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Krikščionys demokratai nori 
peržiūrėti koalicijos sutartį 

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 
— Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos (LKDP) pir
mininkas Algirdas Saudargas 
pasiūlė konservatoriams per
žiūrėti valdančiosios koalicijos 
sutartį. 

Apie tokį užsienio reikalų 
ministro laišką konservato
riams pirmadienį spaudos 
konferencijoje pranešė kon
servatorių partijos vadovas, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Krikščionys demokratai siū
lo peržiūrėti koalicijos sutartį, 
atsižvelgiant į naujai su
siklosčiusią situaciją. 

Po 1996-ųjų Seimo rinkimų 
pasirašytoje konservatorių ir 
krikščionių demokratų koalici
jos sutartyje buvo numatyta, 
kad krikščionys demokratai 
deleguos savo atstovus vado
vauti trims ministerijoms — 
Užsienio reikalų, Krašto ap
saugos bei Švietimo ir mokslo. 

Krikščionys demokratai tei
gia, kad praėjusią savaitę pre
zidentui švietimo ir mokslo 
ministru paskyrus konserva
torių Kornelijų Platelį, propor
cija buvo pažeista. 

Pertvarkant vyriausybę, 
konservatoriai neteko likvi
duotų Ryšių ir informatikos 
bei Europos reikalų ministe
rijų vadovų portfelių, o Svei
katos apsaugos ministru buvo 
paskirtas buvęs LDDP frakci
jos Seime narys Mindaugas 
Stankevičius. 

V. Landsbergis sakė, kad 
koalicijos sutartis yra būtina, 
nes ji yra Lietuvos „politinio 
stabilumo pagrindas", tačiau 
nesiryžo pasakyti, kada gali 
įvykti sutarties peržiūrėjimas. 
„Nežinau, ar tai bus iškil
mingos ir formalios derybos. 
Pirmiausia reikia susitikti ir 
pasikalbėti", sakė V. Lands
bergis. 

Seimo pirmininkas susirūpinęs 
dėl nacionalsocialistų veiklos 
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis mano, kad ne
legaliai Šiauliuose veikianti 
Lietuvių nacionalsocialinės vie
nybės sąjunga (LNSVS) yra 
„užsakyta" skatinti nesantai
ką Lietuvoje. „Murzininkai la
bai reikalingi su savo šūkiais 
prieš kitataučius", spaudos 
konferencijoje pirmadienį iro
nizavo V. Landsbergis. 

Pasak jo, „atrodo, kad šitie 
vaikinai su svastikomis yra 
užsakyti". 

Organizacija, kurios šūkis 
„Lietuva — lietuviams", o vė
liava — balta svastika raudo
name fone, nėra įregistruota. 
Jos vadas Mindaugas Murza 
yra ne kartą įspėtas valstybės 
saugumo sustabdyti veiklą ir 
nutraukti leidinio „Nacijos 
balsas" spausdinimą. 

V. Landsbergio pasipinki-
nimą sukėlė LNSVS ženklas 
— svastika, sumontuota iš 
Gediminaičių stulpų. „Tai 
nėra vaikiški dalykai, ir jie 

Įsigaliojo opozicijos 
kritikuotas 
Vyriausybės 

įstatymas 
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 

— Naująja Vyriausybės įsta
tymo redakcija nepatenkintai 
Seimo opozicijai teliko galimy
bė apskųsti jį Konstituciniam 
teismui. 

Prezidentas Valdas Adam
kus įstatymą pasirašė penkta
dienį, nors galėjo laukti de
šimt dienų nuo balandžio 28-
osios, kai įstatymas buvo pri
imtas. Pirmadienį įstatymas 
paskelbtas „Valstybės žinio-
se . 

Prezidentas įstatymą pasi
rašė, nors opozicinės LDDP ir 
Socialdemokratų frakcijos ra
gino prezidentą jį sustabdyti. 

Opozicijos nuomone, nauja
sis Vyriausybės įstatymas 
smarkiai išplečia premjero ir 
susiaurina ministrų teises. 

Vienas prezidento patarėjų 
sakė, kad Lietuvos vadovas 
pasirašė įstatymą, nenorėda
mas stabdyti jame numatytų 
reformų, o įstatymo projektas 
buvo ne kartą svarstytas. 

Opozicinės frakcijos žadėjo, 
kad prezidentui įstatymą pasi
rašius, jos kreipsis į Konstitu
cinį teismą, prašydamos išaiš
kinti kai kurias jo nuostatas. 

Gegužės 4 dieną Lietuvos prezidentas Valdas A d a m k u s sus i t iko su Portugalijos ambasador iumi Lietuvai Rui de 
Meira Ferre i ra , su kur iuo ap ta rė , kaip plėtoti g l audesn ius Lietuvos ir Portugali jos ryšius prekybos, tur izmo ir 
kul tūros sr i tyse. R. M. Ferre i ra pažymėjo, kad Portugal i ja r ėme ir rems Lietuvos s iekius tapt i Europos Sąjungos 
nare . Danijoje dvejis me tus gyvenančio ambasador i aus sus i t ik imas su Lietuvos prez identu buvo jo atsisveikini
mo vizi tas, nes R. M. Fer re i ra baigia savo diplomat ini darbą. 

Nuotr . : Portugaluos ambasador ius Lietuvai Rui de Mei ra Fer re i ra (kairėje) i r Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus . < Eltai 

diskredituoja Lietuvą", sakė 
V. Landsbergis. O tyčiojimasis 
iš Gediminaičių stulpų, pasak 
Seimo pirmininko, yra „dar 
vienas degraduojančios visuo
menės požymis". 

Todėl jis mano, kad reikia 
įstatymais numatyti bausmes 
už valstybės simbolių — 
Vyčio, Vyčio kryžiaus, Gedimi
naičių stulpų, trispalvės bei 
Tautiškos giesmės — nuverti
nimą. 

Jis baiminasi, kad dėl 
LNSVS veiklos Lietuva gali 
būti pavadinta beužgim
stančio nacizmo valstybe. 

Šiauliečio M. Murzos vado
vaujami nacionalsocialistai pra
ėjusią savaitę atkreipė Lenki
jos spaudos dėmesį. Dienraštis 
„Trybuna" rašė, kad mažiau
siai „lengvabūdiška" būtų ne
siskaityti su 800 jaunuolių, 
„pasiryžusių ginti tėvynę nuo 
svetimų", ir pabrėžė, kad 
LNSVS nukreipta prieš Lietu
voje gyvenančias tautines ma
žumas — lenkus, rusus ir 
žydus. 

V. Landsbergis taip pat pa
stebėjo, kad j a m darosi 
įdomu", kai Valstybės saugu
mo departamento vadovas tei
gia, jos „su nacionalsocialis
tais reikia surasti bendrą 
kalbą". Lenkų laikraštis cita
vo Lietuvos valstybės saugu
mo departamento direktorių 
Jurgį Jurgelį, kad tokie žmo
nės kaip M. Murza nėra nusi
kaltėliai, o tik kitaip mąstan
tys, ir su jais reikia rasti 
bendrą kalbą. 

Organizacijos vadas M. Mur
za yra įspėtas dėl tyčinių 
veiksmų, kuriais siekiama su
kelti nacionalinę ir rasinę ne
santaiką arba vaidus arba dėl 
viešo kurstymo fiziškai susido
roti su kitataučiais. 

M. Murza yra pagrasinęs 
pasitraukti į pogrindį, jeigu ir 
toliau bus reikalaujama nu
traukti sąjungos veiklą. 

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pastebi 
mėginimų sukelti įtampą tarp 
Baltijos valstybių tautų. Jis 
ragino žurnalistus neplatinti 
apklausos duomenų, kuriuose 
skelbiama, kad Estijos gyven
tojai Lietuvą laiko antra 
priešiškiausia valstybe po Ru
sijos. Seimo pirmininkas sakė 
šią medžiagą turėjęs jau 
anksčiau, tačiau jos nenaudo-

Kariuomenės ryšiu 
technika panašėja į NATO 

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) 
— Krašto apsaugos ministe
rija (KAM) iš amerikiečių ben
drovės ketina įsigyti modernių 
radijo ryšio priemonių, atitin
kančių NATO reikalavimus. 

Šiai įrangai įsigyti ketinama 
skirti 22 mln. litų investici
joms numatytų'KAM biudžeto 
lėšų. 

Iš JAV bendrovės „Harris 
Corporation" bus nupirkta 31 
mobilioji aukšto dažnio radijo 
stotis, 30 labai aukšto dažnio 
radijo stočių, kitos įrangos. 

Įsigijus numatomą įrangą, 
Lietuvos kariuomenė jau tu
rės didžiąją dalį ryšių infor
macijos tinklui reikalingų ra
dijo ryšio priemonių. 

Jau anksčiau iš šios JAV 
bendrovės Lietuva nusipirko 
nemažai ryšio įrangos. Tada 
lėšas skyrė JAV vyriausybė 

pagal Varšuvos iniciatyvos 
programą. 

1996 m. Panevėžio batalio
nui buvo nupirkta taktinės 
ryšių sistemos įranga, o 1997 
metais technikos buvo nupirk
ta Panevėžio karaliaus Min
daugo motodesantiniam pėsti
ninkų batalionui. Šiai įrangai 
įsigyti JAV vyriausybė skyrė 
daugiau nei 2.7 mm. dolerių. 

Krašto apsaugos vicemi
nistras Povilas Malakauskas 
sakė, jog Panevėžio batalionui 
įranga perkama, nes Lietuva, 
vykdydama tarptautinius įsi
pareigojimus, iki 2000 metų 
šiame batalione turi įdiegti 
NATO reikalavimus. 

„Harris Corporation" radijo 
ryšio technikos turi Danijos, 
Nyderlandų, Lenkijos ir kitų 
valstybių ginkluotosios pajė
gos. 

Anot KAM, norint išsaugoti 
techninį kariuomenės ryšių 
sistemos suderinamumą, įran
gą ir toliau reikėtų pirkti 
būtent iš šios bendrovės. 

Lietuvių laivas Rusijos 
vandenyse padėjo rusams 

Klaipėda, gegužės 4 d. 
(BNS) — Lietuvos žvejybinis 
laivas praėjusią savaitę Balti
jos jūroje įplaukė į Rusijos 
ekonominius vandenis, norė
damas padėti pagalbos pra
šiusiam Rusijos laivui, pirma
dienį žurnalistams pareiškė 
Klaipėdos žuvininkystės bend
rovės „Baltija" direktorius Ka
zimieras Lubys. 

Šeštadienį į Klaipėdą su
grįžęs kapitonas Avtandil 
Dvališvili bendrovės direkto
riui pateikė Rusijos inspekto
rių parašytą aktą, kuriame 
teigiama, kad laivas į Rusijos 
ekonominius vandenis įplau
kė, siekdamas suteikti pagal
bą Rusijos žvejybos laivui, ku
ris prašė sutvarkyti sugedu
sią įrangą. Po to Lietuvos lai
vas pasuko atgal. Grįžtantį į 
savo teritoriją laivą pasivijo 
Karaliaučiaus žvejybos kont
rolės laivas „Grif, kuris pa
prašė Lietuvos laivą sustoti. 
Pakartoję prašymą, Rusijos 

jo. Pasak V. Landsbergio, šie 
duomenys dabar jau yra pa
tikslinti. Anot jo, 70 proc. Es
tijos gyventojų teigia, kad Ru-
sija yra priešiška valstybė, o 
apie Lietuvą ir Latviją taip 
mano 2 proc. estų. „Gavus sig
nalą", Latvijos situaciją būtų 
nesunku pakartoti ir Estįjoje, 
mano V. Landsbergis. 'BNS> 

pareigūnai iššovė signalines 
raketas. 

Lietuvių laivo kapitonas A. 
Dvališvili K. Lubiui teisinosi, 
kad nesustojo todėl, kad ne
norėjo būti areštuotas Rusijos 
zonoje ir nuplaukė iki neutra
lių vandenų. Pasiekęs Lietu
vos ribą, laivas sustojo ir pa
laukė inspektorių. Pasak K. 
Lubio, inspektoriai laivo kapi
tono neapkaltino, kad jis žve
jojo Rusijos vandenyse, tačiau 
pareiškė pastabą, kad nesus
tojo. 

Bendrovės direktorius K. 
Lubys jokių oficialių praneši
mų iš Rusijos apie šį įvykį ne
gavo ir yra įsitikinęs, kad jo
kio tikro incidento nebuvo. 

Karaliaučiaus pareigūnų 
teigimu, balandžio 23 d. Rusi
jos ekonominėje zonoje Balti
jos jūroje, Karaliaučiaus žve
jybos kontrolės laivas „GriF, 
Lietuvos laivą pastebėjo, kai 
jis 16 mylių buvo įplaukęs į 
Rusijos ekonominius vande
nis. Paprašytas plaukti j Bal-
tijską ir išsiaiškinti aplinky
bes, laivo kapitonas elgėsi la
bai agresyviai ir nevykdė ins
pektorių reikalavimų. Jis at
rišo lynus ir, neišleidęs ins
pektorių, ėmė plaukti į Klai
pėdą. Valandą laivas „Grif jį 
persekiojo. Tie* teritoriniu 
vandenų riba Rusijos inspek
toriai buvo išlaipinti. 

* Šauktinių į Lietuvos 
kariuomenę sveikatą tikri
nantiems medikams nuo šiol 
bus mokamas atlyginimas, nu
tarė Lietuvos vyriausybė. 
Anksčiau civiliams gydyto
jams, dirbantiems šauktinių 
medicinos ekspertizių komisi
jose, atlyginimas nebuvo mo
kamas, nes karinės medicinos 
ekspertizės darbas nebuvo at
skirai numatytas Sveikatos 
draudimo įstatyme. Sveikatos 
apsaugos ministras Mindau
gas Stankevičius pasiūlė Vals
tybinei ligonių kasai gautas 
lėšas paskirstyti teritorinėms 
ligonių kasoms pagal planuo
jamą šauktinių skaičių atski
rose savivaldybėse. Už kiek
vieno šauktinio patikrinimą 
bus mokoma 22 litai 55 centai. 

* Klaipėdos apskrityj pra
sidėjo mokymai, kur bus ren
giamasi šią vasarą Lietuvoje 
vyksiančioms NATO ir partne
rių pratyboms „Baltic Chal-
lenge". Vyriausybė leido orga
nizuoti parengiamuosius inži
nerinius mokymus „Baltic 
Castle" ir į juos atvykti ne 
daugiau kaip 140 karių iš už
sienio. Per mokymus iki liepos 
10 d. bus pratyboms paruošti 
poligonai, įrengtos kareivinių 
patalpos, pastatyti inžineri
niai įtvirtinimai. Pagal NATO 
nuostatus, pastatyti inžineri
niai įrenginiai vėliau bus nau
dojami Lietuvos kariuomenės 
reikmėms. 'Eiui 

* Naujosios demokratijos 
— Moterų partijos vadovė 
Kazimiera Prunskienė neat
meta galimybės, kad po 5 
metų ji dalyvaus prezidento 
rinkimuose. Spaudos konfe
rencijoje pirmadieni ji sakė, 
kad jos apsisprendimas pri
klausys nuo to, kaip visuo
menėje bus priimamos jos 
vadovaujamos partijos idėjos, 
kokie bus 2000 metų Seimo 
rinkimų resultatai. K. Pruns
kienė įsitikinusi, kad pasta
ruosiuose prezidento rinki
muose truko kandidačių mo
terų. Pasak jos. moterų daly
vavimas rinkimuose būtų su
teikęs kandidatų bei visuo
menės dialogui kitokį at
spalvį, o visuomenė \ stybės 
vadovą galėti] rinktis ••• tik. >š 
vyriškosios gimines atstovų. 

BNS' 

Premjeras prieštarauja 
Jedinstvo" vado deportavimui 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) 
— Lietuvos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
pareiškė nesutinkąs su vidaus 
reikalų ministro pastangomis 
deportuoti antilietuviškų pa
žiūrų Rusijos pilietį Valerijų 
Ivanovą. „Galite ant manęs 
pykti, bet aš stabdau Valeri
jaus Ivanovo deportavimo iš 
Lietuvos procesą", dienraštis 
„Lietuvos aidas" cituoja prem
jero žodžius, esą pasakytus 
uždarame konservatorių parti
jos vadovų posėdyje trečiadie
nį. 

Pasak dienraščio, G. Vag
norius pareiškęs, kad V. Iva
novas „mums netrukdo". 

Iš korespondencijos galima 
spręsti, kad G. Vagnorius bai
minasi, jog V. Ivanovo depor
tavimas sumažintų Lietuvos 
galimybes pagreitinti Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje 
derybų pradžią. 

Kaip skelbta, VR ministras 
Vidmantas Žiemelis balandžio 
21 d. išsiuntė teikimą Vil
niaus teismui dėl V. Ivanovo 

išsiuntimo iš Lietuvos. „Teis
mas yra savarankiška institu
cija, ir niekas jiems negali da
ryti jokio spaudimo", sakė 
konservatorių posėdyje daly
vavęs V. Žiemelis. 

Buvusį prosovietinės orga
nizacijos „Jedinstvo" vadą V. 
Ivanovą, kuris 3 metus kalėjo 
už dalyvavimą sausio 13-osios 
perversme, dar 1995 m. ne
sėkmingai mėginta deportuoti 
iš Lietuvos. Tuomet Migraci
jos departamento siūlymi pa
sipriešino LDDP vyriausybė, 
nusileidusi Rusijos spaudi
mui. Dešinioji opozicija su 
konservatoriais priešakyje 
tuomet griežtai kritikavo val
džios neryžtingumą išsiųsti 
užsienietį, neslepiantį priešiš
kumo valstybei, kurioje gyve
na. 

Rusijos URM perspėjo, kad 
galimas jos piliečio deportavi
mas iš Lietuvos gali pakenkti 
valstybių santykiams, o amba
sada Vilniuje pareikalavo 
paaiškinimų. 

Lenkai Lietuvoje geriausiai 
išsaugojo savo tautiškumą 

Varšuva, gegužės 4 d. (BNS) 
— Lietuvos lenkai labiausiai 
iš kitų, gyvenančių buvusios 
Sovietų Sąjungos respubliko
se, išsaugojo savo tautiškumą. 

Savaitraštis „AWS" straips
nyje „Lenkai Rytuose: savitu
mas ar asimiliacija?" rašo, kad 
Lietuvoje lenkiškai kalba 84 
procentai, Baltarusijoje — tik 
13.3 proc., o Ukrainoje — 12.5 
proc. lenkų. 

Solidarumo rinkimų akci
jos savaitraštis pažymi, kad 
Lietuvoje leidžiama lenkiška 
spauda, veikia meno kolekty
vai yra lenkiškos mokyklos. 

Tačiau, pažymi savaitraštis, 
lenkų jaunimas daugiausia 
pasitenkino tik viduriniu arba 
pradiniu mokslu ir pagal išsi
lavinimą yra smarkiai atsili
kęs nuo lietuvių, rusų ir žydų. 
74 proc. Lietuvos lenkų dirba 
fizinį darbą, o 20 proc. — že
miausią protinį darbą, teigia 
„AWS". 

Straipsnyje pažymima, kad 
lenkai yra vienintelė tautinė 
mažuma Lietuvoje, kurios pro
centas nuolat mažėja. Per pas

taruosius 30 metų jis nukrito 
nuo 8.49 iki 7.02 proc. gyven
tojų. 

„Vilnijos lenkai buvo dirbti
nai perkelti į kitą valstybę, ir 
todėl iki galo neužgeso subjek
tyvus skriaudos pajautimas. 
Šis faktas leidžia geriau su
prasti jų elgesį pastaraisiais 
metais", teigia savaitraštis. 

Daugiausiai lenkų užsie
nyje gyvena Baltarusijoje, 
„AWS" žiniomis — 700,000. 
Tačiau nedaug jų kalba len
kiškai, trūksta mokyklų, todėl 
vieninteliu lenkų kultūros ir 
tradicijų atkūrimo centru yra 
Katalikų Bažnyčia. 

Blogiausia padėtis, pasak 
savaitraščio, yra Ukrainoje, 
kur labai sparčiai vyksta asi
miliacija. 

Savaitraštis taip pat siūlo 
užsienyje gyvenantiems len
kams atstatyti Lenkijos pilie
tybę. Apie tai užsiminė ir Len
kijos Senato pirmininkė Ali
cija Grzeskowiak, sekmadienį 
kalbėdama per Lenkijos tele
viziją. 

Lietuvos gyventojai reikalauja 
uždrausti prostitucijos reklamą 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — Seimas gavo beveik 
35,000 Lietuvos gyventojų pa
sirašytą kreipimąsi, kuriuo 
reikalaujama įstatymu už
drausti prostitucijos reklamą, 
skelbiamą „bet kuria forma". 

Devynių visuomenės orga
nizacijų kreipimesi piktinama
si skelbimais laikraščiuose, 
kuriuose mažiau ar daugiau 
atvirai reklamuojamos inty
mios paslaugos. Kreipimesi 
pažymima, kad prostitucija 
Lietuvoje yra nelegali veikla, 
tačiau viešai reklamuojama 
kaip paslauga ir „skatina 
prostituciją ir venerinių ligų 
plitimą". 

Nuo sausio 13 d. akciją su
rengusios organizacijos nesu
rinko 50.000 parašų. Konstitu
cija numato, kad tiek rinkimu 
teisę turinčių Lietuvos piliečių 
galėtų teikti įstatymo pro
jektą, kurį Seimas privalėtų 
svarsfvti Tad rengėjai teikia 
ne įstatymo projektą, o kreip
tis į parlamentarų sąžinę, siū

lydami mintyse sieti vertimąsi 
prostitucija su pačiais arti
miausiais žmonėmis. 

Teisės specialistas sakė. 
kad Baudžiamajame kodekse 
yra numatyta atsakomybė už 
sąvadavimą bei atsakomybė 
už neteisėtą įmonės veiklą. 

Kadangi skelbimuose rekla
muojant prostitucijos paslau
gas, prostitutės yra suveda
mos su klientais, tokios rek
lamos užsakovus galima baus
ti už sąvadavimą. Be to, tos 
organizacijos paprastai įre
gistruojamos kaip teikiančios. 
pvz., turizmo ar kitokias pas
laugas, todėl jas galima bausti 
už neteisėtą veiklą. 

KALENDORIUS 
Gegužės 5 d.: Irena, Ange

las, Mykolas, Pijus, Barvydas, 
Neris. (1996 m. Pasauline 
maldos diena už pašaukimus i. 

Gegužės 6 d.: Judita, Liuci
jus. Benediktas. Argą. Rokan-
tas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
IŠORE PRIKELTI, KELKIMĖS VIDUMI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Verbų diena mus skatino 
ruoštis dvasia atgimti — atsi
naujinti: normaluman prisi
kelti, idant Velykose ir po jų 
pajėgtume, dorai elgdamiesi, 
nekenkti sau, kitam ir aplin
kai. Čia ir yra visų mūsų silp
niausia vieta: visi mes daž
niausiai apsileidžiame svar
biausiose savo pareigose. Mes 
įvairiopai apsileidžiame, 
kenkdami ne tik artimui, bet 
ir sau, ir dar aplinką ter
šiame. 

Dabar net ir aklas mato, 
kaip mes kūnu prikelti gims
tant, dar dvasia — sava asme
nybe, savu aš — dar toli ne
sam prisikėlę. Taigi nesam 
verti Prisikėlimo šventės tei
kiamu džiaugsmu dalintis. 
Tik apsižvalgykime savo kie
me ir pamatysime, kaip mes 
neverti ir nevertos esame nei 
Verbų sekmadienio, nei Ve
lykų ryto. Ir štai dėl ko. 

Amerikiečiai dejuoja, kad 
pusė visų šio krašto 15-19 me
tų mergaičių ištvirkauja, o to
kio amžiaus berniukų net 55% 
nedorai elgiasi. Už tai čia toli 
gražu nevelykiški dalykai liū-
liuote liūliuoja: mergaičių pas
tojimai ir jaunų ištvirkėlių 
nepagydoma pavietre susirgi
mai tvanu ima kraštą užlieti. 
Na ir mūsų tėvynėje jau per 
šimtą užregistruota tokių — o 
kur dar tokie visi kiti. Še tau 
ir Velykos! 

Dar to negana. Čia Ameri
koje kasdien po 3,000 11-13 
metų vaikų pradeda rūkyti. 
Tokių jų čia 5 milijonai mirs 
anksti nuo galimų išvengti ta
bako sukeltų negerumų. Kovo
tojai su rūkymu čia nuleidžia 
rankas ir prisipažįsta pra
laimėję kovą. Kitaip ir būti ne
gali, kad suaugusieji, tėvai ir 
net dvasininkai, žaloja vaikus 
savu nenormaliu elgesiu. Tai 
kokia čia Prisikėlimo šventė! 
Taip blogai nebūtų, kad tik to 
užtektų. Bet kur tau. Štai čia 
mes džiaugiamės gardžiais 
Velykų patiekalais, visai apie 
sveikatą negalvodami: kad to
kie „gardumynai" žudo mūsų 
širdis ir žaloja smegenis — 
niekam nė į galvą neateina. Ir 
taip metai iš metų mes save 
žudome, prieglaudas gyvais 
kapinynais paversdami. Ir 

niekam del to ausys nelinksta. 
Tai kur čia tos Velykos! 

O mes galime būti laimingi 
ir laimingos ir Velykas links
mai švęsti — tik reikia suimti 
save nagan ir pradėti gyventi, 
kaip Dievas prisakė: nekenkti 
sau, kitam ir aplinkai. Tą ga
lime padaryti per savo būdo 
sunormavimą, per savo kreivo 
gyvenimo kelio ištiesinimą. 
Tai ir bus Verbose Kristui vie
toje kadaise klotų ant kelio 
palmių, mūsų sunormalėjęs 
gyvenimas bus Jo prasmin
giausias pagerbimas. Sėkmės. 

NAUJAGIMIŲ 
KETVERTUKAS 
Balandžio 30 dieną Vil

niaus universitetinėje ligoni
nėje gimė ketvertukas — dvi 
mergytės ir du berniukai. 

Mažyliai buvo įkurdinti li
goninės Naujagimių skyriuje. 
Pasak skyriaus vedėjos, nors 
šie gražūs vaikučiai gimė ir 
nevisai maži, jiems reikalinga 
medikų globa. Motinos pienu 
juos maitins sesutės, naujagi
miai gydytojų bus nuolat ste
bimi, sekamas jų kvėpavimas, 
prisitaikymas prie naujų 
aplinkos sąlygų. 

Ketvertuką pagimdžiusios 
vilnietės giminėje esama dvy
nukų, o šie mažyliai — jos pir
magimiai. 

Tai — pirmasis ketvertu
kas, gimęs Vilniuje, ir antra
sis pokario metais — Lietu
voje (prieš 30 metų ketvertuko 
susilaukė Šilutėje gyvenusi 
šeima). (Elta) 

* Į Kuršiu, marias ba
landžio 24 d. išleistos nevaly
tos Klaipėdos nuotekos didelės 
žalos gamtai nepadarė, teigia 
specialistai. Apie 23,000 kubi
nių metrų nevalytų kanaliza
cinių nuotekų ištekėjo į ma
rias po avarijos Klaipėdos pa
grindinėje kanalizacinių nuo
tekų perpumpavimo stotyje. 
Klaipėdos aplinkos apsaugos 
agentūros viršininkas sakė, 
kad sovietmečiu į marias ap
valyto kanalizacinio vandens 
patekdavo per parą pusantro 
karto daugiau, ir jų tarša buvo 
didesnė, nei per savaitgalio iš
siliejimą. 

Verbų sekmadienis Vilniuje, Arkikatedros aikštėje. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

Pabrėžiamas ypatingas nuolatinio 
diakono vaidmuo 

Motina džiaugiasi , pafcimdžiubi ketvertuką — tai antras atvejis Į*>r pas
taruosius oO metų, kai Lietuvoje kartu «ime tiek vaikučių 

Vatikanas paskelbė du do
kumentus, kuriuose pabrėžia
mas ypatingas nuolatinio dia
kono vaidmuo ir pašaukimas. 
„Nuolatinio diakono tarnybos 
ir gyvenimo vadovą" parengė 
Dvasininkų kongregacija, o 
„Nuolatinių diakonų rengimo 
pagrindines normas" — Kata
likiškojo auklėjimo kongrega
cija. 

Dvasininkų kongregacijos 
parengtame dokumente aiški
nama, jog nuolatinis diakonas, 
įkūnijantis „Kristaus tarny
bą", įšventinamas tarnybai ne 
tik parapijoje, bet ir vyskupi
joje. „Pagrindinis momentas 
diakono tapatybės sampratoje 
yra jo ryšys su vyskyupu", — 
rašoma „Vadove", švęsti Eu
charistiją, teikti Atgailos bei 
Ligonių sakramentus gali tik 
kunigas. Liturgijoje diakonas 
yra bendruomenės ir kunigo 
jungiamoji grandis". Jam 
leidžiama sakyti pamokslus, 
teikti Krikšto sakramentą, da
lyti Komuniją ligoniams, švęs
ti jungtuves ir vadovauti lai
dotuvėms. Nuolatiniai diako
nai negali būti vyskupijos ku
nigų tarybos nariai. 

Vyskupai dokumente įparei
gojami nustatyti diakonams 
aiškias pastoracinės kompe
tencijos ribas, kad jie galėtų 
visapusiškai įgyvendinti savo 
ypatingą tarnybą ir nebūtų 
laikomi vien „ypač aktyviais 
pasauliečiais Bažnyčioje". Prie
šingai negu kunigai, diakonai 
gali tiesiogiai dalyvauti par
tijų veikloje bei eiti politines 
pareigas. Tačiau jų narystė 
draudžiama partijose bei pro
fesinėse sąjungose, kurios „re
miasi su katalikų mokymu 
nesuderinamomis ideologijo
mis, praktikomis bei su
sibūrimais". Priešingai negu 
kunigams, diakonams nepri
valoma dėvėti ypatingų dvasi
ninko drabužių. 

Vatikane pristatydamas „Nuo-

Ketun mažvhni mor^ tes i n l u berniukai kol k.i> fjyvens Vilniau universitetinėje ligoninėje 
(Eltos nuotr.) 

latinio diakono tarnybos ir gy
venimo vadovą", Dvasininkų 
kongregacijos prefektas kardi
nolas Dario CastrilloivHoyos 
pabrėžė,-jog diakonas nėra nei 
„išaukštintas pasaulietis", nei 
„pusiau kunigas". Diakooatui 
būdingas'savas dvasingumas 
ir ypatinga tarnyba. Sykiu 
kardinolas patvirtino, kfcd Ka
talikų Bažnyčia neketina at
verti diakonato moterims. Nė
ra jokios priežasties, dėl ku
rios šiuo klausimu reikėtų 
keisti Bažnyčios mokymą bei 
tradiciją. Ankstyvosios Bažny
čios laikais minimos „diako-
nės", kdrioms rankų uždėjimu 
būdavo pavedami tam tikri 
uždaviniai bendruomenėje, ne
gali būti prilygintos šiandie
niniam bažnytiniam diakona-
tui bei) jo sakramentiškam 
pobūdžiai. Diakonais gali tap
ti tik vyrai ir dėl to, kad Jėzus 
buvo vytas. 

Pristatydamas dokumentą 
„Nuolatiflių diakonų rengimo 
pagrindinės normos", Katali
kiškojo auklėjimo kongregaci
jos prefektas kardinolas Pio 
Laghi pienešė, jog šiuo metu 
pasaulyje yra 22,390 nuolati
nių diakonų. Daugiau negu 
pusė jų ttmka Jungtinėms Val
stijoms ir maždaug trečdalis 
— Europai. Tik trys procentai 
diakonų/ veikia tradicinėse 
misijų teritorijose Afrikoje bei 
Azijoje. Kad diakonų nedaug, 
pavyzdžiui, Afrikoje, anot kar
dinolo, galima paaiškinti pa
sauliečių katechetų gausa. 
Katalikiškojo auklėjimo kon
gregacijos prefektas taip pat 
informavo, jog daugiau negu 
90 procentų nuolatinių dia
konų yra vedę. Nevedusieji 
per šventimus yra įsipareigoję 
laikytis celibato. 

Kardinolas P. Laghi pri
minė, jog nuolatinio diakono 
tarnyba buvo atkurta 1967 m. 
apaštališkuoju Pauliaus VI 
raštu „Sacrum diaconatus or-
dinem". Praėjus trisdešimčiai 
metų, sukauptą patirtį reikėję 
apibendrinti naujomis gairė
mis. Šiuo metu, pasak kardi
nolo, diakonai vyskupijose 
rengiami labai skirtingai. Pa
teikiamomis rengimo normo
mis norima tam tikro vienin
gumo, tačiau vyskupams, kaip 
ir anksčiau, paliekama daug 
galimybių taikytis prie padė
ties jų vyskupijose. Siūlomos 
gaires daugiausia remiasi dia
konų rengimo praktika Jung
tinėse Valstijose. 

Katalikiškojo auklėjimo kon
gregacijos sekretorius arkivys
kupas Jose Saraiva Martins 
sakė, jog diakonai turėtų būti 
rengiami trejus metus. Į 
rengimo programas reikėtų 
įtraukti ir kandidato žmoną 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

bei vaikus. „Diakono žmonai 
numatyta ypatinga programa, 
kurios tikslas parengti ją jos 
būsimam uždaviniui — remti 
savo vyrą, vykdantį šią tar
nybą", — pažymėjo arkivysku
pas. Jis taip pat akcentavo 
būtinybę diakonus nuolatos 
ugdyti bei lydėti dvasiškai. 
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KNYGOS APIE 
MARIJAMPOLĖS IR 

VILKAVIŠKIO 
DEKANATUS 

Kovo 6 d. Kultūros ir meno 
institute visuomenei buvo 
pristatytos dvi šio instituto 
parengtos Lietuvos sakralinės 
dailės katalogo I tomo knygos 
apie Marijampolės ir Vilka
viškio dekanatus .Apie šį uni
kalų Sūduvos bažnyčių menui 
skirtą leidinį, jo ištakas ir 
perspektyvas mintimis dalijo
si jo rengėja, Kultūros ir meno 
instituto Sakralinės dailės 
skyriaus vedėja dr. Gražina 
Marija Martinaitienė. Anot 
prelegentės, Lietuvos dailės 
istorijos negalima rašyti ne
žinant religinės dailės kū
rinių, kurie sudaro didesnę 
dalį visų Lietuvoje esančių pa
minklų. Darbas labai sunkus, 
kadangi užsimota surinkti ir 
visą bibliografiją bei archyvi
nę medžiagą: kiekvienam kū
riniui skiriamas išsamus 
straipsnis, kuriame nurodoma 
kūrinio chronologija, būklė, 
kompozicijos ypatybės ir 1.1., 
dedamos ir visos surinktos ar
chyvinės medžiagos nuorodos. 
Katalogą numatoma leisti iki 
2020 metų, kiekvienais metais 
po knygelę atskiram dekana
tui. Be Marijampolės ir Vilka
viškio dekanatų, jau visiškai 
parengta Lazdijų dekanato 
knyga. Pasak G. Martinai
tienės, katalogas — unikalus 
leidinys visame Pabaltijyje. 
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VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJOS MARIJOS 

LEGIONO ŠVENTE 

Kovo 21 d. Marijampolės 
prokatedroje šv. Mišiomis, ku
rias aukojo vyskupas J. Že
maitis, MIC, prasidėjo Vilka
viškio vyskupijos Marijos le
giono Karalienės taikos kuri
jos „aries" metinė šventė. Per 
pamokslą klebonas K Brilius, 
MIC, džiaugėsi, kad „iš mažo 
grūdo pradėjo augti tai, kas 
žmones įkvepia aukotis dėl 
švento Marijos vardo. Legio
nierių būrys auga. Tais mo
mentais, kai, atrodo, kad teks 
trauktis atgal, atsiranda gali
mybė žengti tolyn. Aukoda
miesi Marijai, tampame liudi
ninkai mažų stebuklų, kai 
Marijos galia pildosi per mūsų 
pastangas". Kunigas prisi
minė vieną liūdną vaizdą, ma
tytą Vilniuje po triukšmingo 
muzikinio renginio, ir palygi
no jį su paprastos moters, kai-
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binančios palatoje ligonį, kuris 
vėliau atlieka išpažintį, tyliu 
pasiaukojimu. 

Po Mišių buvo giedama pa
siaukojimo Šventajai Dvasiai 
giesmė, kalbamas rožinis. Žo
dį tarė Šakių Ligonių sveiktos 
prezidiumo dvasios vadas 
kun. D. Brogys, asmeninį pa
siaukojimo aktą atliko akty
vieji legionieriai ir dvasios va
dai. Kazlų Rūdos Aušros 
žvaigždės prezidiumo dvasios 
vadas perskaitė bendrą pa
siaukojimo aktą. Vėliau buvo 
kalbamos legiono maldos, gar
binamas Švč. Sakramentas. 
Legionierių susitikimas bai
gėsi agape. Šventėje dalyvavo 
Marijampolės, Kazlų Rūdos, 
Kauno, Sakių, Tabariškių, Ig
liaukos legionieriai. 
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KRIKŠČIONYS TURĖTU 
GINTI SVETIMTAUČIUS 

Pabėgėlių ir prieglobsčio 
ieškančiųjų teisių nevalia au
koti dėl nacionalinių interesų 
arba rinkimų taktikos sume
timais. Pristatydamas popie
žiaus Jono Pauliaus laišką 
Gavėnios proga, Popiežiško
sios „Cor unum" tarybos prezi
dentas arkivyskupas Paul Jo-
sef Cordes vasario 18 d. tvirti
no, jog krikščionys turėtų 
viešai ginti svetimtaučius, kai 
trypiamos pabėgėlių teisės. 
Jis taip pat įspėjo, jog val
stybėms negalima „rinkimų 
taktikos sumetimais skatinti 
savo pieliečių egoizmą svetim
taučiams priešiškais įstaty
mais". 

Šio reikalavimo nesusilpni
na nė faktas, kad kiekvienos 
tautos galimybės priimti sve
timtaučius yra ribotos ir kad 
esama žmonių, kurie, ieško
dami gerovės, stengiasi pasi
naudoti prieglobsčio teise. 
Anot arkivyskupo, Bažnyčia 
turėtų dar labiau pakelti 
balsą šiuo klausimu, nes pro
blema, ne mažėja, bet didėja. 
Krikščioniškoji naujiena krei
piasi ne tik į institucijas, bet 
ir į kiekvieną žmogų kasdie
nybėje. „Svetimtaučių ne
turėtume laikyti grėsme savo 
kultūrinei tapatybei bei gero
vei",— sakė jis. 

Arkivyskupas Cordes taip 
pat atkreipė dėmesį, jog, anot 
paskutiniojo Jungtinių Tautų 
komisariato pabėgėlių klausi
mais (UNHCR) pranešimo, pa
saulyje šiuo metų yra apie 50 
milijonų pabėgėlių. Kai ku
riose šalyse padėtis itin dra
matiška: Afganistane yra be
veik 2,5 milijono, buvusioje 
Jugoslavijoje — per milijoną, 
Sudane, Somalyje ir Ruandoje 
— maždaug po 500,000 pabė
gėlių. „Pabėgėlių vargas yra 
pasaulinis reiškinys, todėl po
piežiaus žodis turėtų susilauk
ti atgarsio visame pasaulyje", 
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Laiške šių metų Gavėnios 
proga popiežius Jonas Paulius 
II, be kita ko, atkreipia 
dėmesj į pabėgėlių bei prie
globsčio ieškančiųjų problemą. 
Turtingų išsivysčiusių šalių 
gyventojus jis ragina nelaikyti 
grėsme vadinamųjų „ekonomi
nių pabėgėlių". Popiežius kri
tikuoja nepakantą, rodomą as
menims, kurių vienintelė 
„kaltė" ta, jog jie ieško darbo 
ir geresnių gyvenimo sąlygų 
už savo tėvynės ribų. 
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PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENĖ 

LR S e i m o ir JAV 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 

a t s t o v ų komis i jos 
posėdž ia i 

J a u n i m o reikalai . Kovo 3 
d. popietinis posėdis buvo 
skirtas jaunimo reikalams. 
Kuomet ministras Zigmas Zin
kevičius viešėjo JAV, dalyvavo 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Čikagoje, aiškino, kad jam 
labiausiai rupi Lietuvos jauni
mo pilietinis ir tautiškumo ug
dymas. Šioje srityje išeivijoje 
nepaprastai daug dirba Lietu
vių Skautų Sąjunga ir R. Ka
talikų Federacija „Ateitis". 
Abi organizacijos gali suvai
dinti svarbią rolę ir Lietuvos 
jaunimo auklėjimui, ypač jei 
joms būtų sudarytos tinkamos 
veiklos sąlygos. Su ministru 
buvo sutarta, kad kovo mėn. 
sesijoje Lietuvoje komisija jau
nimo auklėjimo reikalams 
skirs ypatingą dėmesį. 

Ne visi komisijos atstovai 
yra susipažinę su skautų ir 
ateitininkų veikla, todėl pir
miausia reikėjo pristatyti šių 
organizacijų ideologiją, tiks
lus, apibūdinti praeities veiklą 
ir parodyti, kokį svarbų ir 
reikšmingą darbą jos atlieka 
Lietuvos jaunimo auklėjimui, 
o tokių organizacijų, kurios 
turėtų išvystytus metodus, 
tradicijas, aiškius tikslus ir 
idoelogiją Lietuvoje yra labai 
nedaug, nors jaunimo organi
zacijų apstu. Visoms joms yra 
skiriamas vienodas valstybi
nis dėmesys, taip pat ir finan
sinė parama, kuri gaunama, 
pateikiant įvairius projektus 
ir parašant komplikuotus pra
šymus. Visos jaunimo organi
zacijos turi vienodas gali
mybes šią finansinę paramą 
gauti, nesvarbu, kiek pinigų 
prašanti organizacija turi na-

- rfų ir koks yra pateikto pro
jekto tikslas. Pavyzdžiui, gali
ma prašyti ekskursijoms, taigi 
įvairios kelionės turi tokios 
pat svarbos, kaip ir skautų ar 
ateitininkų .adovų kursai. 
Gausios skaptų ir ateitininkų 
organizacijos, kurios turi po 
3,000 narių dėl finansinės pa
ramos varžosi su organizacijo
mis, kurios turi vos kelias 
dešimtis narių ir veikiama tik 
retkarčiais, gal vieną kartą 
metuose. Šitokiai ideologinių 
jaunimo organizacijų padėtis 
Lietuvoje JAV LB atstovams 
kėlė rūpestį ir buvo nutarta šį 
klausimą komisijoje giliau iš
nagrinėti ir pasvarstyti, kaip 
būtų galima padėti. 

(Apie Lietuvių Skautų Są
jungos veiklą išeivijoje buvo 
perskaitytas buvusio tarybos 
pirmininko Kęstučio Ječiaus 
pranešimas raštu, o apie Lie
tuvos skautiją kalbėjo tarybos 

pirmininkas Mečislovas Raš
tikis ir Vyriausioji skautinin
ke Ilona Vitkauskienė. Skau
tai ypač išsamiai pristatė savo 
ideologiją, metodus ir istoriją 
ir įvardino pagrindines proble
mas, kurios trukdo skautų or
ganizacijai plėstis. Jis galėtų 
būti kur kas gausesnė nei šiuo 
metu yra. Skautų organizaci
jai yra būtina turėti nors ketu
rias regionines stovyklavietes, 
kad vaikams nereikėtų per 
visą Lietuvą važiuoti stovyk
lauti. Lietuvos jaunimui, ne 
vien skautams, yra reikalinga 
viena didelė stovyklavietė, kur 
galėtų stovyklauti daug jauni
mo drauge, š ią vasarą tikima
si, kad, minint lietuvių skautų 
80 m. jubiliejų, į Tautinę sto
vyklą suvažiuos 2,000 jauni
mo. Tokia stovyklavietė Lietu
voje yra vienintelė, tai Nemu-
naitėje, Alytaus rajone, kurią 
išsaugojo skautai, ateitininkai 
ir katalikiškos Lietuvos jauni
mo organizacijos bendromis 
pastangomis. Stovyklavietes 

bei patalpas padėtų įrengti 
kitų kraštų skautai, tačiau 
yra griežtas reikalavimas, kad 
skautai turi turėti, kaip nuo
savybę, nors ir labai skurdžius 
pastatus ar stovyklavietes. 
Skautams yra reikalinga būs
tinė, kur būtų vieta įvairiems 
seminarams, bibliotekai, ar
chyvui. Jvairūs organizacijos 
raštai yra laikomi pas vado
vus namuose. Neturint pa
talpų, neįmanoma priimti sve
čių iš kitų kraštų ir pasaulinių 
skautų biurų, o dalyvavimas 
tarptautinėje skautų veikloje 
yra itin svarbus, nes iš jų yra 
gaunama vėliausia auklėjimo 
medžiaga, pavyzdžiui, kaip 
tvarkytis su gausėjančiu nar
kotikų naudojimu, neigiama 
televizijos įtaka. Skautai taip 
pat sakė, kad jiems yra bū
tinos lėšos organizacijos ad
ministravimui, nes vadovauti 
gausiai organizacijai, be kele
tas etatinių darbuotuoju, yra 
neįmanoma. Kęstučio Ječiaus, 
Mečislovo Raštikio ir Ilonos 
Vitkauskienės informatyvūs, 
nesutrumpinti ir taip, kaip jie 
buvo pristatyti komisijoje, 
pranešimai bus spausdinami 
„Skautų kelyje". Tiems, kurie 
rūpinasi mūsų jaunimo orga
nizacijų veikla, siūlyčiau pa
siskaityti. 

R. Katalikų Federacijos 
Ateities" Juozo Polikaičio 
pranešimas raštu buvo išda
lintas visiems komisijos na
riams, o ateitininkų vardu 
kalbėjo federacijos pirminin
kas Vygantas Malinauskas, 
vicepirmininkas Vidas Abrai-
tis, Moksleivių sąjungos pir
mininkas Mindaugas Kulia-
vas. Pirmasi3 kalbėjęs V. 

Vilniaus apskrities pirm. Alis Vidonas kalba LR Seimo ir JAV LB komisuos atstovų susitikime su Pietryčių 
Lietuvos mokyklų vedėjais kovo 5 d. 
Abraitis kėlė tą pačią mintį, kėlimu, tai tas nepasiekia no-
kaip ir skautai, kad yra reika- rimo rezultato. Netgi yra pa-
linga finansinė parama, reika- vojus, viena vertus, kad orga-
lingos jaunimui stovyklavie- nizacija taptų lyg Švietimo 
tės. Ateitininkams skausmin- ministerijos padalinys, kita 
gas reikalas, tai Ateitininkų vertus, kad devalvuotųsi iki 
namų grąžinimas Kaune, ku- paprasto mokyklos būrelio ly-
rie buvo 1926-1930 metais gio". 
pastatyti ateitininkų lėšomis. 
Federacijos pirmininkas V. 
Malinauskas, kaip ir skautai, 
kalbėjo, kad laisvalaikiu dirbti 
su didele organizacija yra 
neįmanoma ir todėl negalima 
per daug naujų narių priimti. 

Švietimo ir mokslo mi
nistras Zigmas Zinkevičius 
pritarė tam ką sakė skautų ir 
ateitininkų vadovai: „Aš vi
siškai sutinku su tuo, kas 
buvo jūsų ir kitų pasakyta. 
Abi šitos organizacijos (ir dar 

„Aš manau, kad ta riba 3,000 kai kurios kitos organizacijos) 
— tai yra riba, ką gali padary- atlieka be galo svarbų darbą, 
ti žmonės dirbdami laisvalai- Aš iš tikrųjų dedu į jas labai 
kiu, nes didelė organizacija, ir daug vilčių. Pirmiausia jos 
jėgos, skaidančios pajėgas, padės mums ir dėl nusikal-
tampa stipresnės negu vieni- timų prevencijos, į kurią mes 
jančios. Labai sunku išlaikyti daug pinigų sukišame, o nau-
narių bendrą savimonę, iden- dos ne visada būna daug, ir vi-
titetą, bendros misijos pajau- sais kitais atžvilgiais. Deja, 
timą. Kitas klausimas būtų, jaunimo visuomeninių orga-
kuris irgi gan dažnai už- nizacįjų veikla, apskritai visa 
duodamas, kodėl tokia didelė veikla yra nestipri. Ta prasme 
jaunimo organizacija negalėtų mano pranešimas gal bus ir 
pati išsilaikyti ir kodėl mes kiek liūdnas. Apie organizaci-
vis užsimenam ir prašom vai- jas aš nekalbėsiu, tik pridėsiu, 
stybės, vyriausybės paramos, kad visose jaunimo organizaci-
Pagrindinis atsakymas būtų, jose dabar dalyvauja maždaug 
jog esam jaunimo organizacija 20,000 moksleivių". Ministras 
ir esam orientuoti į finan
siškai mažiausiai pajėgų vi
suomenės sluoksnį. Kita ver
tus, ir dėl krašto ekonominės 
situacijos, ir socialinės padė
ties, ir nutrūkusių visuomeni
nio aukojimo tradicijų beveik 
neturime mecenatų". Kaip su
derinti nevyriausybinės orga
nizacijos rėmimą iš biudžeto ir 
jos, kaip nevyriausybinės or
ganizacijos, statusą? Vienas 
pasiūlymų yra remti arba ap-

8uminėjo dar keletą daugiau 
narių turinčias organizacijas: 
maironiečiu8, kudirkaičius, 
jaunuosius šakaliukus, jau
nuosius ūkininkus, valančiu-
kus, jaunuosius kraštotyri
ninkus. Taip pat yra jaunųjų 
geologų, geografų, orientaci
ninkų, fizikų, įvairių sportinių 
ir dalykinių sąjungų dalyvių 
grupelės, bet jos negausios. 
Ministerijos nuomone, šiuo 
metu labiausiai remtina yra 

mokėti etatus pedagogams ar Lietuvos skautiją ir ateitinin-
vadovams mokyklose, dirban- kai. „Žinoma, tai ne nuo ma-
tiems su organizacijų. jauni- nes priklauso. Čia reikia Vy-
mu. „Jeigu finansuojam tiktai riausybės nutarimų, bet, man 
mokykloje dirbančių organiza
cijos vadovų etatus, tačiau 
nefinansuojam pačios organi-

atrodo, reikia dėl jų pakovoti. 
Žinoma, reikia, kad atgautų 
stovyklavietes. Apskritai sto-

zacijos struktūros, tos, kuri vykias aš pasiryžęs remti, kas 
turi užtikrinti ir vykdyti, glo- jas organizuotų. Čia yra labai 
boti tuos žmones, kurie dirba svarbu... Dėl ateitininkų. Ži-
mokyklose, rūpintis jų nuola- noma, visais būdais pritarsiu 
tiniu tobulėjimu, kvalifikacijos ir remsiu jų namų grąžinimą. 

Nuotr. Algio Rugieniaus 
Čia jau negali būti kalbos. 
Reikia remti jų stovyklavietę. 
Berčiūnų stovyklavietė yra 
gera ir visais atžvilgiais ją 
reikia remti". Ministerijoje 
vyrauja dvi nuomonės. Vieni 
reikalauja, kad būtų remia
mos visos organizacijos, o kiti, 
kad tik senosios, turinčios 
tradicijas. Taip pat populiari 
nuomonė, kad reikia laikytis 
programinio finansavimo, o ne 
organizacijas finansuoti, bet 
tik jų vykdomas programas. 

Sigitas Čirba, LR Seimo 
Jaunimo reikalų komisijos pir
mininkas, pateikė daug įdo
mios statistikos apie Lietuvos 
jaunimą ir jų organizacijas. 
1996-1997 mokslo metais Lie
tuvoje trijų pakopų mokyklose 
mokėsi 688,000 mokinių, ben
drojo lavinimo mokyklose — 
551,000 moksleivių, profe
sinėse mokyklose — 52,000, 
aukštesniosiose mokyklose — 
26,000 ir aukštosiose moky
klose — 59,000 studentų. 

1996 m. Lietuvoje be jauni
mo organizacijų, kuriose mok
sleiviai rasdavo užsiėmimą, 
taip pat egzistavo ir senosios 
struktūros, tai yra saviraiškos 
ugdymo įstaigos. Lietuvoje 
moksleivių rūmų yra 55, 
kurių veikloje dalyvauja 
28,200 moksleivių. Techni
nius, kūrybos centrus lanko 
73,6000, o jaunųjų gamtinin
kų centrus — 62,700, turistų 
— 74,600. 50,100 moksleivių 
randa užsiėmimą sporto mo
kyklose, 29,300 moksleivių po 
pamokų lanko dailės, muzi
kos, meno, mokyklas. Iš 
551,000 visos Lietuvos moks
leivių apie 120,000 lanko šitas 
įstaigas. Tai yra kas penktas. 
Viena priežasčių, kodėl šie 
centrai yra skatinami vyriau
sybės ir savivaldybių, tai nusi
kalstamumo prevencija. 1996-
1997 m. 14-17 metų mokslei
viai per metus padarė 3,408 nu
sikaltimus, kurie yra užre
gistruoti Vidaus reikalų mini
sterijoje, padarė vienokią ar 

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Nudardėjo pakalnėn... 
Universitetai visais laikais 

ir visuose kraštuose buvo ne 
vien aukštojo mokslo, bet ir 
naujų idėjų, naujos mąsty
senos lopšys. Dažniausiai, 
turėdamas tam tikrą imuni
tetą nuo politinių bei sociali
nių varžtų, taikomų kitiems 
valstybės gyventojams, uni
versitetas buvo tarytum auto
nominė valstybėlė valstybėje, 
galinti formuoti ir ugdyti savo 
studentų bendruomenėje drą
sias idėjas, idealus ir pa
saulėžiūrą, kad ilgainiui tie 
jaunuoliai, baigę mokslus ir 
įsijungę į visuomenę, galėtų 
sukurti geresnį gyvenimą. 

Iš universitetų dažnai kilo 
ir pasipriešinimas politinėms 
bei sociologinėms blogybėms, 
įsigalėjusioms už jų sienų. 
Kai studentai užversdavo 
knygas ir išsiliedavo į gatves 
protesto eitynėms, nebuvo 
abejonės, kad tai daroma dėl 
svarbios priežasties. Ne visi į 
tas demonstracijas žiūrėjo pa
lankiai, ne visuomet jos baig
davosi be susirėmimų su poli
cija, net kariuomene, tačiau 
ne kartą istorijos būvyje per 
tuos drąsius studentijos veiks
mus į kraštą ateidavo teigiami 
pasikeitimai. 

Be abejo, daugelis prisime
na, kaip prieš dešimt metų 
komunistinės Kinijos vyriau
sybės įsakyta kariuomenė Bei-
džinge malšino studentų de
monstracijas, pavartodama 
žiauriausias priemones, parei
kalavusias nemažai jaunų gy
vybių. Tačiau tai ne vieninte
lis atvejis, nes tokių įvykių 
praeityje buvo ne kartą. 

Šiuo metu studentai kovoja 
su policija ir kariuomene In
donezijos sostinėje Jakaroje. 
protestuodama! priš prez. Su-
harto politiką ir reikalaudami 
jo pašalinimo. Demonstracijos 
prasidėjo pernai, kai krašto 
ekonomika smuko žemyn, ir 
vargiai greitai pasibaigs, nes 
prezidentas pareiškė, kad 
neverta reformų laukti iki jo 
kadencijos pabaigos po penke
rių metų. 

Kai JAV buvo įsivėlusi į 
Vietnamo karą, daugelio uni
versitetų studentai aktyviai 
pasireiškė įvairiose demon
stracijose ir protesto eitynėse, 
kurios neretai virsdavo su
sirėmimais su teisėtvarkos pa
reigūnais ar tautinės gvardi
jos kariais, pasiųstais protes
tuotojus išsklaidyti. Tokiuose 
susirėmimuose būdavo ir 
sužeistų, o vieno incidento 
metu žuvo keturi Kent uni
versiteto studentai. 

Tai tik pora pavyzdžių, bet 
studentija visais laikais kovo
jo už, jos nuomone, svarbias 
idėjas ar pasikeitimus. Viso
kiems diktatoriams, totalitari

nio režimo ša l in inkams a r 
siaurų pažiūrų poli t ikams 
universi tetas buvo pavojingų 
idėjų židinys, todėl buvo s ten
giamas apkarpyt i toms idė
joms spa rnus , kad jos ne-
išlektų už univers i te to ribų ir 
neužkrėstų p la tesnės visuo
menės. Norėdami nubaus t i 
nepaklusnią tautą, okupanta i 
visų p i rma uždarydavo aukš 
tojo mokslo insti tucijas. Taip 
II pasaulinio karo metu pa
darė Lietuvoje naciai, kai 
mūsų j a u n i m a s ats isakė stoti 
į SS legionus. Nors teko 
skaudžiai nukentėt i , bet Lie
tuva buvo vienintelė Vokieti
jos nacių okupuota valstybė, 
neturėjusi savo „ tau t in io" 
esesninkų legiono. 

Sakoma, kad gyvenime vis
kas keičiasi. Pas ta ra i s ia i s de
šimtmečiais, ypač Amerikoje, 
pasikeitė ir un ivers i te tus lan
kančio j a u n i m o pasaulė jauta . 
Retai iš univers i te tų pasigirs
ta naujų, drąsių idėjų a idai , 
retai s tuden ta i pasisako vie
šais socialiniais, polit iniais 
ar visuomeniniais k laus imais . 
Tad k a m jie teikia pirmenybę? 
Be abejo, mokslui, nes finan
sinė naš t a , kurią sudaro mok-
slapinigiai , reikalauja persio
r ientuot i iš „s tudentavimo" į 
„studijavimą". Tačiau protes
tų vis dėlto pasitaiko. Štai 
praėjusį savaitgalį Michigan 
State universi teto s tudentai 
sukėlė r iaušes ir turėjo su
s i rėmimus su Eas t Lansing 
policija, protestuodami, kad 
j iems neleidžiama.. . girtuok
liauti. Univers i te tą lanko apie 
41,000 s tudentų , o bent 3,000 
išsipylė į miestą, daužydami 
langus, keikdamiesi , mėtyda
mi į policijos pare igūnus , kuo 
tik pas i ta ikė . Tą patį savait
galį p a n a š ū s įvykiai dėl tos 
pačios pr iežas t ies buvo ir Ply-
mouth S t a t e kolegijoje, New 
Hampshi re . 

Apskritai, Michigan State 
(pagal The Chronicle of 
Highter Educat ion duomenis) 
yra „girč iausias universi te
tas". Š iemet j a u buvo dėl gir
tavimo areštuot i 574 studen
tai. Sąraše Michigan State 
universi tetą seka Berkeley 
(California) su 523 areš ta is ; 
Universi ty of Wisconsin (Ma-
dison, WI) su 412; Universi ty 
of Minnesota-Twin Cities 383 
ir P u r d u e univers i te tas West 
Lafayette (Indiana) su 379 
areš ta is . 

Ar ta i reiškia, kad Amerikos 
universi te ta i j au visiškai „nu
dardėjo paka lnėn" ir šių die
nų j a u n i m o galvos prikimštos 
tik greito pasi tenkinimo ma
nija? Tikrai ne! Tačiau, deja, 
gars iausia i nuskamba neigia
miausi reiškiniai . 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

9 (Tęsinys) 

Iš lietuvių dalyvavo kun. VI. Mironas, B. Biržiška, kun. 
J. Tumas. August. Voldemaras ir kiti. Per šį priėmimą 
buvo pasakyta kalbų. Žydų vardu kalbą pasakė tary
bos narys dr. Rozenbaumas. Po visų kalbų kalbėjo ir 
vysk. Matulaitis. Jo kalba visi dalyviai buvo sužavėti. 
Drumstis, kuri pasireiškė per ingresą, buvo išlyginta 
ir, anot vysk. Matulaičio, „ta rakštis buvo išrauta". 
Vysk. Matulaitis buvo labai patenkintas, kad su Lietu
vos vyriausybe vėl sueita į taiką ir darnią veiklą. 

Lenku skundai 

Lenkai į vysk. Matulaitį, kaip į lietuvį, žiūrėjo la
bai nepalankiai, o vėliau, kai Vilnius ir jo sritis buvo 
Želigovskio klastingai užimta ir pavadinta Vidurine 
Lietuva, vysk. Matulaičio padėtis labai pasunkėjo, nes 
jį puolė ne tik atskiri asmenys, bet ir kapitula, kuri 
net du kartus kreipėsi į apaštališkąjį vizitatorių 
Achille Ratti, kad vysk. Matulaitį nušalintų iš Vil
niaus vyskupijos valdytojo vietos. Vėliau j ie kreipėsi 
net pas nuncijų Lauri ir pas patį popiežių Pijų XI, ku
ris anksčiau buvęs apaštališkasis vizitatorius Achille 

Ratti, rezidavęs Lenkijoje. Popiežius Pijus XI vysk. 
Matulaitį gerai asmeniškai pažino ir jį vertino. Toms 
informacijoms, kurias gaudavo iš Vilniaus kapitulos, 
netikėjo. Taip pat netikėjo nei Lenkijos vyskupai, ku
rie vysk. Matulaitį pažino, nei Varšuvos kardinolas 
Kokowskis, nei kiti aukšti dvasininkai. Tokiais kapitu
los varomai politikai prieš vysk. Matulaitį niekas ne
pritarė. Kan. Chomskis papasakojo, kuriam teko daly
vauti Viniaus kapitulos suorganizuotoje delegacijoje, 
kurią sudarė Vilniaus kunigų seminarijos rektorius 
Uszylla, kun. prof. Puciata, Gardino dekanas Žeb-
rowskis ir kan. L. Chomskis, nuvykę į Varšuvą pas 
kardinolą Kokowskį prašyti, kad jis darytų žygių Vati
kane, kad vysk. Matulaitis būtų atšauktas iš Vilniaus 
vyskupijos valdytojo vietos. Kardinolas Kokowskis 
juos priėmė ir išklausė apie vysk. Matulaičio jiems 
daromas „skriaudas". Po jų skundų kardinolas jiems 
pasakęs, kad vysk. Matulaitį jis gerai pažįsta, kaip 
žmogų ir kaip kunigą. Ilgai su jais nekalbėjo ir patarė 
tuo reikalu kreiptis į nuncijų Lauri, kuris gyveno 
Varšuvoje. Nuncijus juos priėmė ir kantriai išklausė 
jų skundų prieš vysk. Matulaitį. Jis net supyko, kad 
jie be jokio pagrindo skundžia vyskupą ir visai nu
traukė su jais pasikalbėjimą. Delegacija, nieko nepe-
šusi, grįžo į Vilnių. 

Bet Vilniaus kapitula nenurimo. Ji ir toliau siuntė 
melagingus skundus nuncijui ir Šv. Sostui. Vienas il
giausių skundų, užėmęs net 38 psl., buvo parašytas 
laiško forma, prancūzų kalba. Laiškas buvo atviras 
išspausdintas brošiūros forma. Buvo pasiųstas į Var

šuvą nuncijui Lauri. Tame atvirame laiške reikalau
ta, kad vysk. Matulaitis būtų atšauktas iš Vilniaus. Po 
laišku pasirašė net 37 asmenys, gyvenę Vilniuje ir 
užėmę vadovaujamas vietas visuomeniniame bei mok
sliniame darbe; jų tarpe 7 Stepono Batoro universiteto 
profesoriai. Marija Weyssenhoff, gavusi tą brošiūrą, 
nustebo, kai surado tarp visų tų, kurie pasirašė ir savo 
pavardę. Ji labai išgyveno, kad be jos atsiklausimo 
įrašyta jos pavardė. Ji tuo reikalu kreipėsi į aukštus 
dvasininkus, norėdama gauti patarimą, bet jie ne
norėjo su ja apie tai kalbėti. Jai padėjo tą reikalą su
tvarkyti kan. Antanas Viskantas. Jis parašė atšau
kimo telegramą ir pasiteisinimo laišką į Vatikaną. Tai 
buvo ne pirmas, bet vienas iš daugelio tokio pat turi
nio raštų, nusiųstų Lenkijos valdžiai, episkopatui, 
nuncijui ir Šv. Sostui. 

Ypač vysk. Matulaitį puolė lenkų endekų kunigai. 
Iš jų išsiskyrė savo aktyvumu kun. Puciata, Stepono 
Batoro universiteto profesorius. Jis buvo net išsiųstas 
į Romą informuoti apie vysk. Matulaitį. Vėliau jis pats 
prisipažino kun. Vladislavui Rusznisckui, kad apie 
vysk. Matulaitį teikęs Vatikanui neteisingas informa
cijas. 

Nuo jų neatsiliko ir slaptoji policija. Ji sekė ir ste
bėjo, kas pas vysk. Matulaitį lankosi. Lenkų slaptoji 
policija kitoje gatvės pusėje, kur gyveno vysk. Matulai
tis, turėjo savo stebėjimo punktą. 1923 m. lapkričio 29 
d. vakare įvažiavo į kiemą, kur gyveno vyskupas, ve
žimas su kopūstais ir runkeliais. Tas vežimas su dar
žovėmis buvo iš Trinopolio — vyskupo ūkio. Tuojau 

prisistatė policija. Ji liepė kieme uždegti šviesą ir ati
dengti vežimą. Daržovės buvo išverstos. Jie ieškojo 
bombų, bet jų nesurado. Tuo pat metu, kai tarp dar
žovių buvo ieškoma bombų, Trinopoly policija apsupo 
namus, kur gyveno našlaičiai, pradėjo tardyti prie
glaudos vedėją seselę A. Kudirkai te . pradžios mokyk
los vedėją ir sargą, kur yra slepiamos bombos ir kiti 
ginklai. Kratą darė visuose pastatuose, ieškodami pa
slėptų bombų. Bet jų ir ten nerado. J ie buvo suėmę ne t 
paauglius mokinius. Po trijų dienų ištardę juos palei
do. 

Vysk. Matulaitis negalėjo suprasti lenkų policijos 
tikslų. Pasirodo, kad Krokuvos laikrašty „Czas" buvo 
įdėtas Vilniaus universiteto rektoriaus M. Zdziechovvs-
kio. kuris buvo didelis vysk. Matulaičio gerbėjas ir gy
nėjas, jo straipsnelis, kuriame rašoma, kad ėjo „ne
pagrįsti gandai apie kažkokią, nukreiptą prieš lenkus 
konspiraciją, kurios siūlus laikęs savo rankose vysku
pas". 

Tuos gandus greičiausiai paleido patys lenkai, ma
tyt, bijodami kokiu netikėtumų iš lietuvių puses, kai 
1923 m. kovo 15 d. ambasadorių konferencija pravedė 
administracijos liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos, palik
dami Vilniaus miestą ir jo sritį Lenkijai. Tas įvykis 
Lietuvoje sukėlęs didelį nepasitenkinimą. J ie galbūt 
tikėjosi, kad lietuviai pasielgti gali panašiai kaip su 
Klaipėda, užimti Vilnių arba sąmoningai norėjo išpro
vokuoti vysk. Matulaitį, kad Šv. Sostas susiprastų ir jį 
atšauktų iš Vilniaus vyskupijos valdytojo vietos. 

'Bus daug iau ' 
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IŠEIVIŠKA KNYGA POKARIO 
AUSTRIJOJE 

REMIGIJUS MISIŪNAS 
Austrija karo metais trum

pam buvo tapusi prieglobsčiu 
nemažam būriui, iš Lietuvos 
nuo antros sovietinės okupaci
jos pasitraukusių, išeivių. 
Deja. spartus sovietines armi
jos veržimasis Vienos pusėn 
karo pabaigoje, privertė juos 
ieškoti saugesnės vietos. 

Pasibaigus karui, šioje šaly
je buvo likę apie 4,000 lietu
vių. Didesnės jų kolonijos 
buvo susidariusios Linze, Rie-
de. Salzburge, Graze, Bre-
gense ir Insbrucke, kur veikė 
Austrijos lietuvių centrinis 
komitetas, pastoracinis cent
ras , Caritas draugija ir kitos 
organizacijos. 

Dėl, nedidelės šalies padali
nimo į keturias okupacines zo
nas , įvesti susisiekimo su
varžymai labai sunkino lietu
vių gyvenimą ir trukdė bet ko
kiai visuomeninei veiklai. Tai 
atsiliepė ir knygų leidybai, 
tačiau išeiviai nesėdėjo rankas 
sudėję. 

Pirmuoju išeivių leidiniu 
šioje šalyje, matyt, buvo 1945 
m. Lurtenau pasirodęs daili
ninko :T, Valiaus darbų rinki
nys su prof. A. Bechtoldo įva
du. Jos tekstas buvo išspaus
dintas anglų, vokiečių, pran-
cūzų^rr lietuvių kalbomis. Kai 
kas tvirtina, jog tai buvo apla
mai pirmoji "lietuviška knyga 
prancūzų okupacinėje zonoje. 

Geriausi metai išeiviškai kny
gai Austrijoje buvo 1946-ieji. 
Tada dienos šviesą išvydo 
didžioji dalis iš čia išleistų lie
tuviškų knygų. 

Pirmiausia reikia paminėti 
Insbrucke pasirodžiusius Hen
riko Nagio „Eilėraščius". Į ro
tatoriumi spausdintą knygą 

- buvo . sudėti eilėraščiai iš 
aaksĘįįįį* parengtų, tačiau 
neišspausdintų, rinkinių — 
„Lapkričio naktys" ir „Išsvajo
tosios lygumos". Jauno poeto 
debiutas sulaukė dėmesio, 
nors tuo metu išeivį-skaitytoją 
buvo užplūdęs tikras poezijos 
tvanas. Kaip teigė vienas H. 
Nagio knygos recenzentas, 
poeto knyga išblaškė beprasi
dedantį nusivylimą išeivių 
poetais. Maža to, ji, į kasdie
nybės ir grafomanijos dulkių 
užneštą tremtinio sielą, nusi
leido kaip gaivinančio šaltinio 
srovė. 

Už knygą H. Nagys gavo lei
dyklos „Patrią" literatūrinę 
premiją. Ko gero, tai vieninte
lis toks įvykis lietuvių lite
ratūros istorijoje, kai rašyto

jas gavo premiją už nespaus-
tuvinę knygą. 

Ten pat, Insbrucke, rotato
riumi buvo išspausdinta dar 
viena knyga — J . Jazmino 
(Jasinsko) prozos rinkinys 
„Ieva ir jos žaltys". Į jį sudėti 
apsakymai buvo parašyti dar 
1930-1936 m., tačiau autorius 
jiems ilgai nerado leidėjo, kol 
pagaliau 1937 m. pats Kaune 
išleido. Deja, t iražas vidaus 
reikalų ministro įsakymu 
buvo konfiskuotas. Matyt, to 
priežastimi buvo erotinis ap
sakymų pobūdis. Patekęs į 
Vakarus, kur j au nebegrėsė 
cenzūra, J . Jazminas, matyt, 
vėlgi pats išleido rinkinį iš 
naujo. Tiesa, jo erotika, pra
ėjus keliems dešimtmečiams, 
atrodo labai nekalta... 

Išeiviai Austrijoje taip pat 
bandė savo jėgomis, nors iš 
dalies, spręsti vadovėlių savo 
mokykloms problemą. Prie 
Salzburgo buvusioje DP Gla-
senbacho stovykloje, ėjusio 
žurnalo „Tėvynėn" redakcija 
perleido A. Aleksos vadovėlį 
„Lietuvos istorija". Be to, kaip 
galima spėti iš Pasaulio lietu
vių archyve Čikagoje saugomų 
to meto dokumentų, Riede 
buvo. perspausdintas A. Herli-
to anglų kalbos vadovėlis. 

1946 m. Bregence buvo pla
nuota išleisti Voralbergo pa-
baltiečių literatūrinį alma
nachą „Lootus-Ceritus-Viltis". 
Atrodo, tai turėjo būti trikal
bis leidinys. Deja, šis sumany
mas nebuvo realizuotas, bent 
jau iki šiol nepavyko rasti nei 
paties leidinio, nei daugiau 
užuominų apie jį. 

Po trijų metų Insbrucke vei
kęs lietuvių studentų sam
būris „Lithuania" išleido lei
dinį, kur apžvelgė savo veiklą 
1946-1949 metais. 

Matyt, paskutiniu lietuvišku 
leidiniu pokario Australijoje 
buvo vienos Vienos leidyklos 
1951 m. išleistas prof. K. Bui-
nevičiaus straipsnio atspau
das. 

Austrija buvo viena iš tų 
šalių, kurias lietuviai stengėsi 
palikti atsiradus menkiausiai 
galimybei. Nenuostabu, kad 
1948 m. prasidėjus masinei 
emigracijai į JAV, lietuvių tel
kiniai sparčiai nyko. Šešto 
dešimtmečio pradžioje jų Aus
trijoje liko p.pie porą šimtų. Is
torija tapo ir negausi jų leidy
ba, iki šiol primenanti apie 
lietuvius šioje šalyje. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Pirmoji pavasario vaga Dzūkijoje, kuri laikoma šilčiausia Lietuvos sritimi. 

N A U J A S „ N . Ž I D I N I O - A I D Ų " N U M E R I S 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Lietuvos spaudoje nėra bran
džios tvarkos, nes daugumai 
žiniasklaidos darbuotojų nėra 
visai aišku, kurių etikos prin
cipų privalo laikytis kiekvie
nas padorus žurnalistas ir 
rašytojas. Stebina, tačiau vie
šosios nuomonių apklausos re
zultatai — mūsų žmonės la
biau negu bet kuo pasitiki 
šiandien Lietuvos žiniasklaida 
— laikraščiu, radiju ir televi
zija. 

Tenka tai apgailėti, nes 
šiandieninėje Lietuvoje didžio
sios spaudos informatoriai — 
Maskvoje išauklėti žurnalis
tai, raudonosios nomenklatū
ros elitas. Katalikų ir patrioti
niai laikraščiai: „XXI amžius" 
„N. Židinys", „Katalikų pasau
lis" ir net „Lietuvos aidas" 
nepralenkia Lietuvos partiza
nų laikraštėlių tiražų. 

Tėvas B. Jurčys, OFM, kal
basi su A. Leonardu Andrieku, 
OFM. Tėvas Leonardas aiški
na, kad jo kelias pas pranciš
konus — ankstyvas, įvairus ir 
ilgas. Sužinome, jog 1934 m. 
liepos mėnesį 16 jaunuolių 

Mjis pasiekė pirmas 1998 
metų Naujojo „Židinio/Aidų" 
numeris. Šį gražiai leidžiamą 
žurnalą malonu paimti į ran
kas. Tenka džiaugtis, kad šis 
katalikų žurnalas Lietuvoje 
tiek metų išsilaikė. 

Pirmas žurnalo straipsnis — 
vysk. Jono Borutos, SJ, laiš
kas redaktoriui, kuriame jis 
nagrinėja atsakomybę už tie
sos žodį žiniasklaidoje. Vysku
pas rašo, kad šiandieninėje 

įstojo į novicijatą, pusė jų nu
biro. Iš aštuonių gyvi likę tik 
keturi . 

Perspausdinta Hugo Ott dis
kusija apie Martyno Heidege
rio santykius su krikščionių 
tikėjimu. Tai įdomus pasiskai
tymas filosofijos studentams. 

Istorijos skyriuje Arūnas 
Streikus apmąsto vysk. Kazi
miero Paltaroko veiklos prin
cipus, ieškant modus vivendi 
su sovietų valdžia. J i s darė 
nuolaidas antraeiliuose reika
luose, tačiau tvirtai laikėsi 
Bažnyčios mokymo ir kanonų 
teisės esminiuose klausimuo
se. Tai pirma šios rūšies studi
ja Lietuvos katalikų spaudoje. 

Prozos skyriuje Leonardo 
Gutausko „Laiškai iš Viešvi
lės". Juose prisiminimai, regė
jimai, būties ir kasdienybės 
apmąstymai. 

Dailei atstovauja Aleksand
ros Aleksandravičiūtės Vil
niaus pranciškonų Dievo Moti
nos skulptūros aprašymas. Ji 
pamini skulptūros likimą 
dviejų šimtmečių laikotarpyje. 

Knygos ir žurnalai: Matas 
Adomėnas recenzuoja tėvo 
Stanislovo (Mykolo Dobrovols
kio, OFM Cap.) „Apie meilę ir 
tarnystę". Autorius pabrėžia, 
kad tėvas Stanislovas turbūt 
yra vienas ryškiausių siluetų 
dvasiniame horizonte. Knygo
je jo šeštadieniniai pamoks
lai, buvę išspausdinti „Tieso
je". Be nuolatinės ko* >s su as
trologija ir horoskopais bei ap
mąstymu apie šv. Pauliaus gy
venimą ir jo mokymus, t. Sta
nislovas pasineria politikon, 
pamokslininko žvilgsnis yra 
radikalus ir jo antidešiniosios 
nuostatos yra pagarsėjusios. 
„Teigiamąjį" t. Stanislovo 
spektrą sudaro „skruzdėlių 
partija — grytelninkai", tai 
yra kolchozininkai ir jų nete
kimą ginantieji LDDP po
litikai. „Grytelninkai", tie „ge
rieji", reprezentuoja visas kai
mo patirtas kančias ir netei
sybes. Straipsnio autorius 
tvirtina, kad t. Stanislovą išti
ko būdinga idealisto klaida, jis 
taip susižavėjo savo paties su
kurtu tipu, įtikėjo jo realumu, 
bet nesuprato, kad jo tobuly
bėje gali stigti tokio „menk
niekio", kaip tikrovė. 

Ypač įdomiai Rasa Draz-
dauskienė aprašinėja Lietuvos 
moterų spaudą, išleidžiamą 
nemažais tiražais: „Moteris" 
(50,000), „Laima" (55,000), 
„Ji" (29,000), „Mano namai" 
(48,000). Pažymėtina, kad 
daug Lietuvos moterų skaito 
rusiškus ir lenkiškus žurna
lus, taip pat joms prieinami 
„Eile", „Cosmopolitan" ar rMa-
rie Claire". Juose nepaprastai 
išpopuliarintos manekenės (ar 
madistės) ir kovinių filmų ak
toriai — žvaigždės. Jų įgei
džiai virto geležine mada. Vi
sų šių žurnalo herojė —jauna, 
ar jaunai atrodanti, neprik
lausoma moteris, turinti gerai 
apmokamą darbą, itin be
sirūpinanti savo išvaizda bei 
kūno grožiu, siekianti išsi
skirti ir pirmauti savo aplin
koje. Reikia pridurti, kad ši 

herojė pasižymi liberalumu, 
yra visiems laikams atsikra
čiusi „senosios moralės" pan
čių ir tvirtai įsitikinusi, kad 
pati tvarko savo gyvenimą. 

Lietuvos moterų spaudoje 
daug vietos skirta horosko
pams, astrologų prognozėms ir 
patarimams. Pilna „new age" 
tikėjimo bruožų, vad. amžino
sios gyvybės energijos, van
dens eros pradžia, visatos gy
ventojų siela, kosminė energi
ja, tikėjimas absoliutaus geru
mo galia. Tokios pažiūros, ži
noma, nieko bendra neturi su 
krikščionybe. Skaitant šiuos 
straipsnius, krinta į akis, kad 
priešinamasi asmeninio Dievo 
idėjoms (taigi pačiam krikš
čionybės pamatui). Straipsniai 
pilni pagonybės motyvų. 

Apie Katalikų Bažnyčią žur
naluose beveik nerašoma. 
Straipsnių autoriai, rašydami 
apie abortus, dirbtinius apvai
sinimus, eutanaziją a r savižu
dybes, linkę visai nepaminėti 
krikščionybės pozicijų arba 
pabrėžia, kad šių laikų mote
rims Bažnyčios pozicija nepri
imtina. 

Moterų žurnalai aprašinėja 
santuokų savarankiškumą 
(„meilužius"), skyrybas, šei
mas be santuokų, bevyres šei
mas. J au 1932 m. Jus to Pa
leckio „Naujajame žodyje" iš 
Amerikos perspausdintuose 
straipsniuose tai buvo propa
guojama. Vakarykštės raudo
nosios idealistės ir „Komjauni
mo tiesos" žurnalistės, anks
čiau garbinusios Leniną ir ki
tus raudonuosius stabus, puo
lusios katalikų tikėjimą, šian
dien išėjo kovon prieš šeimą, 
dorovę, religiją ir tapo moder
niško „aukso veršio" garbinto
jos. 

PENKIOS DIENOS... 
Atkelta iš 3 psl. 
materialinę, ar moralinę žalą, 
ir vaikai buvo nubausti. 18-24 
m. jaunimas padarė 6,534 nu
sikaltimus, 25-29 metų — 
3,538. Iš tolimesnės S. Čyvo 
kalbos ryškėjo, kad Lietuvos 
jaunimui trūksta informacijos 
apie jaunimo organizacijų 
veiklą ir „valstybė per savo 
struktūras turėtų paremti jau
nimo organizacijų leidybinę 
veiklą, kad jos galėtų plačiau 
informuoti visuomenę apie 
savo veiklą, apie savo siekius 
bei tikslus". Jaunimui apie or
ganizacijas buvo padaryta 
apklausa. 15% apklaustųjų 
žinojo kas yra skautai, kad 
tokia organizacija yra, kad ji
nai veikia, ir labai norėtų joje 
dalyvauti, 6,1% žinojo apie 
Studentų sąjungą, 6,1% — 
„Jaunimo liniją", 6,1% — reli
gines jaunimo organizacijas. 
Apie ateitininkus žinojo tik 
3% visų apklaustųjų. «Jie pa
tys akcentavo, kad jie labai 
uždarai veikia ir visuomenė 
neturi plačios informacijos 
apie juos. 38% jaunų žmonių 
turi savo hobį, kuriam skiria 
didžiąją savo laisvalaikio dalį. 
Dažniausiai visų apklaustųjų 
hobis yra susijęs su visuo-

Nuotr. V. Kapočiaus 

menės padėtimi, tai yra su jų 
socialine padėtimi, nes vis dėl 
to mezgimas, s iuvimas ir 
rankdarbiai sudaro 24% visų 
apklaustųjų pomėgių, nes tai 
yra papildomas uždarbis, ir 
todėl pasirenkamas, kadangi 
tai vienas iš pragyvenimo 
šaltinių". 94% apklaustųjų 
mano, kad sportas yra gali
mybė sveikai gyventi, 5 1 % 
jaunimo laisvalaikiu sportuo
ja, 48% nesportuoja, daugiau
sia mergaitės. Pagal 1996 m. 
duomenis Lietuvoje veikia 792 
sporto klubai ir tur i 52,385 
narius. „Kas ketvir tas j a u n a s 
žmogus teigia, kad Lietuvoje 
yra jaunimo interesams atsto
vaujančios organizacijos. Kas 
ant ram j aunam žmogui nete
ko girdėti apie šias instituci
jas". 

Jaunimo reikalų komisijos 
pirmininkas Sigitas Čirba 
siūlė: 

1. Valstybė turė tų aiškiai 
pasakyti, kad nevyriausybinių 
organizacijų veikla tur i būt i 
prioritetas prieš valstybinių 
institucijų veiklą, nes mes 
žinome iš patirt ies užsienyje, 
kad nevyriausybinės organiza
cijos tą patį darbą at l ieka 3,4 
kar tus pigiau, negu tai at l iktų 
vyriausybinė organizacija. 

2. Lietuvos savivaldybės tur i 
būti suinteresuotos skat int i 
j aunų piliečių aktyvumą per 
nevyriausybinių organizacijų 
veiklą ir j a s remti t iek mate
rialiai, tiek moraliai. Šiuo 
metu galima pasigirti dviem 
organizacijom, kurios savo 
s t ruktūra apima visą Respu
blikos teritoriją, tai j a u minėti 
skautai ir ateit ininkai, kurie 
veikia iš esmės kiekvienoje 
savivaldybėje. Dauguma jau
nimo ir moksleivių, organiza
cijų veikia pavieniui, daugiau
sia didžiuosiuose miestuose, 
tuo tarpu, provincijose šios or
ganizacijos neturi savo šakų ir 
jų veikla yra blėstanti . 

3. Mokyklose jaun imo orga
nizacijos turi rasti savo part
nerį, išnaudoti jų material inę 
bazę, tai yra mokyklų pasta
tus, veikloje, vykstančioje po 
pamokų, nemokamai naudotis 
mokyklų inventoriumi, ypač 
kaimo mokyklose, nes kaimo 
vietovėje mokykla galėtų tapti 
mokslo kultūros ir visuomeni
nio gyvenimo židiniu. Mokyk
la bū*ų tas t raukos centras , 
kuriame vyktų labai aktyvus 
mokslo žinių gyvenimas, vi
suomeninis gyvenimas. Iš 
esmės jaunimo organizacijos, 
moksleivių organizacijos turi 
rasti savo vietą mokykloje ir 
joje dirbti, jaustis ne kampi
ninkais, o bendraminčiais ir 
partneriais. 

Diskusijų metu apie jauni 
mo organizacijas paaiškino ir 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos pirmininkas. Valsty
binės jaunimo reikalų tarybos 
narys Aleksandras Valentas. 
Lietuvos Seime prieš keletą 
metų buvo patvir t inta valsty
binė jaunimo politikos koncep
cija, buvo įkurta Valstybinė 
jaunimo reikalų taryba, kuri 
išimtinai domisi j aun imo 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wasr»ngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
l a i ko priežiūros darbus. 
G ime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOaUO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

Reikalinga moteris 
prižiūrėti 1 metų mergaitę 

5 d. į savaite ir gyventi 
kartu Bostone. 

Tel. 617-520-1853 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

" (773)588-5159 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Skubiai parduodamas 1989 m. 
automobilis Pontiac Grand-AM, 4 
durys, spalva balta, gerame stovyje, 
100,000 mylių. Skambinti Pranui, 
tel. 773-254-7965. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

HELPWANTED 
Full time malė, full service 

gas statton attendant Steady 
work for honest & dependable 
worker. Apply Mon. thru Fri. at 

3968 S. Ashland, Chfcago. 
Mušt speak EngBsh & have 

Soc. Sec. number. 

»*Av*%ą* 

Valymo darbams ieškomi vyrai. 
Tik dienomis. Turi turėti auto. 
Reikia važinėti greitkeliais i 
vakarinius priemiesčius. $6 į vai. 
Skambinti Stasei po 6 vai. vakaro, 
tel. 708-652-2110. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai pradžiugins 

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

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27. 

klausimais, ir buvo nustatytas 
jaunimo organizacijų projektų 
nuolatinis, finansavimas. Val
stybinę jaunimo reikalų ta
rybą sudaro šeši atstovai iš 
jaunimo organizacijų ir šeši 
atstovai iš valstybės — iš vy
riausybės. Taryba sprendžia 
kaip, kiek, kur skirti lėšų. ką 
skatinti, kam skirti priorite
tus. Prieš dvejus metus lėšų 
buvę pusė milijono litų, todėl 
stovyklų ir patalpų įsigijimui 
pinigų nebuvo. Pagrindinė 
pirmenybė buvo jaunimo ini
ciatyvos skatinimas, o ne tęs
tinumo užtikrinimas. Šiais 
metais jaunimo organizaci
joms per Valstybinę jaunimo 
reikalų tarybą yra paskirta 
pusantro milijono litų. 

Klausiant klausimus, pa
aiškėjo, kad nei skautai, nei 
ateitininkai Valstybinėje jau
nimo reikalų taryboje savo at
stovų neturi. A. Valentas 
paaiškino, kad į tarybą buvo 
renkama šiuo principu: buvo 
sukviestos tuo metu, kai ji 
buvo kuriama, maždaug prieš 
pusantrų metų, visos organi
zacijos, kurios veikė, tarp jų ir 
Lietuvos skautų sąjungos bei 
ateitininkų atstovai. Jie iš 
savo tarpo į tarybą išrinko 
šešis atstovus. Dabar kadenci
ja baigiasi. Po pusės metų bus 
nauji rinkimai, tai yra tų 
šešių atstovų iš nevyriausy
binės pusės. Problema buvo 
tame. kad skautai ir ateitinin
kai labiau veikė Kaune, o vis
kas vyko Vilniuje. „Dabar, kai 
ta integracija tarp organiza
cijų įvyko, aš manau, kad jie 
tikrai bus išrinkti į Valstybinę 
jaunimo reikalu tarybą ir 
galės atstovauti"". 

Komisija dėl jaunimo orga
nizacijų rėmimo priėmė tokią 
rezoliuciją: 

„Komisija, išklausiusi Lietu
vos skautijos ir Ateitininkų fe

deracijos pranešimus, teigia, 
kad organizacijos, kurios atlie
ka svarbų darbą ugdant vaikų 
ir jaunimo pilietini orumą, 
tautinę tapatybę, visuomeniš
kumą ir siekia tobulos asme
nybės, negali būti sutapatin
tos su siauros apimties jauni
mo organizacijomis; siūlo vy
riausybei įvertinti visų jauni
mo organizacijų veiklos princi
pus, metodus, narių skaičių, 
narystę pasaulinėse organi
zacijose, peržiūrėti per daugelį 
metų susiformavusias tradici
jas, kad būtų galima nustaty
ti, kurios organizacijos pasie
kia geriausius rezultatus; pa
remti išsivysčiusias jaunimo 
auklėjimo organizacijas, kad 
suteikus būtiną materialinę 
bazę, jos galėtų plėsti sėk
mingai pradėtą darbą; padėti 
įsigyti reikalingas patalpas, 
Lietuvos skautijai ir ateitinin
kams stovyklavietes, Ateiti
ninkų federacijai sugrąžinti jų 
teisėtą nuosavybę". 

• K a u n a s . Vasario 15 d. 
Kauno Aukštosios Panemunės 
Caritas pirmininkės E. Marce
lienės iniciatyva buvo pami
nėtas Lietuvos valstybės ne
priklausomybės paskelbimo 
aštuoniasdešimtmetis. Minė
jimas prasidėjo Aukštosios 
Panemunės Švč. M. Marijos 
bažnyčioje, kur šv. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kle
bonas kan. P. Liutvinas. Po 
šv. Mišių įvykusiame šventi
niame minėjime Aukštosios 
Panemunės Caritas salėje su
sirinkusius parapijiečius šios 
iškilmės proga sveikino Seimo 
narys, Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos valdybos 
pirmininkas K Kuzminskas, 
koncertavo Panemunės vaikų 
globos namų auklėtiniai ir 
Panemunėlio kaimo kapelos 
vadovas D. Adomavičius. 

- I 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ĮVERTINAMA PARAMA 

Su pavasarine nuotaika ir 
artėjančiom velykinėm šven
tėm kreipiamės vėl mes, Kau
no Eigulių vidurinės mokyklos 
•bendruomenės nariai. Naujai 
išrinktas mūsų prezidentas 
Valdas Adamkus tarsi vėl su
artino Lietuvoje gyvenančius 
lietuvius ir tuos, kuriems 
tėvyne tapo Amerika. Mums 
vasario 26 diena tapo dviguba 
švente. Tą dieną mes ne tik 
išrinkome naują prezidentą, 
bet gavome malonią žinute iš 
Jūsų krašto. Stasys Kungys, 
gyvenantis Kanadoje pervedė 
į mūsų sąskaitą, kuri buvo 
paskelbta Jūsų laikraštyje 
150 dol. mokinių šokių vieneto 
tautiniams kostiumams įsi
gyti. 

Mūsų mokyklos tautinių šo
kių vienetas ruošiasi 1998 
metų Pasaulio lietuvių tauti
nei šventei. Tautiečiams no
rime parodyti ne tik lietuvių 
liaudies šokius ir tradicijas, 
bet ir autentiškus lietuvių 
liaudies tautinius drabužius. 
Paaukotos S. Kungio lėšos 
mums didelė parama, įsigy
jant tautinius kostiumus. Ta
čiau gal ir daugiau tautiečių, 
nors ir nedidelėmis aukomis, 
galėtų paremti mūsų mažuo
sius šokėjus. Mūsų sąskaita: 
Nr. 1142946 Lietuvos taupo
mojo banko Kauno skyriuje. 
Eigulių vidurinė mokykla, Žei
menos 66, Kaunas 3009. 

Kauno Eigulių vidurinės 
mokyklos bendruomenės na
rių vardu 

Roma Svigarienė ir 
Rasa Jazulėnienė 

Kaunas 

NESUTINKAME SU 
PLB NUOMONE 

Gavusi balandžio mėn. „Pa
saulio lietuvį", nustebau, skai
tydama „NATO! NATO! NA
TO!" straipsnį. Kadangi JV 
yra oficialus PLB organas, tai 
išeitų, kad jame išreikšta nuo
monė sutinka su PLB valdy
bos pozicija. Sunku tikėti, bet 
jei tiesa, tai mums ji nėra pri
imtina. 

Pirmiausia matoma, kad 
PLB vadovybė neturi pasitikė
jimo mūsų tėvyne Lietuva, 
nes, pagal tą straipsnį, Lietu
va nėra pasiruošusi NATO na
rystei, nei ekonomiškai, nei 
kariškai ir, atseit, jai gal truk
tų 10 ar daugiau metų patekti 
į NATO. Ten yra klausiama, 
kur Lietuva gaus pinigų pasi
ruošti? Siūloma „prislopinti tą 
perdėtą garsirrimasi NATO 
skambalais ir bent dalį šių 
pastangų pakreipti prasmin
gesne linkme". 

Lietuva atgavo nepriklau
somybę, bet be NATO ji neturi 
jokių garantijų, nei dėl savo 
nepriklausomybės, nei dėl sa
vo saugumo išlaikymo. Dėl to 
Lietuva nusprendė prašyti 
NATO narystės, jai ruoštis ir 
šiam tikslui telkti lėšas bei 
energiją. Šio straipsnio teigi
nys, kad Lietuvai toks pasiry
žimas gali būti per brangus ir 
kad jis nebus realizuotas per 
daug metų, yra negatyvus ir 
pažeminantis. 

Lietuva yra pasiruošusi, ne
mažiau, kaip ir Lenkija, ir 
JAV LB yra įsitikinusi, kad 
Lietuva gana greit savo pas
tangomis laimės pakvietimą į 
NATO. Lietuva su savo Seimu 
ir vyriausybe sparčiai vykdo 
geras ekonomines reformas. 
Šitai dabar turi net daugiau 
galimybių, nes Lietuva turi 
naują prezidentą — Amerikos 
lietuvį — kuris daugumą savo 
gyvenimo praleido, dirbdamas 
JAV valdžios tarnyboje ir ku
ris gerai pažįsta tinkamas 
ekonomines struktūras. Lietu
va dabar vykdo savo užsi
brėžtus planus kariuomenės 
modernizavimui: tam yra pas

kirtos padidintos lėšos ir sus
tiprinta visa karinė organiza
cija. Už kelių metų Lietuva 
jau turės 24,000 žmonių akty
vią kariuomenę (keturias divi
zijas) su 250,000 vyrų rezervu. 
Viena tokių divizijų bus greito 
veikimo grupė, kuria galės 
naudotis ir NATO su 24 va
landų pareikalavimu. JAV LB 
rėmė, remia ir rems Lietuvos 
narystę NATO plėtimo būsi
moje bangoje. 

PLB nuomonė, kad JAV LB 
ar „politikuojantys mūsų va
dovai dabar jau yra susirgę 
NATO liga", mums yra nepri
imtina. Sunku suprasti, kaip 
galima šitaip charakterizuoti 
JAV LB. Nesuprantamas taip 
pat yra ir teigimas, kad JAV 
LB veikla „nieko nereiškė" ir 
„nieko nereikš". Mūsų pastan
gomis buvo gauta finansinė ir 
techninė pagalba Lietuvai iš 
JAV; JAV LB užtikrino, kad 
Jiegional Airspace Initiative" 
būtų įgyvendinta Lietuvoje; 
mes suorganizavom „designa-
tion of Lithuania, Latvia and 
Estonia as countries ready to 
receive additional assistance 
to enter NATO", kas buvo pra
vesta per JAV Senatą ir At
stovų rūmus. JAV LB taip pat 
prisidėjo prie Baltijos charti
jos suformulavimo ir taip pat 
smarkiai dirbo prie pirmojo 
NATO narystės praplėtimo, 
kuris buvo didele balsų dau
guma patvirtintas JAV Senate 
š.m. balandžio 30 d. be jokių 
apribojimų būsimų valstybių 
galimai narystei. 

Regina Narušienė 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkė 
NUMIRĖLIU PREKYBA 

LIETUVOJE 

Koks paradoksas! Dar gyvi 
būdami, pradedame savo lai
dotuves! Pirmiausia reikia su
sirasti ir nusipirkti kapavietę, 
0 toliau eina visa kita, kas 

surišta su laidojimu. Ameri
koje tuos reikalus sėkmingai 
tvarko laidotuvių biurai. Kas 
turėjo savo šeimoje laidotuves, 
žino, kiek tai kainuoja. Kuk
lios laidotuvės — tai 5,000 -
6,000 dolerių, neskaitant ka
pavietės ir kitų išlaidų. 

O kaip Lietuvoje? Seniau 
buvo tik karstų parduotuvės, 
visu kuo kitu reikėjo pasirū
pinti pačiam (giminėms ir kt.). 
1 katalikų kapines (jų buvo 
daugiausia) priimdavo tik do
rus, gerus katalikus. Buvo 
griežta tvarka. Pamenu, 1934 
m. mirė buvęs Lietuvos užsie
nio reikalų ministras „exkuni-
gas" J. Purickis — jam nebuvo 
vietos katalikų kapinėse. Bu
vo palaidotas liuteronų ka
pinėse. Bet už tai giminėms 
reikėjo gerokai pakrapštyti 
kišenes... 

Dabar, kaip rašo „Lietuvos 
aidas" (žr. „LA", 1998.01.31), 
laidotuvėms patarnauja laido
jimo įstaigos ir jų tarpe vyksta 
konkurencija. Laikraštis tai 
vadina „Mūšis dėl numirėlių". 
Laidotuvių įstaigos turi „aso
ciacijas" didesniuose miestuo
se. Kas keista, kad laidotuvių 
namų savininkai patys ieško 
mirusiųjų, kuriuos norėtų lai
doti. Gydytojui, kuris praneš 
apie ligoninėj mirusį, laidotu
vininkai siūlo Kaune po 10 do
lerių, o Vilniuje — 100 litų. 
„LA* pastebi, kad mirusiųjų 
pirkimo - pardavimo reiškinys 
jau baigia apimti visą Lietuvą. 

Aišku, visa tai surišta su 
pinigais. Kukliai palaidoti 
žmogų kainuoja 1,000 litų; jei 
mirusiojo artimieji parūpina 
drabužius, tai kaina sumažė
ja. Į šią sumą įskaičiuota duo
bės iškasimas 200 litų. Vidu
tinės laidotuvės giminėms kai
nuoja apie 1,500 litų. Vienos 
ištaigingiausios laidotuvės 
kainavusios 8,0000 litų, nes 
lavoną reikėjo atvežti iš kitur 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. gegutės 5 d. 

Eigulių vidurinės mokyklos mokiniai, pas:puoAę tautiniais drabužiais, kuriuos jiems padeda įsigyti užsienyje 
gyvenantys lietuviai. 

— ne Lietuvoje. 
Pensininkai gali džiaugtis 

— juos palaidoti yra pigiau; 
žmogui mirus mėnesio pra
džioje, jo artimieji gauna trijų 
mėnesių pensiją; jei mirė mė
nesio vidury — dviejų mėne
sių pensiją. Karstui įsigyti vi
siems skiriama 720 litų. 

Atrodo, laidotuvininkai ne
gali skųstis nedarbu: į Kar
mėlavos (prie Kauno) kapines 
kasdien atgula 6 - 7 kaunie
čiai. 

Tačiau, žinant mafijos ap
sukrumą, spėtina, kad ji gali 
brautis ir į laidotuvių verslą 
— tada lavonų dar padaugės... 
Bus daugiau nei mirimų, bet 
numarinimų. Bet apie tai Lie
tuvos spauda dar nerašo. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

Edvardas Zimnickas, vienas 
„Klumpės'" kapelos dainininkų. 

VALIO „KLUMPĖ!" 

Balandžio 19 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre, Čikagoje, įvy
ko šaunus Punsko lietuvių 
koncertas — pasirodė „Klum
pė". 

Tai tikrai pagarbos vertas 
renginys. Nors punskiečiai bu
vo spygliuota viela atskirti 
nuo tėvynės, jos niekas nega
lėjo aplankyti, dainas ar lietu
viško žodžio galėjo klausytis 
tik per radiją. Ir vis dėlto jie 
nepalūžo, išlaikė savo lietu
višką žodį. Nors ir kaip mė
gino sulenkinti tą mūsų sauje
lę Lietuvos „Suvalkų trikam
pi", bet jiems tai nepavyko. 

mes gimę, lietuviais turime ir 
būt". Taip ir mūsų brangūs 
tautiečiai, Punsko lietuviai, 
išlaikė savo kalbą, daina skai
drino savo vargus. Jų meilė 
Lietuvai tikrai yra tvirta. 

Tai pavyzdys mums visiems. 
Jeigu ir mes būsime tokie vie
ningi ir mylėsime vienas kitą, 
tai mūsų Lietuva niekados ne
pražus, ir jos vardas niekados 
nebus užmirštas. 

Lai gyvuoja Punsko lietu
viai! 

Stasė Viščiuvienė 
Chicago, IL 

SUSKAMBO PAŽAISLIO 
VARPAI SIDABRINIAI 

Balandžio 3 d. vakaronė, ku
rią ruošė „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, buvo la
bai maloni akiai, ausiai ir 
širdžiai: tą vakarą Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje, aidėjo žavi klasikinė 
muzika. Ji liete liejosi iš di
džiulio televizijos ekrano, ku
riame stebėjome Pažaislio baž
nyčioje ir lauke, ant jos prieki
nių laiptų, dainuojančius ir 
grojančius Lietuvos solistus, 
instrumentalistus ir chorus. Į 
šiuos muzikos festivalius at
vyksta diriguoti ir pasaulinio 
garso dirigentai: lordas Yehudi 
Menuhinas," Justus Frantz ir 
kiti. 

Nepaprasto žavumo teikia ir 
pati aplinka: didinga XVII a. 
baroko šventovė su paveikslais 
ir freskomis, vidaus ir išorės 
architektūra, nors restaura
vimas čia dar tebevyksta — 
išstatyti stalažai, visur ne
baigtų restauravimo darbų 
vaizdai. Tačiau visa tai ne
trukdo grožėtis vaiskioje dan
gaus mėlynėje susmigusiais 
bažnyčios bokštais, iš kur 
karts nuo karto iškilmingai su
gaudžia varpai. Čia, iš šonų, ir 
kuplios liepų puokštės, iš 
kurių lyg jauti sklindantį 

saldų liepžiedžių kvapą, girdi 
bitelių dūzgimą jose. Ir dar — 
ta palaiminta ramybė nemir
tingų muzikos garsų fone, su
kelianti ypatingą nuotaiką, 
kuria nejučiomis imi gyventi, 
stebėdamas ekrane besikei
čiančius atlikėjus, dirigento 
lazdelę drausmingai sekančius 
choristus. Didelį įspūdį sudaro 
ir minia susikaupusių klausy
tojų. Jų čia, žalioje vejoje, 
tūkstančiai. 

Video filmo intarpuose, kurie 
nežymiai persipina su vis nau
jais religinės ir pasaulietiškos 
muzikos kūriniais, kalba vy
resnioji kazimierietė sesuo 
Jonė Budrytė, buvusi Sibiro 
tremtinė. Ji pasakoja apie 
bažnyčios restauravimo dar
bus, apie lietaus lašus, teš
kančius nuo lubų, besilie
jančius per sienas, apie men
kus statybos fondus. O laikas 
bėga, ardo mūro sienas, žaloja 
meno kūrinius. 

Išspausdinus po kelis tūks
tančius gražiai išleistų lank
stukų lietuvių, anglų ir vo
kiečių kalbomis (ju. išleidimu 
rūpinasi ir čikagietis Algis Lie-
pinaitis), juos pasiimdami tu
ristai ir koncertų lankytojai, 
be abejo, paliks ir savo auką, 
kad restauravimo darbai spar
čiau priekin žengtų. Ruošia
masi išleisti lankstukų ir pran
cūzų, italų bei ispanų kalbo
mis. 

Galime prisidėti ir mes, pa-
siunčiant auką adresu: Sisters 
of St. Casimir, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, IL 60629. 
Čekiai išrašomi „Pažaislio vie
nuolyno fondas" vardu. 

Padėka „Saulutei" už su
ruoštą įsimintiną vakaronę, o 
taip pat matytas dvi video 
juostas „sumontavusiems" Al
giui Liepinaičiui ir Aleksand
rui Pieniui. 

Sofija Jelionienė, 
Darien , IL 

Valentinas Uzdila, Punsko lietuvių 
kapelos ..Klumpė" muzikantas. 

Jaunimas buvo tvirtas. Jų 
tėvai sugebėjo tą meilę įskie
pyti savo vaikams, todėl ir 
liko ištikimi Lietuvai. Tai, 
kaip Mažosios Lietuvos him
ne sakoma: „Lietuviais esamo 

A.tA. 
PETRAS LEVULIS 

Gyveno Čikagoje, Marąue t t e Pa rko apylinkėje, 
anksčiau Aurora, IL. 

Mirė 1998 m. gegužės 2 d., 12:25 vai. p.p. sulaukęs 
92 metų. 

Gimė Lietuvoje, Seirijuose. 
Nuliūdę liko: sūnus Juozas Šerpit is , marti Lois, 

anūkai Christopher ir Beth Šerpitai. 
Velionis buvo vyras a.a. Petronėlės. 
Velionis pašarvotas gegužės 5 d., antradienį, nuo 4 

iki 8 v .v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. Religinės apeigos 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks gegužės 6 d . trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 12 vai. dienos bus nulydėtas ir palaidotas St. 
Charles Township Union kapinėse, St. Charles, IL. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer Society. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
• 

Nuliūdę: s ū n u s , m a r t i i r a n ū k a i . 

Laid. direkt Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š.m. balandžio 30 d. Detroite mirė mūsų mylima 
Mamytė ir Močiutė 

A.tA. 
ELENA JURGUTTENĖ 

Velionė gimė 1911 m. balandžio 3 d. Varniuose, 
Žemaitijoje. I JAV atvyko 1949 m., gyveno Detroit, MI. 

Nul iūdę liko: s ū n u s J u r g i s ir mar t i Danguolė; 
vaikaičiai Asta ir Paulius; sūnus dr. Jonas ir marti 
Margie; vaikaičiai John, Robert i r Janet gyv. Santa 
Monica, CA. 

Pr ik lausė BALF'o 76-tam skyr iu i i r „Auksinio 
amžiaus" būreliui. 

K ū n a s p a š a r v o t a s GR&RG H a r r i s la idotuvių 
namuose, 15451 Farmington, Livonia, MI. Lankymo 
valandos gegužės 5 d., antradienį, 2 iki 9 vai. vakaro. 
Rožinis 7:30 v.v. 

Laidotuvės įvyks gegužės 6 d., trečiadienį, 9:00 vai. 
ryto su šv. Mišiomis 10 vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 
Po Mišių, velionė bus nulydėta ir palaidota Holy Sepul-
chre kapinėse, kur palaidotas jos vyras, mokyklos vedėjas 
a.a. Kostas Jurgutis. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose 
mūsų mylimą Mamytę, Močiutę, Tetą ir Uošvę bei kar tu 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs J u r g i s i r J o n a s su šeimomis. 

Laid. direkt. Yolanda M.ZaparackJemė, tel. (313) 554-1275 

Mamyte, matau kas naktį Tave sapne, 
Žvelgiu į lovą -ji tuščia. 
Taip skauda širdį, kad nėra Tavęs. 
Ilsėkis ramiai kapuos, 
O mano raudą gegutė kukuos. 

DVEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. , 
ANTANINA BAKAITIENĖ 

J a u suėjo dveji metai , kai mūsų mylima Mamytė ir 
Uošvė ilsisi šalia savo vyro Jurgio. 

Jų prisiminimui šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 
31d. 10:30 vai. ryto Švč. M.Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

Maloniai kviečiame visus draugus dalyvauti šiose šv. 
Mišiose. 

Pasilikę liūdesyje: Genė ir Ričardas. 

A.tA. 
KAZIMIERUI DALINDAI 

mirus, Kanadoje gyvenančius brolį POVILĄ, seserį ONĄ, 
Čikagoje seserį agr. KAZIMIERĄ INDREIKIENE, 
pusseserę agr. FILOMENĄ ČERNIENE, jų šeimas bei 
kitus gimines ir artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kar tu budime. 

Čikagos Lietuvių agronomų sąjunga 

Mūsų mielam buv. Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos centro valdybos pirmininkui 

AtA 
mokyt. ALBERTUI MISIŪNUI 

mirus, liūdinčiai žmonai ELENAI, dukterims — 
RAMUTEI, VALEI ir RŪTAI, giminėms Lietu
voje ir visiems art imiesiems nuoširdžią užuo
jau tą reiškia 

VKLS Čikagos skyriaus valdyba 
ir nariai 

Mielai Sesutei 

AtA 
VANDAI KULBOKIENEI 

mirus, jos seserį JANINĄ RUGINIENE, LB Ci
cero apyl. valdybos narę, širdingai užjaučiame. 

LB Cicero apylinkės valdyba 
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ČIKAGOJE LR APYLINKĖSE, 

Leonas Narbutis, nuolati
nis mūsų dienraščio bendra
darbis, anksčiau ypač daug 
pasireiškęs lietuviškų radijo 
programų laidose, pakviestas 
būti Lietuvos Nacionalinio ra
dijo korespondentu Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 

Šeštadienį, gegužės 9 d., 
Čikagos Newberry bibliote
ka rengia ,,Living Treasures" 
parodą. Vienas iš joje prista
tomų mokslininkų yra Univer-
sity of Illinois at Chicago PLB 
Lituanistikos katedros profe
sorius Giedrius Subačius. Pa
rodos atidarymas bus 10:30 
vai. ryte, 11 vai. r. bus Paul 
Gehl paskaita su skaidrėmis. 
Jis kalbės apie 4,000 metų 
knygos istoriją — nuo 2,000 
m. prieš Kristų iki dabar. Po 
paskaitos bus priėmimas. Jėji-
mas nemokamas. Kas domisi 
senomis, svarbiomis, retomis 
knygomis, turėtų šiame rengi
nyje dalyvauti, be to, labai 
svarbu parodyti dėmesį ir 
prof. G. Subačiui, kaip parodė 
kitataučiai. 

Mėnulis senovės lietuvių 
tikėjime — dievybė, kuriai 
melstasi, garbinta. Jis lyg 
rūstusis tėvelis, o Saulė — 
močiute. Kartu jie saugo savo 
dukrelę Žemelę, bet kartais 
piktosios jėgos surengia... Ką? 
Pamatysite ir išgirsite"... Taip 
apibūdina savo pjesę „Protė
vių dangaus žiūrėtų" autorė 
Audrone Bagatyryte. Vaidini
mas ypatingas tuo, kad jauni 
žiūrovai-vaikučiai patys daly
vauja kelionėje per protėvių 
Salį. Susirinkite! Gegužes 16 
ir 17 d.. 2v.p.p. Jaunimo cen
tro maž. salėje. Bilietai „Sek
lyčioje" darbo dienomis, o PLC 
sekmadieniais. Informacijai 
kreiptis į A. Budrytę, tel. 708-
598-6571. 

:Nerijos" tunto jūrų 
skautės paruošė gražius 
gėlių krepšelius, kuriuos šį 
šeštadienį, gegužės 9 d., bus 
galima įsigyti Pasaulio lietu
vių centre. Lemonte. Gėlių 
krepšeliu Motinos dieną pra-
džiuginkit savo mamytes ir 
močiutes, o tuo pačiu padėkite 
jūrų skautėms nuvykti į 8-ją 
Tautinę stovyklą. Visi malo
niai kviečiami paremti jau
nimą jo pastangose savo dar
bu 'ne aukomis) telkti lėšas 
stovyklavimui. 

Dainavos stovyklos vado
vybė, dėkodama „Draugui" už 
40 metų sukakties proga 
ruošto koncerto garsinimą, at
siuntė 100 dol. auką. Už pras
mingą ir dosnią dovaną taria
me ačiū! 

Dr. Juozas Makstutis, Pa
los Heights, IL, su nauja laik
raščio prenumerata atsiuntė 
105 dol. auką laikraščio išlai
doms sumažinti. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

Dr. Kastytis Jučas , der
matologas, odos chirurgas, 
kviečia visuomenę nemokamai 
konsultacijai: odos vėžio, me
lanomos ir įtartiniems aug
liams. Patikrinimas bus nuo 
gegužes 15 iki birželio 15 d. 
Skambinti tel. 773-778-7477; 
773-489-4441. Siūlome pasi
naudoti šia paslauga. 

Mūsų didžiausiu meilės 
poezijos lyriku yra pri
pažįstamas kun. Antanas Vie
nožinskis su eilėraščiais, vir
tusiais dainomis: „Sudiev, 
kvietkeli", „Kaip gi gražus 
gražus tolimasis dangus" ir kt. 
O ar žinot, kas parašė „Sava
norių pavasarį" ir „Mylimųjų 
vakarą" — tuos meilės (tėvy
nės ir jaunimo išsiskyrimo) 
eilėraščius-balades? Tuos mei
les kūrinius „atrado" Sibiro 
tremtinės, kurios žiauriais 
žiemos vakarais jais pašil-
dydavo savo vienišas sielas... 
Apie jų įscenizavimą yra 
parašiusi tremties atsimini
muose Stasė Niūniavaitė, vie
na nepriklausomos Lietuvos 
priaugančiu jaunų rašytojų. 
Atėję į JAV LB Kultūros tary
bos ruošiamą „Poezijos dienų" 
popietę gegužės 22 d., pamaty
site ir išgirsite patį tų bala
džių autorių. Jis ne iš Sibiro 
ar Lietuvos, o iš mūsų tarpo... 

Motinos dienos pietūs 
ruošiami gegužės 10 d. taigi 
jau šį sekmadienį, 12 vai.. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Visus kviečia šių 
vaišių šeimininkė, Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misija. 
Stalus ar vietas dar galima 
užsisakyti iki gegužės 6 d. 
Skambinkite tel. 630-257-
6675. Esame tikri, kad neliks 
nei vienos tuščios vietos, tad 
paskubėkite — neužsisakiu
sieji bus apvilti. 

Angelą Skladait is , VVater-
bury, CT, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 105 dol. auką 
„Draugo" dienraščio išlaidoms 
sumažinti. Nuoširdžiai dėko
jame. 

Studentų Ateitininkų 
centro valdyba š.m. gegužės 
15-17 d. Dainavoje ruošia ak
tualių gyvenimiškų klausimų 
svarstymo savaitgalį. Atvykite 
pasimankštinti, pagalvoti, pa
diskutuoti ir paišdykauti. Re
gistruotis pas Vytą Žemaitaitį, 
tel. 773-927-6877. Užsiregist
ravus iki gegužės 7 d. dalyva
vimo kaina asmeniui 40 dol., 
vėliau — 45 dol. Visi kviečia
mi. 

Eleonor Kasputis . Lietu
vos Vyčių 112 kuopos veikėja, 
atsilankiusi į „Draugą", pali
ko 100 dol. auką ir prašė ypač 
pareikšti padėką vyriausiai 
redaktorei už palankumą lie
tuviškai veiklai. Nuoširdus 
ačiū už auką ir linkėjimus. 

Alisa Prochaska, Maironio lit. mokyklos III sk. mokinė, su savo sukurtu 
Trakų pilies modeiiu. Ji taip pat gražiai aprašė Lietuvos kunigaikštį 
Gediminą ir jo įkurtus miestus: Vilnių bei Trakus. 

J o n a s Stankus, Evergreen 
Park, IL, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 100 dol. 
auką. laikraščio išlaidoms 
sumažinti. Esame labai dė
kingi. 

Mantas Venslauskas, bene jauniau
sias punskiečių lietuvių „Klum
pės" kapelos gerbėjas, Jaunimo 
centre po ..Klumpės" koncerto taip 
pat nešė į sceną gėles. 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

ČLM LINKSMAVAKARIS 

Čikagos lituanistinė mokyk
la gegužės 9 d., 5:30 vai. va
kare, Jaunimo centre ruošia 
linksmavakarį. Programą at
liks seniai girdėtas „Antras 
kaimas". Šokiams gros A. Bar-
niškio orkestras, bus vakarie
nė. Kas norėtų daugiau žinoti 
apie šį linksmavakarį- turėtų 
paskambinti telefonais: 773-
476-3586 arba 815-672-9291. 

Lituanistinės mokyklos sun
kiai verčiasi finansiškai, nes 
iš visuomenės mažai gauna 
aukų. Tėvų komitetai dirba be 
jokio atlyginimo, kad galėtų 
išlaikyti švietimo židinius. Vi
suomenė turėtų suprasti, kad 

lietuvybės išlaikymas nėra 
vien reikalas tėvų, kurie lei
džia savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas, bet visų lietuvių. 
Atvykę į šį linksmavakarį. ne 
tik maloniai praleisite laiką, 
bet ir prisidėsite prie švietimo 
židinio išlaikymo. Rengėjai 
laukia jūsų paskambinimo. 

Mokyklos tėvų komitetas 
„GRANDIES" 

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS 

Gegužės 2 d. vakare skubė
jome į Pasaulio lietuvių cent
rą, nes ten Jaunimo tautinis 
ansamblis „Grandis" Šventė 
vaikų ratelių penkerių metų 
veiklos sukaktį. 

Visada džiugu matyti didelį 
būrį. tautiniais rūbais pasi
puošusiu, jaunimo. Šį vakarą 
jų tikrai daug, nes „Grandį" 
sudaro trys grupės: vaikučiai, 
moksleiviai ir studentai. Pačią 
didžiausią grupę sudaro vai
kučiai, jie šokti tautinius šo
kius pradeda nuo ketverių 
metų. Ši grupė ir šventė savo 
veiklos penkmetį. Šoko links
mai, nuotaikingai, o jiems la
bai gražiai dainelėmis pritarė 
tokio pat amžiaus „daininin
kės" sesutės Arija ir Daina 
Rasutytės. Vakaro programoje 
dalyvavo visos trys šokėjų 
grupės. 

Pilna salė linksmai nusitei
kusių tėvelių, senelių ir svečių 
džiaugėsi šokėjais ir jų šo
kiais. Joks darbas ar progra
ma neatsiranda savaime. Va
dovų, mokytojų darbas ir tėvų 
ištvermingumas, vežiojant 
vaikus ar į lietuvišką mokyklą 
ar į tautinių šokių repeticijas, 
palaiko mūsų lietuvybę už 
Lietuvos ribų. Tai didelis įna
šas į lietuvybės išlaikymo 
aruodą ir, kol turėsime moky

tojų ir vadovų, atsiras ir daly
vių. Tik darniai dirbdami, pa
siekiame gerus rezultatus. La
bai dažnai jaunimas, pasiekęs 
studentų amžių, išvyksta į to
limesnių vietovių universite
tus ir apleidžia šokių viene
tus, taigi vis reikia pasipildyti 
naujais, jaunesniais. Štai ko
dėl „Grandyje" matome tiek 
daug jaunesnių šokėjų. 

Daina ir šokis paįvairina 
mūsų kasdienybę, suburia 
žmones. Smagu praleisti ke
letą valandėlių lietuviškoje 
aplinkoje ir pasigrožėti šokėjų 
grakščiai atliekamais tauti
niais šokiais. Šokyje susijun
gia muzika ir judesys, todėl ir 
šokti labai smagu. 

Mokytojai, pradėdami moky
ti naujus šokius, apibūdina jų 
kilmę, prisimena senovę ir iš 
jos kilusius šokius, bet to ne
užtenka, reikia ir dabartyje 
palikti savo pėdsakus. Lietu
vių tauta turi daug gražių tau
tinių šokių, jie mus džiugina, 
tai dvasinė atgaiva. 

Jaunimo tautinio ansamblio 
„Grandis" įkūrėja, ilgametė 
mokytoja ir vadovė yra Irena 
Smieliauskienė. Dabartinė an
samblio vadovė Violeta Smie-
liauskaitė-Fabianovich. Kiek
viena grupė turi dar savo mo
kytojus ir talkininkus. Grupė 
turi ir muzikos palydą. 

Buvo prisiminti ir apdovano
ti ilgamečiai garbės globėjai ir 
rėmėjai: a.a. dr. Leonas Kriau-
čeliūnas ir Irena Kriaučeliū-
nienė, pradininkai, mokytojai, 
vadovai ir kiti ansambliui nu
sipelnę asmenys. Po progra
mos vaišinomės skania, Aldo
nos Šoliūnienės paruošta, va
kariene. Buvo laimėjimai ir 
šokiai. 

„Grandis" — gražus lietuviš
kas tautinių šokių vienetas, 
per daugelį savo gyvavimo 
metų parodęs jaunimui lietu
viško tautinio šokio grožį ir 
prasmę, už atliktą programą 
jiems priklauso mūsų nuoširdi 
padėka. Norėčiau paraginti tė
vus, kurie dar neįjungė savo 
vaikučių į šokėjų eiles, įjungti 
ir juos. Jie čia išmoks ne tik 
šokti tautinius šokius, bet ar
timiau susipažins su tokio pat 
amžiaus lietuviukais, susi
draugaus ir kartais tos drau
gystės pasilieka daug metų. 

Šeštadienio vakaras prabėgo 
greitai. Linkime, kad „Gran
dis", jungianti vadovus ir šo
kėjus, niekada nenutrūktų ir 
kasmet savo šokiais mus pa
linksmintų. 

Bronė Nainienė 

ŠAUNUS OPEROS 
PRISIMINIMU 
KONCERTAS 

Dar ausyse tebeskambant 
prieš savaitę Čikagoje buvusio 
„Čigonų baronas" spektaklio 
melodijoms su audringa „Per
galės daina", Čikagos Lietuvių 
opera vėl visus gegužės 3 d. 
sukvietė į Jaunimo centro di
džiąją salę pasiklausyti iš Lie
tuvos solistų kartu su operos 
choru. Prie jų prisijungė ir Či
kagon atvykęs sol. Bronius 
Tamašauskas, anksčiau talki
nęs Čikagos Lietuvių operai. 
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Cicero Šv. Antano parapijos bažnyčioje lietuviškas pamaldas savo balsu 
praturtino sol. Vytautas Juozapaitis, atvykęs dalyvauti „Čigonų barono" 
spektaklyje balandžio 26 d. Čia jis (viduryje) su Šv. Antano parapijos 
chorvedžiu Marijum Prapuoleniu ir jo nuolatine talkininke Jone Bobi-
niene, kuri taip pat priklauso Čikagos Lietuvių operos chorui. 

Maironio iit. mokyklos mokiniai mokosi dažyti lietuviškus margučius 

>.:y.»v * / • 
Nusidažę margučius, Maironio lit mokyklos mokiniai turėjo velykaičių ndinejimo varžybas. 

Klausytojai pripildė Jaunimo 
centro salę ir balkoną, norė
dami dar kartą pasiklausyti 
skambaus operos choro, į Lie
tuvą dar neišvykusių solistų ir 
pasigėrėti maestro Alvydo Va-
saičio dirigavimu, kuris ir ak
menis priverstų šokinėti. Ne
mažiau gėrėjomės ir muz. Ma-
nigirdo Motiekaičio akompa-
navimu. 

Koncerto pirmoje dalyje te
noras Vaidas Vyšniauskas pa
dainavo Nemorino ariją iš ope
ros „Meilės eliksyras", V. Kai
riūkščio „Aš viską užmiršau" 
ir ištrauką iš „West Side Sto
ry". Baritonas Algimantas 
Barniškis dainavo Raudonikio 
dainą jaunystei prisiminti, 
Tomskio dainelę iš „Pikų da
mos" ir V. Klovos „Ein berne
lis". Ramutė Tumuliauskaitė 
jausmingai padainavo J. Tal-
lat-Kelpšos „Mano sieloj šian
dien šventė" ir Lauretos ariją 
iš operos „Gianni Schicchi". 
Bronius Tamašauskas atliko 
Lionelo ariją iš operos „Mar-
tha" ir Grafo dainą iš operetės 
„Vienos kraujas". Daugiausia 
aplodismentų pirmoje dalyje 
sulaukė Liucijos ir Enriko 
duetas iš operos „Lucia di La-
mermoor", kurį atliko Ramutė 
Tumuliauskaitė ir Arūnas Ma-
likėnas, puikiai pasirodęs 
Kiaulių karaliaus rolėje „Čigo
nų barono" spektaklyje. Jis ir 
Vaidas Vyšniauskas pirmos 
dalies pabaigai padainavo V. 
Vilboa „Jūreiviai", maloniai ir 
darniai nuskambėjusį. 

Antroji koncerto dalis prasi
dėjo su operos choro „Vergų 
daina" iš operos „Nabucco". Su 
juo Algimantas Barniškis pa
dainavo Jauno bajoro dainą iš 
operos „Gražina". Toliau buvo 
A. Malikėno ir B. Tamašausko 
duetas — S. Šimkaus „Plaukia 
sau laivelis". 

Labai galingai skambėjo 
Udrio daina iš operos „Pilė
nai", atliekant solistui A. Ma-
likėnui ir operos chorui. Nors 
nuo plojimų plyšo salė — pa
kartojimo nebuvo. Po to — 
švelnus Fransi ir Grafo duetas 
iš operetės „Vienos kraujas", 
atliekant R. Tumuliauskaitei 
ir B. Tamašauskui. Pabaigai 
jiedu ir operos choras padaina
vo visų mėgstamą ištrauką iš 
operos „La Traviata". 

Iki kito sezono atsisveikin
damas, operos choras koncertą 
užbaigė su griausminga „Per
galės daina" iš „Čigonų baro
no". Sustojusi publika ploji
mais prašė dar daugiau dainų. 
Maestro A. Vasaitis dar kartą 
pakartojo „Pergalės dainą" su 
scenoje susirinkusiais visais 
dalyvavusiais solistais. Visi 
buvo apdovanoti gėlėmis. 

Lietuvių operos choro pirm. 
Vaclovas Momkus koncerto 
dalyviams dėkojo už atsilan
kymą, už gausią paramą Lie
tuvių operai Čikagoje. Kvietė 
ir toliau ją remti, kad ateityje 
tęstųsi operos spektakliai ir 
koncertai. Šis koncertas pa
rodė, kad kultūriniams rengi

niams, su svečiais iš Lietuvos, 
mūsų visuomenė nėra abejin
ga ir. užpildo beveik visas vie
tas Jaunimo centro salėje. 

Br. Juodelis 

GERA DOVANA 

Puiki dovana vestuvėms ar 
bet kuria kita proga — lietu
viškų valgių receptų knyga, 
„Treasures of Lithuanian 
Cooking". Ji labai tinka ir lie
tuviškai nekalbantiems, nes 
parašyta anglų kalba. Gauna
ma „Drauge". Kaina 15 dol. 
Persiuntimo išlaidos — 3.95 
dol., o Illinois gyventojai turi 
pridėti 8.75 proc. „State sales 
tax". Knygoje 144 psl., o recep
tai — nuo užkandėlių, iki pa
grindinių patiekalų, iki sal
džiųjų ir net gėrimų. Gražiai 
ir patraukliai išleista. Pasi
naudokite proga ir įsigykite 
sau, padovanokite kitiems. 

Union Pier, MI išnuomoja
ma vasarvietė skersai kelio nuo 
ežero. Lietuviai tą vietą vadina 
„Vilija Beach", pagal kadaise 
buvusios Dapkų krautuvės 
vardą. Kreiptis 773-776-4756. 

SKELBIMAI 
• Pirksiu Bostone išleistos 

„Lietuvių enciklopedijos" komp
lektą. Skambinti tel. 708-430-
1934. 

(sk.) 
• Vinco Krėvės Litua

nistinė mokykla, Mullica Hill, 
NJ (Philadelphia), Julija Dan-
tienė parašė ir su mokiniais 
suvaidino vaidinimą, surengė 
pietus, pardavinėjo video ka
setes, ir, tuo būdu uždirbtus 
pinigus $500, mokiniai paskyrė 
Lietuvos našlaičiams. Dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Union Pier lietuvių drau

gijos pavasarinis susirinkimas 
šaukiamas š.m. gegužės 13 d. 
3 v.p.p. „Gintaro" vasarvietėje. 
Nariai ir svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. 

ARAS ROOFING 


