Gaunu tik tris 
laikraščius ir keletą žurnalų. 

Įdomu, kad Tamstos siunčiate raštą ir Bahamų gu
bernatoriui. Man rodos, kad šiose žieminiu vakaciįų 

salose ūkiui naudingos žemės labai maža. Jos jau gan 
gerai apgyventos, 85% negrų ir mulatų. 

Kad kreipiatės į britus per ministerį Balutį, tai gal 
gerai. Tik nežinau, ar p. Balutis iš viso duos eigą 
Tamstų prašymui. Palauksim — pamatysim. Britu at
sakymas irgi gal nebus greitas. Jiems tai visai nesku
bu. Yra žinių, kad tuomi kraštu (Br. Hondūru) gali su
sidomėti Kanados valdžia. Bet kol kas nieko tikra. 

Lankęs Br. Hondūrą p. Vincas Jonikas pradžioje 
buvo didelis mūsų kolonizacijos entuziastas, paskiau 
buvo nuo tu sumanymų atkritęs 'net piktokai), bet da
bar jis vėl gan palankus. .Vienybėje" (XI. XII ir I) gan 
smulkiai ir linksmai aprašinėjo savo ir Kukučio kelio
nę. Ir dabar jis jau bando organizuoti mažą grupę, no
rinčių ūkininkauti. Norėtų, kad aš patarpininkaučiau 
Br. H. aukštose įstaigose žemę perkant. Specifinių ga
rantijų jie. rodos, nesiruošia iš britų prašyti, nes 
mažai grupei greičiausia ir nepavyktų jų gauti. Jie 
tenkintųsi paprastomis britaniškų savivaldybių lais
vėmis ir teisėmis. 

Šiandien aš baigsiu semestrinius egzaminus ir va
kare skrisiu į New Yorką. kur teks pasimatyti su dau
geliu suinteresuotų. Mane pakvietė paskaitai apie Br. 
Hondūrą N'ew Yorko Lietuvių Prekybos Rūmai. To aš 
anksčiau ir nesitikėjau, nes praktiški žmones juk ne
pritaria Dausuvos idėjai. Po tos paskaitos ir diskusijų 
(sausio 24' gal paaiškės kai kurios nuotaikos. Rėmėjai 
tikisi paskaiton sutraukti apie 100 žmonių. 

'Bus daugiau) 

\ 
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„AUKA ANT LAUŽO DAR 
NETAPAU" 

Plačią lietuviškoje vi
suomeninėje veiklą išvys
čiusi žurnalistą Kęstuti 
Miklą „pasigauti" buvo 
nelengva, kadangi j is bega
lo judrus. Išgirsti t ik, kad 
jis Floridoje, kitą savaitę 
jau Vašingtone, Čikagoje, 
žiūrėk, jau Lietuvoje arba 
kur nors k i t u r pasaulyje. 
Po didelių pastangų pasivi
jęs — užklausiau: 

— Kuriame Lietuvos 
kampelyje i r kada gimėte? 

— Nors gimiau Žemaitijoje, 
bet, pagal tėvą, save laikau 
vilniečiu. Anot mano mamos, 
aš taip skubėjau išvysti šį pa
saulį, kad kelionėje su mano 
tėvu iš Radviliškio į Tauragę 
ji buvo priversta sustoti Ly-
biškio geležinkelio stotyje, ne
toli Lyduvėnų tilto — aukš
čiausio ir ilgiausio Lietuvoje. 
Čia aš ir išvydau pasaulį 1922 
m. liepos 6 d. Kęstučio Kosto 
Miklaševičiaus vardu. Tada ta 
vietelė priklausė Tauragės 
apskričio Varlaukio valsčiui, 
ir dėl to vėliau turėjau bėdos. 
Kai sulaukiau 17 m. ir reikėjo 
išsiimti Lietuvos pasą, pirmą 
kartą susidūriau su to meto 
biurokratija. Pasų išdavimo 
skyriuje sėdinčios tarnautojos 
atsisakė man išduoti pasą, nes 
negalėjo nustatyti, kur ta sto
telė, kurioje gimiau, yra ir 
kam priklauso. Tik su tėvo pa
galba, kai jis pakėlė triukš
melį, pasas, geriau pasakius, 
laikinas liudijimas, buvo 
išduotas. Pasirodo, kad, ku
riam laikui praėjus nuo mano 
gimimo, ši stotelė buvo pris
kirta prie Raseinių apskrities 
Skaudvilės valsčiaus. Taip ir 
įrašė į man išduotą doku
mentą. O kai ėmiau dabartinį 
Lietuvos .pasą, buvo dar 
gražiau. Turėjau šiokių tokių 
problemų ne tik dėl mano gi
mimo vietos, bet ir dėl su
trumpintos pavardės. Bolše-
vikmetyje ši vieta buvo pri
skirta Jurbarko rajonui, o 
mano pavardė buvo pakeista 
Amerikoje. Pajėgiau įtikinti 
dabartinius biurokratus; pa
sas man buvo išduotas su su
trumpinta pavarde ir su įrašu, 
kad gimęs Raseiniuose. 

— Kur mokslo šviesos 
sėmėtės? 

— Kadangi mano tėvas savo 
tarnyboje buvo nuolat kilnoja
mas iš vienos vietos į kitą. tad 
teko daug mokyklų pereiti. 
Pirmuosius mokslo žingsnius 
pradėjau Klaipėdos krašte, 
Lauksargiuose, vokiškoje pra
džios mokykloje. Bet dėl vo
kiečių kalbos nemokėjimo rei
kėjo greit ją apleisti. Reikėjo 
važinėti traukiniu į Pagėgius, 
kur buvo lietuviška progimna
zija su pradžios mokyklos kla
sėmis. Ten baigiau pirmąjį 
skyrių, o jau antrąjį ir trečią
jį teko užbaigti Papilėje. Tel
šiuose užbaigiau ketvirtąjį 
skyrių ir ten pradėjau lankyti 
gimnaziją. Mažeikiuose už
baigus trečiąją klasę, iš-
sikėleme į Kauną, kur lankiau 
ir užbaigiau Kauno „Aušros" 
berniukų gimnaziją. Studijuo
ti pradėjau Vilniaus universi
teto humanitariniame fakul
tete. Ten gilinausi teatro-
logijoje, dar lankydamas ir 
baigdamas dvi dramos studi
jas. Atvykęs į Ameriką ir pa
matęs, kad mano gautieji 
mokslai čia nepritaikomi, nu
tariau imtis praktiškesnių. 
Pradėjau studijuoti mechani
nę inžineriją Adelphi kolegi
joje ir N*ew Yorko universitete. 
Galėjau studijuoti tik vaka
rais, ir užtruko šešerius me
tus, kol gavau mechanikos 
inžinieriaus diplomą. Po to 
dar lankiau Farmmgdale 
Suny universitetą, kur studi
javau pramoninės administra
cijos kursas. O vėliau teko 

srityje. 
— Kaip Jūsų l ikimas su

siklostė, ką veikėte, būda
mas tėvynėje ir išblokštas 
iš jos? 

— Jau būdamas gimnazi
joje, pradėjau įsivelti į visokią 
veiklą. Priklausiau skautų 
šefo prez. Smetonos konkursą 
laimėjusiai DLK Algirdo drau
govei. Joje vadovavau skilčiai, 
o prieš pat bolševikams oku
puojant Lietuvą, gavęs vyr. 
skiltininko laipsnį, buvau tos 
draugovės adjutantu. Taip pat 
priklausiau ir gimnazijos šau
lių būriui. Tada ir prasidėjo 
mano pirmieji žingsniai ben
dradarbiauti periodinėje spau
doje. Pradėjau ir uždarbiauti, 
nes tų centų, kuriuos gauda
vau iš tėvų, niekad neuž
tekdavo. Vienos vasaros ato
stogų metu dirbau prie butelių 
plovimo Volfo Engelmano alaus 
bravore. Būdamas septintoje 
klasėje, gavau vakarinį darbą 
Kauno Valstybiniame teatre 
būti durininku, o vėliau rūbi
ninku, ir prieš pat vokiečių-
rusų karą dirbti laisvalaikiu 
teatro administracijos algų 
skyriuje. Tas ryšys su teatrais 
neatitrūko ir persikėlus į Vil
nių. Po kurio laiko buvau pa
kviestas būti Vilniaus Liau
dies ansamblio administrato
rium, bet neilgam, nes vo
kiečiai, nepasisekus sudaryti 
lietuvių SS legionus, užda
rydami universitetą bei kitas 
lietuvių kultūrines instituci
jas, uždarė ir ansamblį. Gerai, 
kad atsirado žmonių, kurie 
norėjo išgelbėti ansamblį. Jis 
buvo atkurtas Lietuvių karių 
fronto teatro vardu, lietuvių 
savisaugos dalinių pramogai. 
Vokiečių okupacinė valdžia 
greit pastebėjo, kad šis viene
tas važinėja tik po Lietuvą sti
printi tautiškumą atsparai 
prieš okupantą. Neišsilaikęs 
nei vienų metų, ansamblis 
buvo uždarytas. Tačiau jis vėl 
atsikūrė prie Lietuvos 
Profsąjungos, priklaususios 
vokiečių Arbeitsamtui, šį kar
tą Lietuvių liaudies muzikinio 
teatro vardu. Deja, tuoj po 
premjeros 1944 m. birželio pa
baigoje Vilniuje, bolševikai 
tiek priartėjo prie miesto, kad 
visiems reikėjo jį palikti. Ir aš 
pats, kaip šio vieneto adminis
tratorius, tik su baidare Neri
mi galėjau ištrūkti. Netrukus 
teko palikti ir Lietuvą. Ber
lyne jau buvo subėgusių apie 
trečdalis buvusių ansamblie
čių su vadovais — rež. Gaspa
ru Velička ir muz. Stepu So
deika. Čia buvo nutarta at
kurti ansamblį ir laukti karo 
pabaigos. Ir jos sulaukta Vier-
zehnheiligen bažnytkaimyje 
prie Lichtenfelso miestelio, 
apie 35 km į rytus nuo Bam
bergo miesto. Paskubomis per
sikėlėme į Bambergą, pasiva
dinę Lietuvių tautinio ansam
blio vardu. Po įtemptų repeti
cijų pradėjome koncertuoti 
amerikiečių kariuomenės da
liniams. Pasisekimas buvo ne

lauktai geras, kad net ameri
kiečių kariuomenės štabas 
pasiūlė ansambliui persikelti į 
Wiesbadeną, Vakarų Vokieti
joje. Gan daug teko padirbėti 
iki ansamblis buvo perkeltas 
ir ten tarptautinėje pabėgėlių 
stovykloje palyginant gan ge
rai įkurdintas. Čia vėl teko 
daug koncertuoti ir organizuo
ti gastroles į kitas lietuvių sto
vyklas Vokietijoje. Likviduo
jant Wiesbadeno stovyklą, an
samblis buvo iškeltas į Seli-
genstadto stovyklą, o aš net
rukus perėmiau „Dainavos" 
ansamblio administravimą 
Hanau stovykloje. Čia kurį 
laiką buvau kultūros vadovo 
pavaduotoju, vadovavau bal-
tiečių YMCA skyriui ir ban
džiau laimę biznyje — laikiau 
savo įkurtą restoraną/naktinę 
užeigą. 

— Atvykęs \ JAV tuojau 
įsijungėte į lietuvišką 
veiklą. Darbuojatės įvai
riuose organizacijose. 

— Jau taip susiklostė, kad 
gavau darbą ir teko apsigy
venti Long Island, šalia Great 
Neck esančiame Manhąsset 
miestelyje. Great Necke jau 
nuo seno gyveno nemažai lie
tuvių. I jį prigužėjo ir gausus 
būrys naujųjų ateivių. Čia jau 
veikė BALFo skyrius, Lietu
vos Vyčių kuopa ir dar keletas 
organizacijų. AŠ pradėjau 
dirbti su BALFu ir su vyčiais, 
taip pat ir organizuojant ren
ginius įvairių tautinių švenčių 
proga. Buvau net suorganiza
vęs dramos būrelį, su kuriuo 
pastačiau tris vaidinimus. O 
kai buvo kuriama Lietuvių 
Bendruomenės Great Necko 
apylinkė, aš į ją įsijungiau. 
Buvau išrinktas į valdybą, 
vėliau į New Yorko apygardos 
valdybą, buvau ir jos pirmi
ninku. Devynius kartus buvau 
išrinktas į JAV LB Tarybą, o 
XTV Taryboje pirmininkavau 
Ekonominių Reikalų komisi
jai. Atstovavau niujorkie
čiams visuose PLB seimuose. 
Buvau PLB valdybos ryši
ninkas prie VLIKo valdybos. 
Aštuonerius metus, iki VLIKo 
išsikėlimo į Čikagą, buvau jo 
tarybos narys, atstovaudamas 
Rytų Lietuvos Rezistencinį 
Sąjūdį. Net 14 metų vadova
vau BATUNui, būdamas jo 
pirmininku arba vykdomuoju 
pirmininku. Šiai baltiečių or
ganizacijai, kurios uždavinys 
buvo įtaigoti užsienio valsty
bių atstovus Juntinėse Tau
tose Baltijos kraštų nepriklau
somybės atstatymo reikalų, 
buvo nelengva vadovauti, nes 
jos narių daugumą sudarė lat
viai ir estai. Bet buvo pasiekta 
daug, nuolat vizituojant kraš
tų ambasadas su memorandu
mais ir informacine medžiaga 
apie Sovietų nelegalią Baltijos 
kraštų okupaciją bei apie ten 
vykdomus žiaurumus. Buvo 

ir kitur. Tose demonstracijose 
aktyviai dalyvaudavo ir New 
Yorko šaulių kuopa, kuriai jau 
dvidešimt metų vadovauju. 
Esu taip pat ir Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Išeivijoje 
Kontrolės komisijos pirminin
kas nuo 1988 metų. Turėčiau 
taip pat paminėti, kad jau virš 
dešimt metų pirmininkauju 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje centrinei 126 kuopai, 
trejetą metų buvau Kultūros 
Židinio tarybos nariu ir nie
kad neatsisakiau dalyvauti 
visokiuose ad hoc komite
tuose. 

— Šiuo metu esate Lietu
vių žurnalistų sąjungos 
centro valdybos pirminin
kas. Anksčiau užsiminėte, 
kad pirmuosius žingsnius į 
spaudą pradėjote, dar gim
nazijoje būdamas. Gal ga
lėtumėte apie tą žings
niavimą truputį daugiau 
pasisakyti? 

— Tai buvo prieš 60 metų, 
būnant gimnazijoje, užside
giau pasidaryti spaudos dar
buotoju. Pradėjau rašinėti ir 
siuntinėti laikraščiams viso
kiausias žinutes, vertimus iš 
vokiškos enciklopedijos ir savo 
nupieštas vinjetes kitų auto
rių parašytų straipsnių pra
džiai ar užbaigai pagražinti. 
Įsivaizduokite mano džiaugs
mą, kai į namus paštininkas 
atnešė mano vardu 10 litų 
perlaidą iš Plungėje vienuolių 
kapucinų leidžiamo „Liurdo" 
žurnalo kaip honorarą už 
mano nupieštą kryžiaus for
mos rebusą, užėmusį to žur
nalo visą puslapį. Netrukus 
gavau ir tris litus iš „10 
Centų" dienraščio už jam 
pasiųstą žinutę apie mano 
tėvo pagautą 14 kg ūsorių, 
žvejojant naktį nuo sielių Ne
mune. 

Gimnazijoje pradėjau reda
guoti sieninį laikraštį ir taip 
pat pogrindyje leidau bulva
rinį laikraštuką „Tarką", o 
vėliau, susijungęs su kitais, 
„Petelnę", apie mokytojus, jų 
ydas ir apie būtus ar nebūtus 
mokinių santykius su jais. O 
kai žurnalistas Kazys Obuo-
lėnas, grįžęs i§ Amerikos, 
pradėjo leisti „Savaitės" žur
nalą, pamėgdžiojantį ameri
kietišką „Life" ar vokišką „Die 
Woche", mano įsijungimas į 
spaudos darbą labiau išsi
plėtė. Tame žurnale ruošiau 
medžiagą „Ar žinai, kad..." 
skyreliui, dariau vertimus ne
senstančių naujienų iš „Mete-
orpress", Olandijoje leidžiamo 
rinkinio spaudai vokiečių kal
ba, vadovavau galvosūkių sky
riui, piešiau rebusus ir kas sa
vaitę paruošdavau iš lino
leumo žurnalo vardo klišę 
viršeliui. Taip pat rašiau ir 
siunčiau žinutes „Skautų ai
dui", „Žvaigždutei", „Trimitui" 
ir „Sekmadieniui". Nedaug jų 

suorganizuota ir daugybė de- spausdino, bet už spausdintas 
monstracijų prie JT, prie So- gaudavau šiokį tokį honorarą, 
vietinės ambasados New O gimnazistui tai buvo didelis 
Yorke, Times Sąuare aikštėje uždarbio šaltinis. Jis tęsėsi ir 

studentavimo laiku. Tas ben
dradarbiavimas spaudoje ypač 
išsiplėtė, būnant Amerikoje. 
„Darbininkas" yra mano pa
grindinis laikraštis, ir tik jam 
skyrių savo pagrindinius 
straipsnius. Esu ir jo akredi
tuotas korespondentas Jung
tinėse Tautose. Ten taip pat 
atstovauju ir Lietuvos Tele
gramų Agentūrai „Elta". Esu 
bendradarbiavęs dabar jau 
sustojusioj periodikoj —„Nau
jienose", „Keleivyje", „Vie
nybėje" ir „Lietuvių dienų" 
žurnale. Bet ir toliau dar ben
dradarbiauju „Drauge", „Dir
voje", „Tėviškės žiburiuose", 
„Vyčio" žurnale ir eilėje laik
raščių, išeinančių Lietuvoje. 
Mano straipsnių yra taip pat 
spausdintų anglų kalba ame
rikiečių spaudoje, kaip JAV 
Kongreso dienraštyje „Con-
gressional Record", „Long Is
land Press", „Daily Mirror", 
„New York Post", „Nevvsday", 
„Great Neck News", „Man
hąsset Mail", „Bethpage Tri
būne", „Bethpage Nevvsgram" 
ir apie mikrografiją bei apie 
mikrofilmavimo procesus tech
nikiniuose žurnaluose. Žino
ma, kaip spaudos žmogus, 
priklausau JT korespondentų 
sąjungai, Tarptautinei žurna
listų federacijai Briuselyje, 
Lietuvos žurnalistų sąjungai 
ir Lietuvių žurnalistų są
jungai užsienyje. 

— Deginai „Kančių isto
riją". Po to nekuriuose 
spaudos puslapiuose i r pats 
buvai deginamas. Kaip pa
vyko išlikti nesudegus? 

— Kaip matai, kol kas dar 
netapau auka ant laužo, nors 
daug kas, ypač tos „Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" lei
dėjai ir kiti labai norėjo mane 
sulikviduoti. Pagal juos, nes
varbu kokio turinio knyga 
bebūtų ir ji, kaip ir kryžius, 
nedeginama. Jie taip pat 
šaukia, kad knygas degina tik 
barbarai, naciai ir bolševikai, 
ir tyli, kai žydai nuolat degina 
antisemitines knygas. Neteko 
girdėti, kad kas nors protes
tuotų, kai Lietuvos spaudoje 
buvo aprašytas apdėvėtų ir 
bolševikinio turinio knygų su
deginimas Klaipėdoje bei ki
tuose Lietuvos vietovėse. Nie
kas Amerikoje neprotestavo, 
kai New York Times tų pačių 
1994 metų rugsėjo 30 dienos 
laidoje įdėjo žinią, kad iš JAV 
siųsta knyga apie seksualizmą 
Londono muitinėje buvo kon
fiskuota ir kaip pornografinė 
knyga sudeginta. Yra ir daug 
pavyzdžių. Aš manau, kad tos 
istorijos vieno egzemplioriaus 
sudeginimas Baisiojo Birželio 
minėjimo proga Brooklyne, 
Kultūros Židinio sodelyje prie 
kryžiaus buvo reikalingas ir iš 
dalies prisidėjo prie to, kad tos 
knygos tolimesnis platinimas 
buvo sustabdytas bent Ame
rikoje. 

— Gan dažnai nuvyksti į 
Lietuvą. Ar tai asmeninės 
kelionės, suristos su ko-

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu ;reitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS. Uuko 
priežiūros darbų 
(landscapinjymain-
lenance) bendro
vės savininkas, \Maa-

ringlon, D.C.. laiko darbininko, kuris 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6 iki $7.50 į valandą. 
Suteikiamas pigu* butas - $130 mėne
siui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

GREIT PARDUODA 
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RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
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FRANK ZAPOUS 
3208 1/2West95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)561-6664 

Reikalinga atsakinga moteris 
prižiūrėti dvi mažas mergaites 
1-1/2" ir 3 metų, ir gyventi 
kartu Barrington, IL. Reikia: 
galėti susikalbėti angliškai, 
atlikti lengvą namų ruošą, 
gaminti valgį. Atskiras kam
barys, savaitgaliai laisvi, gera 
alga. Skambint i vakarais 
Gintarui, tel. 847-382-4860. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SIS'EMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

NANNY/FULLTIME 
for 2 children - 4 & 6 yrs. old 

- in our Beverty home. 
English required. 
(312) 744-6917. 

FORRENT 
3 bedrm., 1-1/2 bath apt. 67 

St & Kolmar Ave. vic. Tel . 
773-767-6503 or 773-581-
5563. 

BnuomoįaTrm 2 mieg. kamb. 
butas pirmame aukšte prie 
Califomia Ave. ir 71 St $350 
mėn. Skambinti 773434-1403 
po 2 vai. p.p. 
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TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais. 

VELYKOMS siuskite dabar! 
Kokybiški maisto siuntiniai 

pradžiugins Jūsų artimuosius. 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Lemonte: šeštd. 9-12 v., sekmd. 8:30-1 v.p.p. 

TRANSPAK, C h i c a g o , IL. Tel.: (773) 838-1050. 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

Sunki ledo našta. N'notr Kazio Ambrozaičio 

inerciniais re ikalais , ar dėl 
kur ių k i tu pr iežasčių? 

Lietuvoje būnu kasmet bent 
du kartus. Visos kelionės 
surištos su įvairiais visuome
niniais reikalais. Kadangi 
Kauno miesto taryba paskyrė 
mane būti Garbės atstovu 
New Yorko mieste, o Kauno 
Technologijos universitetas iš
rinko mane į savo Technologi
jos valdymo centro direkto-
riatą, reikia dažnokai paboti 
Kaune. Čia taip pat turiu 
progą, kaip New Yorko šaulių 
atstovas, lankytis Lietuvos 
Šaulių sąjungos centro valdy
bos būstinėje ir palaikyti ry
šius su kitomis organizacijo
mis. Susitikimuose su KTU 
rektorium daugiausiai svar
stomos įvairios programos stu
dentų pasikeitimu su New 
Yorko valstijos SUNY univer
sitetu ir KTU studentų sta
žuotės reikalais Šiame krašte. 
Mokslo metų pradžioje ir pa
baigoje dalyvauju Jurbarke 
dėl paskirstymo ir įteikimo 
niujorkiečio prekybininko Si
mo Velonskio premijų dviem 
geriausiai baigusiems A. Gie-
driaus-Giedraičio vidurinės 
mokyklos abiturientams. Jau 
kuris laikas buvo planuojama 
atidaryti Lietuvos Verslo 
centrą New Yorke. Tuo reika
lu reikėdavo lankytis Vilniuje 
pasitarimuose su vyriausybės 
pareigūnais. Kaip spaudos at
stovas, turiu progą dalyvauti 
įvairiuose valstybinio masto 
renginiuose ir net tarptau
tinėse konferencijose. Tad to 
laiko asmeniškiems reikalams 
visad pritrūksta. 

— Esi pask i r t a s Kauno 
atstovu New Yorko mies
tui . Kas paskyrė ir koks to 
paskir imo tikslas? 

— Esu tik garbės atstovas, 
sutikęs dirbti Kauno labui be 
atlyginimo. Mane paskyrė 
Kauno miesto taryba 1995 
metais, žinoma, su visu glėbiu 
įvairiausių įpareigojimų, ple
čiant oficialius ryšius tarp 
Kauno ir New Yorko. Šalia 
ryšių su miesto valdžia, aš tu
riu 6a stengtis susisiekti su 
įvairiom pramoninėm, preky
binėms ir finansinėm institu
cijoms, supažindinti jas su 
Kauno miestu ir su puikiom 
sąlygom dėl investicijų jame. 
Esu taip pat įpareigotas pa
ruošti dirvą kultūrinių ryšių 
ir turizmo plėtotei. Darbas yra 
įdomus, bet nelabai vaisingas, 
nes niujorkiečiams Kaunas 
visiškai nežinomas, ir užtruks 
nemažai laiko iki jie persio
rientuos. Ir tai yra ryšku iš 
mano susitikimų ne tik su 
New Yorko miesto valdžia, bet 
ir su finansininkais bei versli
ninkais. Didžiuma jų nežino, 
kur yra Kaunas, kad jis yra 
antras didžiausias miestas 
Lietuvoje su 420,000 gyven
tojų ir, kad prieš karą buvo 
Lietuvos laikinoji sostinė. Ne
paisant viso to, jaučiu, kad po 
kelių susitikimų yra jau pa
kankamai susidomėjimo tarp
miestinio ryšio plėtotei. Kai 
kuriose srityse reikalai vystosi 
gan palankia kryptimi. Ma
nau, kad netrukus gal galėsiu 
paskelbti ką konkretaus Kau
no labui. 

— Padėkojęs už pokalbi 
Kęstučiui Miklui praėju
siais metais šventus 75 
metų sukakti, nors ir pa
vėluotai, linkėjau geros 
sveikatos ir našios dar
buotės. 

Kalbėjosi Petras Palys 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
GERI ATSILIEPIMAI 

Grįžta mūsų žmonės iš Lie
tuvos po prez. Valdo Adam
kaus inauguracijos. Malonu 
girdėti, kad iškilmių eiga pali
ko gerus įspūdžius. Nebuvo 
tuščios prabangos, nebuvo 
„aukšto tono". Prezidento ir jo 
žmonos nuoširdumas sužavėjo 
ir tautiečius Lietuvoje, ir 
svečius, net svetimtaučius. 

Kai kur Lietuvos spaudoje 
jau matyti kritikos. Ypač 
aštriai pasisako „Lietuvos ry
tas" (anksčiau tikėjome, kad 
tai tikrai aukšto lygio dien
raštis, bet kartais nukrypsta 
tiesiog į bulvarinį turinį). 
Manyčiau, kad tegul leidžia 
prezidentui dirbti, tegul ne
trukdo ir nekritikuoja vien 
dėl kritikavimo. 

Lietuvą dar tebegaubia en
tuziazmas, todėl reikėtų jį 
išnaudoti naudingiems dar
bams, kol nuotaikos ne
nuslūgo ir malonūs iškilmių 
įspūdžiai neišblėso. Mes, ku
rie neturėjome progos inaugu
racijoje dalyvauti, tikimės 
bent pamatyti vaizdajuostes, 
kai jos bus padarytos ir į Ame
riką atsiųstos. 

Erikas J . Varnas 
South Bend, IN 

„DRAUGAS" 
PUNKTUALESNIS 

Reikia pasveikinti „Draugo" 
spaustuvę ir administraciją už 
labai pagerėjusį dienraščio 
pristatymą Melrose Parke. 
Gauname jį jau net tą pačią 
dieną, ar tik vieną dieną pa
sivėlavusį. Aplinkiniai prie
miesčiai taip pat giriasi gauną 
„Draugą" beveik laiku. 

Atrodo, kad visų pastangos 
pradeda nešti gerą vaisių. 
Įdomu būtų išgirsti, kaip 
„Draugui" sekasi keliauti į to
limesnes vietoves-JAV ar Ka
nadoje. 

Rita Barauskaitė 
Melrose Park, IL 

TURĖKIME DAR VIENĄ 
DRAUGĄ VAŠINGTONE 

biau, Shestokas nori pagerinti 
mūsų gyvenamo krašto 
padėtį. Jo balsas Vašingtone, 
ne tik iškeltų Lietuvos vardą 
bet ir, kas svarbu mums, be
gyvenant Darien, Lemont, Or-
land Park, Palos ir t.t. 

Jaunimas jau daug metų 
veržiasi į politiką. Atėjo laikas 
mums atkreipti daugiau 
dėmesio į mūsų krašto rinki
mus, nes rezultatai paveiks 
mūsų ateitį. 

Balsuokime už David J. 
Shestoką. 

Nida Bichnevičiūtė 
Darien, IL 

GYVENIMAS LIETUVOJE 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. kovo 10 d. 

Kitą antradienį (kovo 17 d.) 
įvyks pirminiai rinkimai į 
JAV Atstovų rūmus. Tarp 
kandidatų yra vienas „mū
siškis"... David J. Shestokas 
yra Amerikos lietuvis. Už
augęs lietuviškoje bendruo
menėje, Shestokas jaučia mū
sų protėvių žemės siekius. Ly
giai taip pat, o gal net ir svar-

Kai su sportininkais, vado
vaujamais Algio Rugieniaus, 
1991 metais atvažiavau į Lie
tuvą, iki šiol joje išgyvenau 
beveik tiek pat laiko kiek ir 
Amerikoje. Dėstau psichologi
jos kursus Vytauto Didžiojo 
universitete, pirmininkauju 
VD ir Klaipėdos universitetų 
Psichologijos doktorato pro
gramai. Vieną semestrą dės
čiau VU ir vieną minikursą 
turėjau Klaipėdos universi
tete. Noriai prisidedu prie 
VDU pažangos ir geresnės 
ateities, nes čia mindžiojau jo 
koridorius vokiečių okupacijos 
metais. 

Nors didelių žiemos šalčių 
dar nebuvo, visur namuose jei 
ne vėsu, tai šalta, nes nusta
tyta šildymo temperatūra — 
58 laipsnių F. Geriau negu 
prieš keletą metų, kai šildė 
iki 54 laipsnių F. Žmonės 
skundžiasi aukštomis dujų ir 
elektros kainomis. Jau pora 
savaičių, kai vyksta demon
stracijos dėl vietinių telefono 
pokalbių kainos įvedimo — 7 
centai per minutę (su nuolai
domis- pensininkams ir kt. 
šelpiamoms grupėms). Kai su
rinko telefonus iš užsienio 
dėstytojų kambarių, skambi
nau rektoriui. Rytojaus dieną 
pasirašėme, kad kas mėnesį 
padengsime visas telefono 
sąskaitas. 

Ne vien pensininkams, bet 
ir gyvenantiems iš algų — o 
tai sudaro didžiumą tautos — 
apmokėjus butą ir nusipirkus 
maisto produktus — mažai 
kas lieka kitoms išlaidoms pa
dengti. Tokioms šeimoms 50 
ar 100 dolerių kone stebuklus 
darytų — jos sudurtų galą su 

JAV LB Religinių reikalų taryba. Iš kairės sėdi: Daiva Novickienė, ses. Margarita Bareikaite, dr. Mirga Girniu-
viene; stovi: Aldona Lingertaitiene ir ses. Ona Mikailaite. 

galu ir ką nors tinkamesnio 
ant stalo pastatytų. Jiems tai 
suteiktų daug džiaugsmo, 
sumažintų sunkią dalią ypač 
tų šeimų, kurios augina vai
kus. Gal tuomet nereikėtų 
jiems su kiaurais batais ar 
sunešiotais drabužiais eiti į 
mokyklas, kęsti šaltį, o gal ir 
pajuoką. 

Negalint studijuoti (trū
kumai ir konkursiniai egza
minai daug ką išstumia iš 
pasirinktų fakultetų ir pro
gramų), atrasti darbą yra 
kaip vasario mėnesį ieškoti 
žieminių grybų ar Joninių 
naktį paparčio žiedų. Priim
tieji gauna tokias ribotas sti
pendijas pagal pažangumą 
(110-150 litų) per mėnesį, kad 
iš jų pragyventi neįmanoma. 
Dažnai padeda tėvai, giminės 
kaime, bet ši pagalba yra ribo
ta ir trapi. 

Lietuvos ekonominė situaci
ja keičiasi labai pamažu. 1997 
metų infliacija siekė 8.4%, bet 
sausio mėnesio — 1%. Gyven
tojų dalis tvirtina, kad jau 
trupučiuką pagerėjo, kita da
lis — kad nepablogėjo. Lie
tuvą dar ilgai slėgs anksčiau 
užtrauktos valstybės skolos 
(vidinės ir užsienio), todėl ly
giai kaip ir dvasinio gyvenimo 
kilimas, taip ir ekonomiškai 
geresnės dienos vis stumia 

AR PAKEISTA ALIASKOS 
SOSTINĖ? 

Su įdomumu perskaičiau Le
ono Narbučio pasikalbėjmą su 
David J. Shestoku, 13-tosios 
rinkiminės apylinkės kandida
tu į JAV Kongresą („Draugas", 
1998.2.18*. Kandidato atsaky
mai stebėtinai gražia lietuvių 
kalba! Puiku! Antra vertus, jei 
atsakymai buvo išversti iš 
anglų į lietuvių kalbą, tai tu
rėjo būti pokalbio aprašyme 
pažymėta. 

Toje pat dienraščio laidoje 
„Iš arti ir toli" skyriuje, su pa
sididžiavimu rašoma apie 
„Lietuvos trispalvę Aliaskoje". 
Korespondencijoje rašoma, 
kad „Vasario 14 d. Aliaskos 
sostinėje, Anchorage mieste, 
apylinkės lietuviai ir Lietuvos 
draugai-susirinko paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 80 metų sukaktį". 
Aliaskos valstijos sostine visą 
laiką buvo Juneau, o dabar, 
ALB Aliaskos skyriaus vice
pirmininko pranešimu, sos
tinė yra Anchorage. Nuo ka
da? 

Romualdas Kriaučiūnas 
o Lansing, MI 
I 

SUDRUMSTA 
VASARIO 16 ŠVENTĖ 

Lietuvos 80 metų Neprik-
mos įtolesnę^em^Daugelio l a u s o m y b ė S šventės išvakarės 

kartu pati šventė šiemet 

Gintaras Petraitis su savo pora Egle Alytuje lanko pramosimų šokiy pa
mokas ir ateityje tikisi dalyvauti tarptautinėse varžybose. Karšindami 
Lietuvos vardą' N u o t r I n d r * S Tgūnėl .enėH 

nustebimui Gediminas Vag
norius tapo geriausiai įver
tintu premjeru. 

Vasario 15 d. nuėjau į Jė
zuitų bažnyčią jaunimui skir
toms šv. Mišioms. Giedojo jau
nimo choras, bet jauni veidai 
sudarė vos ketvirtį visų daly
vių. Sudarius istorinės atmin
ties kelią ir pačioje eisenoje į 
Karo muziejų mokyklų vaikai 
ir jaunimas sudarė bent 
trečdalį visų dalyvių. Pati 
didžioji XX amžiaus Lietuvos 
šventė buvo nužymėta iš
kilmėmis ir gausiomis pro
gramomis. Mano rankraštis 
„Meilės psichologija" vėl pa
judėjo — skaitau pirmojo 100 
psl. korektūras ir stebiuosi, 
kad surenkant kompiuteriu 
būtų galima tiek daug klaidų 
daryti 

Tikiuosi su Dievo palaima 
pernešti šiuos mokslo metus 
ir tuo pačiu kiek pilniau atsa
kyti į žuvusių už tėvynę ir 
laisvę Karo muziejaus sode
lyje pastatytame paminkle 
įkaltus žodžius: „Redde, quod 
debes" — grąžink, kuo esi sko
lingas; atrask būdą padėti 
savo tėvynes dukroms ir 
sūnums ir pats tapsi laimin
gesnis. Tai po Lietuvos dan
gumi negyvenančios išeivijos 
lemtis. 

Jeigu atrasite progą, norė
čiau Jus sutikti Kaune. Štai 
mano adresai ir telefonai: Vy
tauto Didžiojo universitetas, 
SMF, Daukanto 28.3000 Kau
nas. Gyvenu V. Kuzmos 9-16. 

. tel. 209-013 ir 226-22:1 
Dr Jus t inas Pikūnas 

Kaunas 

ir 
žiauriai išniekinta žudynėmis 
Draučių "kaime, Širvintų rajo
ne ( Vilniaus krašte). To kai
mo gyventojas mirtinai nu
šovė net 8 (aštuonis!) žmones 
to kaimo gyventojus. 

Tai nėra eilinis įvykis! Vil

niaus radijas 02.21 d. laidoje 
paminėjo Lietuvos spaudos at
siliepimus apie šias žudynes. 
Apskritai, laikraščiai, smerk
dami įvykį, laikosi nuomonės, 
kad tai galėjo būti tiktai iš
protėjusio žmogaus darbas. 
Tik „Lietuvos aido" nuomonė 
yra kitokia: visos aplinkybės 
rodo, kad tai apgalvota žmog
žudystė ir verta ją patyrinėti. 
Deja, žudikas mirė, ir jau ne
bebus galima to padaryti. 

Vasario 16 d. išvakarių tra
gedija labai primena prieš 
porą metų nekaltų žmonių 
žudynes Amerikoje ir Vokieti
joje, nes jos įvykdytos keršto ir 
neapykantos dvasioje. 

Amerikon atvykęs vyras iš 
Bahamų salų, nepatenkintas, 
kad nesurado tinkamo darbo, 
įsigijo net du revolverius ir 
New Yorko požeminiame trau
kinyje beatodairiškai šaudė į 
keleivius. Keliolika jų sunkiai 
sužeidė. Policija jį areštavo — 
jis nebuvo pripažintas ligo
niu. 

Maždaug tais pat metais 
Luebecke (šiaur. Vokietijoj) 
keli patriotiškai nusiteikę vo
kiečiai jaunuoliai, nepatenkin
ti, kad į „Vaterlandą" priva
žiavo daug „auslenderių", 
metė degantį benzino butelį į 
turkų gyvenamą namą. Prida
ryta daug žalos, o viena mer
gaitė žuvo gaisre. Vokiečių ra
dijas „Deutsche Welle" prane
šė apie šį įvykį, bet tokių ko
mentarų , kaip Lietuvoj, nete
ko girdėti. Amerikoj, žinoma, 
tie jaunuoliai būtų krikštyti 
„naciais". 

Lygindami šiuos tris įvy
kius, randame panašumo: at
vykėlis nepatenkintas, kad ne
gavo darbo, kokio norėjo, vo

kietukai nepatenkinti užsie
niečiais, plūstančiais Vokieti
jon. O kaip su lenku Lietuvoj? 
Sako, jis buvęs psichinis ligo
nis. Gal jis turėjo psichinių su
trikimų, bet įvykdyti tokias 
žudynes vargiai galėtų abso
liučiai išprotėjęs žmogus. Su
tinku su „Lietuvos aido" nuo
mone, kad negalima šio įvykio 
kvalifikuoti kaip visai išpro
tėjusio darbo. Kyla daugybė 
kitų klausimų: 1. tokiam už
mojui reikėjo gerai pasiruošti; 
2. kodėl pasirinko Vasario 16 
dieną — jos išvakares; 3. ko
dėl būtinai reikėjo išsirinkti 
žudymui „litvinus" ir ne vieną, 
net aštuonis; 4. jeigu jis iš
protėjęs, tai kaip gavo leidimą 
ginklui laikyti? 

Negalima nepritarti „Lietu
vos aido" nuomonei, kad šis 
lenko išpuolis prieš nekaltus 8 
lietuvius užsitarnauja rimtes
nio dėmesio, o ne tik lengvo 
papeikimo ir apgailestavimo. 
O kaip reaguotų lenkai, jeigu 
lietuvis taip pasielgtų su 8 
lenkais? Viskas taip nebūtų 
„užglostyta"! Gal net ir Var
šuva pakeltų balsą? 

Čia labai derėtų papildyti 
„Lietuvos aido" teigimus: šis 
įvykis yra akivaizdus faktas, 
kad lenkai lietuvių atžvilgiu 
tebėra nenuoširdūs, kaip ir 
anksčiau. Nors jie yra šiuo 
metu Lietuvos piliečiai, bet jie 
tikriausiai geriau jaustųsi 
„Rzeczpospolitos" piliečiais. 
Želigovskio ir Pilsudskio rau
gas tebefermentuoja! 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

NACIU TERORĄ 
PRISIMINUS 

1943 m. kovo mėnuo Stutt-
hofo kacete buvo ypatingas. 
Vos vos kojas bevilkdamas, 
prie krypėlių (Balio Sruogos 
vadinamų klapatomis) grupes 
priskirtas, slinkau varomas 
per vadinamąjį entlausungą 
(nuutėlinimą). Stutthofe siau
tėjo šiltinė. Kapai (varovai), 
šūkaudami „Los, los..", lazdo
mis mėgino spartinti koloną. 
Už nugaros palikau, lazda pri
trenktą, bet dar krutantį dr. 
Kazį Baubą, o mane varė to
lyn. Pamatau dr. A. Starkų. 
Jam buvo nurodyta kai ku
riuos atskirti nuo kolonos į li
goninę. Rodau jam: „Ten dr. 
K. Baubą guli, mėginkim jį 
gelbėti..." Starkus pamatavo 
man temperatūrą. Įkišo man į 
burną iš kišenės ištraukęs 
kažkokią piliulę ir sako: 
„Mėgink pasiekti aną ba

raką..." Ten buvo barakas, va
dinamas ligonine. 

Tai buvo paskutinis prisi
mintinas žvilgsnis prieš 55-
kerius metus į dr. Kazį Baubą. 
Jis buvo vienas iš dienraščio 
J laisvę" redaktorių. Pasižy
mėjo tada kaip vienas iš ge
riausių vedamųjų rašytojas. 
Vedamieji turėjo būti išversti į 
vokiečių kalbą. Vokietis cen
zorius buvo labai griežtas, 
šūkaudamas išbraukydavo di
delę vedamojo dalį. Baubą 
dažnai susišaukdavo patiki
mus antinacinės rezistencijos 
vadovus išklausyti pogrindžio 
informaciją, apžvelgti esamą 
padėtį ir aptarti liniją. GeSta-
Po juto, kad jis yra vienas tų, 
visuomenės gerbiamų, vado
vų. Nepasisekus užplanuotai 
jaunų vyrų mobilizacijai. Ge-
StaPo parinko ir dr. Kazį 
Baubą į Stutthofą. Tokių iš 
Lietuvos buvo parinkti 46 (vė
liau, po metų prie tos grupės 
pridėjo dar tris iš Latvijos ir 
keturis karininkus iš gen. Ple
chavičiaus štabo). 

Ne tiek gal Berlynas, kiek 
manau, vietinė Lietuvos Ge-
StaPo viršūnė jautėsi susi
kompromitavusi, nepajėgusi 
įtakoti visuomenę, nusprendė 
paspausti Lietuvos Bažnyčios, 
švietimo ir mokslo vadovus, 
studentiją bei pogrindyje vei- • 
kiančios rezistencijos (GeSta-
Pui žinomus) vadovus pai
mant įkaitus į Stutthofą ir 
pamažu juos žudant, o Lietu
voje pasilikusius intriguojant: 
„Parašykit atsišaukimą į 
tautą nusileiskit!..). Lietuva 
jaunimo naciams aukoti ne
siryžo. Stutthofe po poros sa
vaičių įkaitai vienas po kito 
krito. Buvo nukankinta 11 
įkaitų. Pralaužtas rytuose 
frontas Lietuvai padėjo atlai
kyti nacių pradėtąjį žiaurų 
terorą. 

Kun. Stasys Yla kiekvienais 
metais kovo mėnesį atsiųs
davo trumpą laiškutį, kad pa-
simelsčiau, nes jis aukos spe
cialias Mišias už nukankintus 
Lietuvos įkaitus. Kovas ir ba
landis — prisimintinas mė
nuo, kai Lietuvos įkaitų grupė 
Stutthofe pradėjo retėti. Tai 
šventieji kankiniai. Kviečiu 
dabar, nors ir po 55 metų, 
prisiminti nacių teroro aukas, 
o kas gali ir pasimelsti už nu
kankintus kalinius. (Kovo 15 
d., sekmadienį, 10 vai. yra už
sakytos tėvų jėzuitų koplyčioje 
Čikagoje specialios šv. Mišios). 

Pilypas Narutis 
Chicago, IL 

Ramybes uostas prie M u-l Kazio Ambrozai i io 

AetA. 
Sesuo 

M.DILECTA KRAUCIUNAS 
Mūsų mylima Seselė mi rė 1998 m. kovo 8 d., 

sulaukusi 82 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Švč. M.Marijos Neka l to 

Prasidėjimo parapijos. 
Vienuolyno įžaduose išgyveno 67 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: seserys - vienuolė Annunciata Krauciunas, I 
SSJ, gyv. Concordia, Kansas, vienuolė M.Florence 
Krauciunas, SSC, gyv. Chicago, IL, Valeria Kasarskis 
su vyru Edward, gyv. Lockport, IL. Taip pat dukterėčios 
ir sūnėnai. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, antradienį, kovo 10 d. 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje antradieni, kovo 10 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse trečiadienį, 
kovo 11d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys, Krauciunu i r K a s a r s k i ų 
i e imos . 

Laidotuvių dir. Gaidas-Daimid, tel 773-523-0440 



6 DRAUGAS, antradienis, 1998 m. kovo 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ar žinote, kam skirtas 
sekmadienis , kovo 29 diena? 
..Draugo" koncertui! Kaip ma
lonu, kad Čikagos ir apylin
kių lietuviškos organizacijos 
tą dieną atsisako savo rengi
nių, užleisdamos vietą „Drau
gui". Jų vadovai supranta, 
kaip svarbu vieninteliam lie
tuviškam dienraščiui už Lie
tuvos ribų parama, gaunama 
iš tokių koncertų bei kitų ren
ginių. O ..Draugas", atsidė
kodamas už mūsų organiza
cijų pasiaukojimą, mielai skel
bia jų renginius, koresponden
cijas, spausdina nuotraukas. 
Tad kviečiame visus į Toronto 
vyrų choro „Aras" koncertą 
sekmadienį, kovo 29 d.. 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre. 

Purdue Calumet Campus 
univers i tetas rengia tautų 
festivalį kovo 14 d. LB East 
Chicago apylinkės valdyba da
lyvaus su paroda. Festivalis 
vyks universiteto sporto salė
je, 2200 173rd Str., Ham-
mond, IN, pradžia 10 vai. ry te-
Visi kviečiami atsilankyti. 

Lemonto LB apylinkės 
valdybą sudaro: Kazys Lau
kaitis (pirm.), Gediminas Ka
zėnas, Stasys Džiugas, Algi
mantas Urbutis. Gražina Stu-
ronienė, Leonas Juraitis, Al
fredas Mikučauskas, Agutė 
Tiškuvienė ir Liudas Šlenys. 
Apylinkes narių visuotinis su
sirinkimas bus Pasaulio lietu
vių centro salėje šį sekmadie
nį, kovo 15 d., tuoj po lų vai. 
r. pamaldų. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir įsijungti į 
Lietuviu Bendruomenės veik-
lą. 

Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus inaugura
cijos i ški lmes bus galima 
pamatyti Jaunimo centro ka
vinėje šį šeštadienį, kovo 14 
d., 3 vai. p.p. Bus rodoma Lie
tuvos Televizijos pagaminta 
vaizdajuostė iš įvairių iš
kilmių vietų. Taip pat bus pro
ga išgirsti vieno iškilmių daly
vio, gerai Valdą Adamkų 
pažįstančio čikagiečio Rimo 
Dirvonio įspūdžius iš inaugu
racijos renginių. 

LB Cicero apylinkės me
t inis susirinkimas kviečia
mas sekmadienį, kovo 15 d. 
(tuoj po 11 vai. Mišių) parapi
jos salėje. Visi Cicero bei apy
linkių lietuviai prašomi daly
vauti, išgirsti valdybos ata
skaitą, užsimokėti solidarumo 
mokestį ir aktyviai dalyvauti 
savo apylinkės LB veikloje. 

Ramunė Mikailienė iš vie
tinių ligoninių Detroite surin
ko devynias dėžes ortopedinių 
instrumentų, kurie bus nu
siųsti į Šv. Jokūbo ligoninę 
Vilniuje. ..Atlanta Express" 
savininkas Kastytis Latvys 
nemokamai sutiko dėžes per
vežti iš Detroito į Lemontą ir 
perduoti Lithuaman Mercy 
Lift. kuri juos pasiųs į Lie
tuvą. 

Prel. Juozas Antanavi
č ius , Panevėžio katedros kle
bonas, vadovaus rekolekci
joms Šv. Antano parapijoje, 
'50 Avenue ir 15 Street kam
pas) Cicero. 111., ketvirtadieni, 
penktadienį, šeštadienį, kovo 
12,13,14 d., 6:30 vai. vaka
rais. Sekmadienį, kovo 15 d., 
11 vai. ryto. aukos baigiamą
sias Mišias. Kas vakarą 6:30 
bus klausoma išpažinčių, 6:30 
vai. prieš konferencija ketvir
tadieni bus „Graudūs verks
mai", penktadieni — atgailos 
pamaldos, šeštadienį — kry
žiaus keliai ir kasdien po kon
ferencijos — šv. Mišios. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami 
pasinaudoti šia dvasinės at
gaivos, kvietimo į atgailą ir 
atsivertimą proga, ruošiantis 
Velykų šventėms. 

„Skautu aido" 75 metų 
sukaktuviniame pokylyje, 
š.m. kovo 15 d. vyksiančiame 
Jaunimo centre, atsilankę bus 
supažinti su ilgamečio lietu
viško jaunimo organizacijos 
žurnalo istorija, turės progos 
išgirsti gražią dainų bei muzi
kos programą ir bus vaišina
mi skaniais Birutės ir Juozo 
Kapačinskų „Racine" delika
tesų pagamintais pietumis. 
Atsilankę maloniai praleisite 
laiką ir atliksite gerąjį darbelį 
paremdami lietuvišką jauni
mo spaudą. Apie dalyvavimą 
praneškite iš anksto Jolandai 
Kerelienei, tel. 630-257-2558. 

Čikagos Lietuviu Jauni 
mo sąjunga, pripažindama 
Vasario 16-sios gimnazijos Vo
kietijoje svarbą lietuviškojo 
jaunimo auklėjimui, šios gim
nazijos išlaikymo paramai pa-
skelbtą„Vasario vajų" pratę
sia iki š.m. kovo 11-tos dienos. 
Čikagos Jaunimo s-ga padvi
gubins visas jaunimo (nuo 18 -
35m. amžiaus) aukas. Aukas 
raginame siųsti Čikagos Jau
nimo s-gos vardu adv. Vyte
niui Kirvelaičiui, One East 
Custer, Lemont, IL 60439-
3801. 

Už Lietuvos įkaitus, nu
kankintus Stutthofo ka-
cete prieš 55 metus, šv. Mi
šios bus aukojamos sekmadie
nį, kovo 15 d., 10 vai. ryte, t. 
jėzuitų koplyčioje prie Jauni
mo centro. 

Švenč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos choras ir 
šįmet, kaip praeityje, pradėjo 
ruoštis savo metiniam koncer
tui, kuris numatomas Verbų 
sekmadienį, bal. 5 d.. 2 vai. 
p.p., parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. Chorui vadovau
ja ilgametis jo dirigentas muz. 
Antanas Linas, o prie vargonų 
— Ričardas Šokas. Choro val
dybos pirm. sol. Vaclovas 
Momkus stengiasi, kad kuo 
daugiau naujų balsų įsijungtų 
į chorą. Tenka pasidžiaugti, 
kad neseniai atvykę lietuviai 
dainuoja chore, ypač gausu 
moterų. Skambės klasikinės-
religinės muzikos kūriniai ir 
taipgi lietuvių kompozitorių 
sukurtos giesmės. Koncerte 
dalyvaus ir solistai bei ansam
blis. Kaip matome, programa 
bus įvairi ir įdomi. Laukiama, 
kad lietuviška visuomenė pa
rems šį koncertą savo gausiu 
atsilankymu. Čia turėsite pro
gą savo dvasią atgaivinti prieš 
didžiąją Kristaus Prisikėlimo 
šventę. 

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos 3 kuopa kviečia vi
suomenę į „1997 m. Pažaislio 
muzikos festivalį" — tai fil
mas, kuris bus rodomas kovo 
22 d., 11:45 vai. r.. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Marųuette Parke. 

Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų pokylis rengiamas 
sekmadienį, kovo 15 d., 3:30 
vai. p.p.. Šaulių salėje. 2417 
W. 43rd Str. Vietas galima 
užsisakyti tel. 630-573-0066. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti lietuves seseles pran-
ciškietes. 

Anglų kalbos kursai pra
dedantiems vyks antradie
niais ir penktadieniais. 7 vai. 
vak.. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Pamokos prasidės 
kovo 10 d. Socialinių reikalų 
skyriaus kambaryje, apatinia
me PLC aukšte (prie keltoj. 
Informacija teikiama tel. 630-
243-0791 arba 630-243-8446. 
Kursus rengia LB Lemonto 
apylinkės soc. reikalų skyrius. 

Daina Kojelytė, Villa Park, 
IL. jaunosios kartos visuo
menes veikėja, švenčių proga 
mūsų laikraštį parėmė 75 dol. 
auka. Esame labai dėkingi. 

„PELENŲ" 
TREČIADIENIS 
S E K L Y Č I O J E " 

Visas katalikiškas pasaulis 
švenčia Pelenų dieną. Tie, ku
rie negalėjo ryte pamaldose 
dalyvauti ir gauti patepimą 
pelenais atėjo į „Seklyčią". 

Renginių vadovė Elena Siru
t ienė, suprasdama vyresniųjų 
norus išgirsti daugiau žinių 
apie prasidedančią Gavėnią ir 
jos reikšmę katalikams, pak
vietė Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos jauną ku
nigą, Rimą Gudelį, neseniai 
atvykusį iš Lietuvos, paben
drau t i su vyresniais. 

Kun. Rimas Gudelis dėkojo 
E. Sirutienei už pakvietimą, 
pasidalint i mintimis su vyres
niaisiais. J is pabrėžė, kad dau
gelį asmenų pažįsta, nes jie 
a ts i lanko į parapijos bažnyčią 
pamaldoms. 

Kalbant apie pelenų dėjimą 
an t kaktos Gavėnios pra
džioje, prisimintina, kad šis 
paprotys yra įsigyvenęs nuo 
pat krikščionybės pradžios. Ne 
visos tautos šiai dienai teikia 
vienodą ir išskirtinę reikšmę. 
Lietuvių tautoje ši diena yra 
labai svarbi, nes primena, kad 
žmogus šioje žemėje yra tik 
svečias. Dievas sukūrė iš že
mės dulkių ir, laikui atėjus vėl 
dulkėmis tapsime. 

Kun. R. Gudelis išryškino 
Pelenų dienos ir Gavėnios 
reikšmę. Žodis Gavėnia yra 
senas baltų tautų darinys, 
reiškiąs, gauti — iš naujo at
gimti — atsinaujinti. Tai nuo
latinė kova tarp gėrio ir blo
gio. Šiai kovai reikia ruoštis ir 
todėl Gavėnia yra laikas pasi
ruošimui, apmąstymui blogy
bių, kurios skverbiasi į mūsų 
gyvenimą. 

Lietuvių tautoje Pelenų die
nai , Gavėnios pradžiai bei ki
toms šventėms yra sukur ta 
daug pasakojimų ir papročių. 
Šiuos liaudies papročius labai 
išsamiai yra knygoje aprašiusi 
Danutė Bindokienė — „Lietu
vių liaudies papročiai". 

Prieš pelenų dėjimą, buvo 
pravesti skaitiniai, tinką šiai 
dienai. Pirmas skaitinys iš 
pranašo Joelio knygos, kur 
Dievas pamoko pranašą, ką jis 
tur i daryti , kad žmonės vėl pa
miltų Dievą. „Iš visos širdies 
atsiverkite, pasnikaukite, mel
skitės ir darykite gera ki
t iems. Žinokite, kad Dievas 
yra gailestingas tiems kurie 
gailisi". 

Psalmės žodžiai taip pat 
skelbia gailestingumą. „Aš 
savo kaltybę pažįstu, man vis 
akyse mana nedorybė". Vėliau 
buvo paskaityta Evangelija 
pagal Matą, kurioje rašoma: 
„Venkite daryti savo geruosius 
da rbus žmonių akyse, kad 
bū tumėte jų matomi... 

Kai pasnikaujate, nebūkite 
paniurę , kaip veidmainiai... 
pasn ikaudamas pasitepk alie
jumi galvą, nusiprausk veidą, 
ne žmonėms rodykis, bet savo 
Tėvui... ir tavo Tėvas, regintis 
slaptoje, tau atsilygins". 

Po skaitymų kiekvienas da
lyvis buvo pažymėtas kry
žiumi, naudojant pelenus ir 
sakan t : „atmink, kad esi dulkė 
ir į dulkę pavirsi". 

Po religinio apmąstymo ir 
paženklinimo pelenais, prieita 
prie giesmių, kurias pravedė 
muzikas Faustas Strolia. Bu
vo giedamos šios giesmės: 
„Alyvų darželyje". „Kryžiau 
šventas", „Jėzau Kristau ma
loniausias" ir porą kitų. Su
teikti tautinį motyvą, padai
navo kelias patriotines dainas. 
Poetas Apolinaras Bagdonas 
paskai tė porą savo eilėraščių, 
t inkančių Gavėnios laikotar
piui. 

Užbaigus šią susimąstymo 

kymą ir praleistas valandas 
bendraminčių tarpe. Jį pa
kvietė pasivaišinu pasnin-
kišku maistu, kurį paruošė 
„Seklyčios" savanorės, dirbda
mos nuo 9 vai. ryto. Šitos 
„biteles" neša tik gėrį ir pa
siaukojimą „Seklyčiai" bei jos 
lankytojams. 

A. Paužuolis 

LAISVĖS PUOTA 

Paminėti 80-ties metų Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimą 1918 m.. Vilniuje, 
1941 m. Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą birželio 22 
d. per Kauno radijo stotį, ir 
1990 m. kovo 11-tosios Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimą Vilniuje, JAV LB Vidu
rio vakarų apygardos valdyba 
rengia Laisvės puotą. 

Daug mūsų LB apylinkių, 
lietuviškos mokyklos ir orga
nizacijos vasario mėn. ruošė 
Vasario 16-tosios minėjimus. 
Tai gražios šventės saviškių 
būriuose. Tačiau 80-ties metų 
nepriklausomybės sukaktuvės 
turi apvalų skaičių, kuris tu
rėtų būti plačiau paminėtas. 
Todėl į Laisvės puotą pakvies
tos visos Vidurio vakarų apy
gardos apylinkės, iš kurių tik 
7 yra arti Čikagos, ir visos or
ganizacijos, veikiančios Čika
gos mieste bei apylinkėse. Vi
sos privalėtų atsiliepti iki 
kovo 13 d. ir dalyvauti trijų 
nepriklausomybės paskelbimų 
pokylyje, kuris įvyks kovo 22 
d., sekmadienį, Willowbrook 
Ballroom patalpose, 8900 
South Archer Ave. Willow 
Springs. IL. 

Durys atidaromos 12 vai., 
minėjimas prasidės 1 vai. pie
tumis, o vėliau sveikinimai bei 
meninė programa. 

Lietuvos Respublikos amba
sadorius Stasys Sakalauskas 
su žmona atvyksta iš Wa-
shington, D.C., o taip pat ir 
JAV LB XV Tarybos prezidiu
mo pirm. pulk. Donatas Sku
čas. Tikime, kad visi X Tary
bos nariai dalyvaus šiame iš
kilmingame minėjime. 

Šventėje taip pat dalyvaus 
naujasis generalinis konsulas 
Čikagai Giedrius Apuokas, 
garbės generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza ir vicekonsule 
Renata Darulienė. 

| Laisvės puotą pakviesti 
sen. Richard J . Durbin, Kong
reso nariai John Shimkus, H. 
J . Hyde, H. W. Fawell, Bobby 
L. Rush, Illinois gubernato
rius J im Edgar ir jo asistentė 
Pat Michalski. IL valstijos at
stovė Ann Zickus. 

Visos organizacijos bus gar
bės svečių pasveikintos prie 
stalų, kad būtų aiškiai mato
ma, kas kur priklauso ir dir
ba. Todėl dalyviai maloniai 
prašomi vilkėti šventiškus rū
bus arba organizacijų unifor
mas. 

Birutė A. Vindašienė 

KELIONĖ NAMO SU 
„ARMONIKA" 

E. Sirutienė pradėjo šio tre
čiadienio (vasario 11-tos) po
būvį seklyčioje" pasakojimu, 
kaip kartais yra sudėtinga su
daryti šių pobūvių programas, 
kaip „sumedžioti" žmonių, ku
rie programas galėtų ar no
rėtų atlikti. Jų rasti nelengva 
dar ir todėl, kad mūsų publi
kos skonis labai įvairus: vie
niems patinka dainos, muzi
ka, paskaitos, o kiti sako, kad 
jiems programa „vienas ir tas 
pats", svarbu, kad būtų ko 
skanaus pavalgyti (pvz.. kuge
lio ir dešrų...) 

Buvo numatyta, kad per šį 
pobūvį Rūta Staniulienė skai-

Maironio lit. mokyklos mokiniai, prieš pradėdami nagrinėti „Jūratės ir Kastyčio" legendą, susipažino su ginta
ru. Prie savo suneštų gintaro dirbinių iš kaires: Kristina Vaznelyte, Lina Rauchaite, Kristina Petkutė, Paulius 
Leipus, Ramune Jodwalytė, Ramyras Gaižiūnas, Erika Neve ir Daina Vižinaitė. 

popietę, Elena Sirutienė dėko- tys paskaitą „Apie žmogų ir 
jo kun. R. Gudeliui, Faustui 
Stroliai, A. Bagdonui, mie
liems popietės svečiams ir so
cialinio skyriaus pirmininkei, 
Birutei Jasaitienei už atsilan-

pinigus' , bet prelegentės rei
kalai taip susiklostė, kad pa
skaitą teko atidėti vėlesniam 
laikui. Jus t inas Šidlauskas iš
gelbėjo padėtį, pasidalinda

mas su mumis savo nuostabia 
vaizdajuoste „Sodams žydint 
Lietuvoje". J. Šidlauskas su
dėjo keletą „Armonikos" vaiz
dajuosčių į vieną „kupetą" ir 
tas pavirto pasakiška kelione 
namo. 

Vaizdajuostėj matėm nuo
stabius vaizdus ir girdėjome 
ilgesio pilnas dainas, o kartais 
ir šviesą, tokią vasarišką mu
ziką (atrodydavo, lyg esi ra
munių ir aguonų pilnoj pie
voj). Graudu buvo klausant, 
kad „Mūsų širdys į Lietuvą 
grįžta, mūsų dainos sugrįžo 
seniai..." arba „Laukit ir su-
lauksit —jau sugrįžtam mes". 
Iki ašarų privedė daina „to
mu ms kryžių statė girioj pa
slapčia", arba į dejonę pa
našus posmas „Mes visi kaip 
vienas atgulėm jauni". Į klau
simą „Ko nutilo dainos myli
moj Dzūkijoj?", atsakymas 
aiškus, nes dainos nutilo ne 
vien tik Dzūkijoj, bet visoj Lie
tuvoj. Tikėkime, kad netrukus 
Lietuva vėl dainuos kaip ka
daise. 

To vylėsi ir mūsų svečias iš 
Švedijos Juozas Jonutis. J is 
papasakojo kaip jaučiasi vie
nišas Švedijoj, nes (ten gyve
nant) Lietuva ir arti, ir labai 
toli. Paaiškino, kad jį labai su
graudino matytoji vaizdajuos
tė, nesidrovėjo pasakyt, kad ir 
ašarėlę nubraukė. 

Dabar lauksime vaizdajuos
tės antros dalies. (Vaizda
juostės tąsa apie 4 vai.) 

Pasivaišinę pietumis ir pasi
dalinę vaizdajuostės sukelto
mis nuotaikomis, o kiti net 
dainuodami „Kai susiūbuos po 
mano langu plačiai šakota 
obelis" — skirstėmės į namus, 
kur po langais obelys nežydi. 

Emilija J. Valantinienė 

SUSIPAŽINKIME — 
ANDRIUS MAMONTOVAS 

Apie žvaigždę visi nori žinoti 
viską. Be abejo, tai neįma
noma, tačiau pirmam smalsu
mui patenkinti — Andriaus 
Mamontovo anketa: gimė — 
1967 m. rugpjūčio 23 (!) Vil
niuje. Patirtis — 14 metų va
dovavimo „Foje", 13 albumų, 1 
metai „Hamleto". 

Apie save: „Nesu nei geras 
muzikants, nei geras poetas. 
Esu dainų autorius". Credo: 
„Blaivią galvą turėti yra daug 
geriau". 

Apie savo populiarumą: 
„Kiekvienas manyje mato tai, 
ką nori matyti". 

Apie savo dainų populia
rumą: „Jose viskas yra iš
sakyta paprastais žodžiais" Ar 
gali egzistuoti Andrius Ma
montovas be „Foje"? 

Atvykite į jo koncertą Jauni
mo centro didžioje salėje 
šeštadienį, kovo 14 d., 8 v.v. ir 
įsitikinkite. 

O kas toliau? Apie ateities 
planus galėsite paklausti And
riaus patys, atėję į susitikimą 
su juo Jaunimo centro ka
vinėje sekmadienį, kovo 15 d., 
6 v.v. Kviečia Lithuanian 
News Radio 750/Žemė L. Pro-
ductions. 

M A Ž L I E T U V I Ų Š I U P I N Y S 

Į Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos vasario 21 d. Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje suruoštą tradicinį šiupinį 
šiais metais atsilankė nema
žai Čikagoje ir jos apylinkėse 
gyvenančių tautiečių, atsivež-
dami kartu net savo svečius. 
Oras tą vakarą pasitaikė pa
našesnis į ankstyvą pavasarį, 
tad ir muziejaus „Gintaro" 
salė prisipildė puošnia publi
ka. 

Juk ir nepaprastas vakaras, 
juk tai istorinė praėjusių šimt
mečių tąsa, kuri būdavo tęsia
ma prieškariniais laikais dar 
Klaipėdos ir Šilutės miestuo
se. Prūsų lietuvių tarpe šiu
pinys būdavo šimtmečių bėgy
je mėgstamiausias patiekalas. 
Jie su šiupiniu vaišindavo net 
pas juos atsilankantį kunigą 
Kristijoną Donelaitį, kuriam, 
matomai, patiekalas tiek pati
ko, kad jis vėliau šiupinio re
ceptą įamžino savo „Metų Lai
kų" epe. 

Kaip paskutiniais metais, 
taip ir šį kartą, Mažosios Lie
tuvos Lietuvių draugijos pir
mininkas Vilius Trumpjonas, 
pasveikinęs visus pobūvį atvy
kusius svečius, pakvietė „tiek 
didžlietuvius, tiek ir maž-
lietuvius prisiminti tokį va
karą toli paliktą protėvių šalį, 
su gražiomis Kuršių pamario 
kopomis, su kvepiančiais pu
šynais Baltijos pajūryje" ir 
kad „ši sena tradicija ir toliau 
rištu mus su garbinga praeiti
mi, iš kurios stiprybės sėmėsi 
jau mūsų protėviai. Nors šių 
dienų virėjai ne visai besilaiko 
Kristijono Donelaičio 'Metuo
se' užrašyto recepto, virdami 
šiupinį, bet, aš manau, kad 
Onos Norvilienės išvirtas šiu
pinys bus valgomas su pasi
gardžiavimu". 

Aldonai Buntinaitei perė
mus programos pravedimą. ji 
pakvietė Ričardą Šoką groti, 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
75 metų sukakčiai prisiminti 
kpt. J. Neringio sukurtą 
maršą „Valio, Klaipėda!", ku
ris buvo skirtas Jonui Bud
riui, buvusiam Klaipėdos 
krašto gubernatoriui ir 1923 

sukilimo metų vyriausiajam 
vadovui. 

Dailiojo žodžio puoselėtoja 
Dalia Sokienė, daugeliui 
„Margučio II" radijo klausy
tojų j au iš jos gražaus balso 
atpažįstama, buvo pasirinkusi 
šiai progai Kristupo Lekšo 
„Prūsu Lietuva" iš jo „Rūtų 
vainikėlio" rinkinio; Kotrynos 
Grigaitytės „Mažoji Lietuva" 
ir Vydūno „Pasiilgimas". Kaip 
tik Vydūno žodžiuose pasigir
do prarastos tėviškės ilgesys: 
„Oi, kad nuneštute, balsai, 
kur mano ilgesiui būt paguo
da, nuvestute į tėviškę, kurią 
lyg jau suradęs, vėl ne
betekau. Tik širdyje ji vis man 
skelbiasi, nors akimis ir nieko 
nebmatau". 

O Daiva Kimtytė kanklėmis 
atliko Jono Švedo. Jacąue Of-
fenbach ir Dulov kūrinius. 
Taip vėl skambėjo kanklės, 
lyg Jū skambesys būtų at-
aidėjęs iš gilios senovės, kai 
jomis skambindavo tik senasis 
vaidila, pasakodamas apie di
dingą lietuvių tautos praeitį. 
Vaidilutės prižiūrėdavo tik 
Amžinąją ugnį, joms darbo 
užteko. O tokių gražių kan- . 
kliu, kuriomis Daiva Kimtytė 
skambino šiupinio programos 
metu, neturėjo net pats vaidi
la! 

Kaip senovėje kunigas Kris
tijonas Donelaitis, apsilanky
damas pas savo parapijiečius, 
valgė pasigardžiuodamas savo 
tautos žmonių išvirtą šiupinį, 
panašiai šį kartą darė ir vysk. 
Hansas Dumpys su žmona 
Donna. pirma paprašęs Vieš
paties Dievo būti kartu svečiu 
ir palaiminti vaišes. 

Emai Žiobrienei vadovau
jant, daugelis turėjo progos 
pasidžiaugti savo laimėjimais 
iš laimės šaltinio. Ričardo 
Šoko orkestrui grojant, poros, 
geros nuotaikos supamos, links
minosi įvairių šokių sūkuryje. 

Valteris Bend ikas 

Vytautas Balč iūnas , Put-
nam, CT, atsilygindamas už 
kalendorių ir kalėdines kor
teles, mums atsiuntė 100 dol 
Nuoširdžiai dėkojame. 

• Vytautas ir Wanda Jan
kai, Delran, NJ, dr. Arnold ir 
Gertrude Grushnys. Wichita, 
KS, Edward ir Eleanor Tka-
cik, Plainview, NY, Jonas ir 
Uršulė Balskai, Oak Lawn, 
IL. visi remia po vieną našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
savo remiamiems našlaičiams 
visi atsiuntė po $150. Dėkojame 
geriesiems žmonėms! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• Balzeko lietuvių kultū

ros muziejus ieško spaudos 
atstovo/ės. Reikia mokėti anglų 
ir lietuvių kalbas, spausdinti 
rašomąja mašinėle. Pilnas arba 
pusė darbo krūvio. Prašome 

siųsti reziume: Curator, Bal-
zekas Muzeum of Lithuanian 
Culture, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

(sk.i 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšil
dymu $380 \ mėn. Skambinti 
708-425-7160. 

(sk.) 
• Siuntiniai \ Lietuvą bus 

laiku pr is ta ty t i V e l y k o m s . 
jeigu atvesi te juos \ B a l t i a 
Express Co. iki kovo 1 1 d . 
Baltia Express, 8327 S. Pu
laski Rd., Chicago, IL 60652, 
tel. 1-800-SPARNAI arba 1-
800-772-7624. 

(sk.) 


