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Lietuva nebus tarptautinių 
įvykių pasyvi stebėtoja

Rhodes, Graikija, gegužės 
13 d. (Elta) — Vienas Lietuvos 
policijos pareigūnas dalyvaus 
Vakarų Europos Sąjungos (VES) 
misijoje Albanijoje, paskelbė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas 
šią savaitę Graikijos Rhodes 
saloje vykusiame Vakarų Eu
ropos Sąjungos valstybių su
sitikime.

Lietuvos diplomatijos vado
vas sveikino sprendimą pra
tęsti daugiatautės patariamo
sios policijos misijos Alba
nijoje įgaliojimus, pranešė 
URM Informacijos ir spaudos 
skyrius.

A. Saudargas kalbėjo apie 
tai, kaip svarbu pertvarkyti 
VES karinę struktūrą, įku
riant karinį komitetą ir pa
brėžė, jog Lietuva pageidautų 
dalyvauti šios organizacijos 
Gynybos štabų vadų susiti
kimuose.

Susitikime taip pat dalyva
vęs krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius parėmė 
NATO ir Vakarų Europos 
Sąjungos pastangas bendra
darbiauti stiprinant jungtines 
pajėgas, kurių paskirtis — at
likti bendras užduotis.

Graikijoje buvo surengti už
sienio reikalų ministro A. Sau
dargo dvišaliai susitikimai su

Žemės reformos darbai 
po truputį „įsibėgėja”

Vilnius, gegužės 13 d. 
(Elta) — Lietuvoje vykdo
miems tiesioginiams techni
niams žemės reformos dar
bams atlikti šiemet skirta be
veik 31 min. litų, ir tai dau
giau negu kartu sudėjus per 
visus nepriklausomybės me
tus.

Iki šiol kaimo vietovėse pri
imta 274,800 sprendimų at
kurti nuosavybės teisę grą
žinant žemę (mišką) natūra 
(ne pinigais), perduodant nuo
savybėn lygiaverčius turė
tiems žemės sklypus arba at
lyginant už valstybės išper
kamą žemę.

Daugiausiai sprendimų su
grąžinti žemę priimta Kauno, 
Utenos, Panevėžio ir Telšių 
apskrityse. Mažiausiai spren
dimų, įsigaliojus naujajam įs
tatymui, sugrąžinti žemę pri
imta Marijampolės ir Taura
gės apskrityse.

Trečiadienį Žemės ūkio mi
nisterijoje apskričių viršinin
kai bei Žemėtvarkos departa
mentų direktoriai dėl žemės 
reformos eigos tarėsi su žemės

Atsistatydina 
Lietuvos saugumo

vadovas
Vilnius, gegužės 13 d. 

(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento generalinis di
rektorius Jurgis Jurgelis tre
čiadienį prezidentui Valdui 
Adamkui pasisiūlė pasitraukti 
iš pareigų, ir prezidentas pa
siūlymą priėmė.

„Peržvelgėme departamen
to darbą ir priėjome išvados, 
jog jį reikia sustiprinti. Aš su 
dėkingumu priėmiau jo pa
siūlymą atsistatydinti”, sakė 
V. Adamkus žurnalistams po 
susitikimo su generolu J. Jur
geliu.

Prezidentas kol kas neįvar
dijo kandidatų, galinčių užim
ti departamento vadovo postą. 
„Turiu savo kandidatą ir pris
tatysiu jį Seimui kitą savaitę”, 
teigė V. Adamkus.

Austrijos diplomatijos vadovu 
Wolfgang Schussel ir Nyder
landų užsienio reikalų mi
nistru Hans van Mierlo. Juose 
daugiausia kalbėta apie ES 
plėtrą ir Lietuvos pastangas 
tapti šios organizacijos nare.

Vilnius. Lietuvos URM 
prisijungė prie Bosnijos tarp
tautinės kontaktinės grupės 
pareiškimo, kuriuo Jugoslavi
jai įvedamos ekonominės sank
cijos: sustabdomos investicijos 
bei įšaldomos šios valstybės 
sąskaitos užsienio valstybėse, 
pažymima trečiadienį Eltai 
perduotame ministerijos pa
reiškime.

Jame taip pat nurodoma, 
kad Lietuva „remia tarptau
tinės bendruomenės pastan
gas diplomatiniu būdu suregu
liuoti Kosovo problemą ir 
tikisi, kad minėtos priemonės 
paskatins konfliktuojančias 
puses konstruktyviam dialo
gui”.

URM pareiškė įdėmiai ste
binti pastarųjų dienų įvykius 
Jugoslavijos Kosovo krašte, 
kur vietos albanai reikalauja 
didesnės autonomijos ar ne
priklausomybės. Pasak pa
reiškimo, „Kosovo problema 
negali būti sprendžiama nau
dojant prievartą”.

ūkio ministru Edvardu Make- 
liu, kitais ministerijos parei
gūnais. Pasitarime dalyvavo 
Seimo Kaimo reikalų komiteto 
pirmininkas Vaclovas Lapė, 
vyriausybės atstovai.

Buvo prieita nuomonės, kad 
daugiausia ginčų ir neaišku
mų kyla dėl asmeninio ūkio 
žemės, esančios prie gyvenvie
čių. Kaimo žmonės nekalti, 
kad buvo nugriautos sodybos 
ir apie 300,000 šeimų sukelta 
į gyvenvietes, kur gavo sody
binius sklypus buvusių savi
ninkų žemėje. Dabar pagal vy
riausybės nutarimą tikrina
ma, ar sklypai skirti teisėtai. 
Pirminiais duomenimis, tokių 
abejotinų sklypų gali būti apie 
3,000.

Vis dėlto stengiamasi rasti 
būdų, kaip sumažinti konflik
tines situacijas. Savininkų že
mę išpirks valstybė, išmokė
dama piniginę kompensaciją 
ar kompensuos mišku, valsty
bės ar įmonių akcijomis. Jei 
savininkas sutiks persikelti į 
laisvą žemę aprašytoje ir įkai
notoje vietovėje, jam žemės 
plotas gali būti didinamas iki 
30 proc., o politiniams kali
niams ir tremtiniams — net 
iki 100 procentų.

Šiemet kompensacijoms bus 
panaudota apie 50 min. Lt. 
Didelę dalį, apie 17 min. Lt., 
kompensacijų savininkams ti
kimasi išmokėti gegužės mė
nesį.

Pasitarime pasiūlyta vieto
se rengti išvažiuojamuosius 
teismų posėdžius, kad patys 
kaimo žmonės galėtų būti liu
dininkais dėl kaimynų turėtos 
žemės.

* Seimo sveikatos reika
lų komiteto narys Juozas 
Olekas teigiamai vertina va
dovų pasikeitimus Sveikatos 
reikalų ministerijoje. Spaudos 
konferencijoje trečiadienį jis 
nesiryžo vertinti naujojo mini
stro Mindaugo Stankevičiaus 
veiklos, tačiau pagyrė jį už ge
rą komandos suformavimą.

Nuotr.: Estijos, Latvijos ir Lietuvos prezidentai (iš kairės) Lennart Meri, Guntis Ulmanis ir Valdas Adamkus 
Rygos pilyje gegužės 12 dieną pasirašė dokumentą, kuriame pabrėžiama, kad būtina dirbti didinant sienų tarp 

(Leta-Elta)trijų Baltijos valstybių pralaidumą.

Lietuva, Latvija ir Estija: 
į Vakarus ir į Rytus eiti drauge

Ryga, gegužės 12 d.(Elta) 
— Antradienį susitikę Rygoje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai Valdas Adamkus, 
Guntis Ulmanis ir Lenart Me
ri pabrėžė šio įvykio svarbą 
žemyno pastovumui ir demok
ratijos vystymui. Prezidentai 
pasveikino kovo 30 d. prasi
dėjusias derybas dėl Europos 
Sąjungos plėtros, į kurias yra 
įtraukta ir Estija.

Kartu pareikšta, kad visos 
trys Baltijos valstybės yra pa
kankamai toli pažengusios į 
priekį demokratizacijos, žmo
gaus ir piliečių teisių užtikri
nimo bei rinkos ekonomikos 
stiprinimo srityse. „Tai leidžia 
mums tikėtis, kad Lietuva ir 
Latvija taip pat netrukus bus 
pakviestos derybų dėl stojimo 
į ES”, po susitikimo spaudos 
konferencijoje sakė preziden
tas Valdas Adamkus.

Baltijos valstybių vadovai 
mano, kad visose trijose vals
tybėse turi būti panaikinta 
mirties bausmė. Latvijos Sei
mas pirmadienį atmetė prezi
dento G. Ulmanio pasiūlymą 
atsisakyti mirties bausmės.

Susitikimo Rygoje daly
viai yra įsitikinę, kad visoms 
valstybėms, norinčioms tapti 
NATO narėmis, taip pat ir 
Baltijos valstybėms, turi būti 
garantuota teisė įstoti į sąjun-

„Pasikeitimai yra logiški, ir 
jie nėra ‘šluojamojo’ pobūdžio”, 
teigė J. Olekas, buvęs pirmo
sios vyriausybės sveikatos ap
saugos ministras. Jo vertini
mu, į ministeriją grįžta kom
petentingi specialistai.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Mečys Laurinkus trečiadienį 
apsvarstė naują ambasadorių 
skyrimo tvarką, ir prezidentas 
liko ja patenkintas. Preziden
to patarėjas nacionalinio sau
gumo ir užsienio politikos 
klausimais Albinas Januška 
žurnalistams sakė, jog susiti
kime kalbėta apie Seimo ko
mitetuose jau svarstomą Di
plomatinės tarnybos įstatymą, 
kuris pakeis ambasadorių sky
rimo tvarką, padidinęs Seimo 
komiteto vaidmenį tvirtinant 
ambasadorius. Jo kandida
tūrai patvirtinti nuo šiol 
reikės komiteto pritarimo. Da
bar Užsienio reikalų komite
tas teturi patariamąjį balsą, 
prezidentui skiriant ambasa
dorius užaieaio valstybėse.

g4-
Valdas Adamkus, G. Ul

manis ir L. Meri pabrėžė ke- 
turšalės Baltijos valstybių ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Bendradarbiavimo chartijos 
svarbą. Tai, jų nuomone, yra 
viena saugumo užtikrinimo 
Europoje priemonių. Preziden
tai tikisi, kad šis dokumentas 
padės Baltijos valstybių integ
racijai į Vakarų politines, 
ekonomines ir saugumo 
struktūras.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vadovai mano, kad Baltijos 
valstybės stengiasi su visomis 
kaimynėmis', įskaitant ir Ru
siją, palaikyti gerus ir kons-

FBI specialistai giria Lietuvos 
pareigūnų darbą

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — Tiriant Šiaulių mo
kesčių inspekcijos susprogdi
nimą, pasiekta pažangos, tre
čiadienį per susitikimą su Lie
tuvos Vidaus reikalų ministe
rijos vadovybe sakė vizitą Lie
tuvoje baigiantys JAV teisė
saugos pareigūnai.

Lietuvoje daugiau nei savai
tė viešėjo JAV Valstybės de
partamento diplomatinio sau
gumo specialusis agentas Mark 
Fogerty, Alkoholio, tabako ir 
ginklų kontrolės įstaigos spe
cialieji agentai James Adam- 
cik ir David Neiman, kurie 
buvo atvykę padėti Lietuvos 
teisėsaugininkams tirti spro
gimus. ,

JAV specialistai pažymėjo, 
kad „teisingumas gali būti 
įtvirtintas tik padedant visuo
menei”.

Lietuvos vyriausybė už ver
tingą informaciją apie sprog
dinimą Šiauliuose yra paža
dėjusi 100,000 litų premiją.

Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis žurna
listus informavo, jog kitą sa
vaitę bus paskelbta naujos in
formacijos apie sprogimo ty
rimą.

Per šį didžiausią diversinį 
sprogdinimą Lietuvoje balan
džio viduryje nukentėjo apie 
30 žmonių, o mokesčių in
spekcijos tarnautoja vėliau dėl 
sužeidimų mirė.

JAV žinovai sakė, jog Lie
tuvos teisėsaugos pareigū
nams galėtų pasiūlyti įjungti 
JAV ekspertų sprogimų ty
rimų metodus į Lietuvos tei
sėsaugos pareigūnų darbą. 
Svečių vertinimu, Lietuvos

truktyvius santykius, parem
tus tarpusavio supratimo ir 
pagarbos principais.

„Prezidentai pabrėžia, kad 
politinis ir ekonominis spaudi
mas Latvijai nepadeda pasto
vumo Baltijos jūros regione 
užtikrinimui”, sakoma bend
rame trijų valstybių vadovų 
pareiškime.

Rygos pilyje vykęs trijų 
prezidentų susitikimas truko 
beveik 2 valandomis ilgiau nei 
buvo planuota. Būta nesutari
mų dėl kai kurių dokumento 
formuluočių.

V. Adamkus pirmą kartą 
dalyvavo tradiciniame Baltijos 
valstybių aukščiausio lygio su
sitikime. Tokie susitikimai 
vyksta jau nuo 1993 metų.

specialistai dirba profesiona
liai, tačiau Lietuvoje yra 
mažai sprogimus tiriančių pa
reigūnų. JAV pareigūnai pa
žadėjo, jog grįžę į Vašingtoną, 
tarsis dėl konkrečios tech
ninės pagalbos šiuolaikinės 
laboratorijos įkūrimui Lietu
voje. Be to, amerikiečiai pa
siūlė surengti mokymus Lietu
vos atstovams. Birželio 24 d. į 
Louisiana valstiją išvyks 24 
Lietuvos teisėsaugos pareigū
nai.

* Generalinė prokura
tūra atnaujino bylos dėl Vil
niaus rajono Tarybos, jos pre
zidiumo vadovų ir narių anti
valstybinių veiksmų tyrimą. 
1990-1991 metais, atstačius 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Vilniaus rajono vadovai bandė 
kurti autonominę respubliką, 
turėjusią įeiti į Sovietų Są
jungos sudėtį. Jų veiksmai bu
vo kvalifikuoti kaip pasikėsi
nimas į Lietuvos teritorijos 
vientisumą ir suverenumą. 
Išanalizavus bylos medžiagą, 
nustatyta, jog ji ištirta nepil
nai, neįvertintos faktinės ap
linkybės bei surinkti įrody
mai, todėl nutarta atnaujinti 
tyrimą.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pakviestas daly
vauti antrojoje Lietuvos tauti
nėje olimpiadoje (LTO) ir šeš
tosiose Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse ir atidaryti jas. 
Po susitikimo su valstybės va
dovu Kūno kultūros sporto de
partamento direktorius Rimas 
Kurtinaitis sakė žurnalis
tams, kad prezidento dalyva
vimas olimpiadoje yra tradici
nis. 1938 m. pirmą kartą vy-

.Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BelaPAN, RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Delis. Indija trečiadienį pranešė įvykdžiusi dar du branduo
linius bandymus, kurie užbaigė anksčiau numatytą bandomųjų 
sprogimų seriją. Anot vyriausybės pareiškimo, mažesnio kaip 
vienos kilotonos galingumo bandymai, kaip ir trys pirmadienį 
įvykdyti sprogimai, buvo atlikti dykumoje netoli Pokarano, Ra- 
džastano valstijoje. „Bandymai atlikti sandariai, į atmosferą 
nepateko jokių radioaktyvių elementų. Tuo baigiama numatyta 
branduolinių bandymų serija”. Indijos indų nacionalistų vado
vaujama vyriausybė pirmadienį sulaužė prieš 24 metus pas
kelbtą sprogdinimų moratoriumą ir susilaukė viso pasaulio kri
tikos.

Berlynas. JAV prezidentas Bill Clinton trečiadienį pasirašė 
dokumentus, patvirtinančius, kad JAV imasi veiksmų prieš 
branduolinio ginklo bandymus atliekančią Indiją, pranešė Bal
tųjų Rūmų pareigūnai. JAV sankcijos bus taikomos, remiantis 
1994 m. priimtu įstatymu, kuris numato griežtą bausmę vals
tybėms, kurios nėra pripažintos branduolinį ginklą turinčiomis 
valstybėmis ir įsiveža branduolinį ginklą arba su juo atlieka 
bandymus. Pagal įstatymą, JAV nutrauks karinės ir ekonomi
nės pagalbos Indijai tiekimą ir pareikalaus, kad tarptautinės 
organizacijos nustotų teikti paskolas.

Paryžius. Prancūzija trečiadienį pareiškė nepasitenkinimą 
Indijos atliktais branduoliniais bandymais, tačiau prieštarauja 
JAV priemonėms šiai valstybei ir pati neketina jų taikyti. 
1995-1996 m. tarptautinė bendruomenė pasmerkė Prancūziją 
už kelis atliktus branduolinius sprogdinimus Moruroa ir Fan- 
gataufos salose. „Prancūzijos vyriausybė nepalaiko amerikie
čių sprendimo prieš Indiją taikyti sankcijas, kadangi tai tikrai 
nėra geriausias būdas užtikrinti, kad Indija prisijungs prie val
stybių, siekiančių pasirašyti branduolinių ginklų neplatinimo 
sutartį”, pranešė Prancūzijos vyriausybės atstovas spaudai 
Daniel Vaillant. Pasak Prancūzijos gynybos ministro Alain 
Richard, Indija bandymams nesinaudojo medžiagų ir technolo
gijos importu, ir, „panašu, kad nesiruošia eksportuoti savo pro
dukcijos”.

Stokholmas. Švedija, protestuodama prieš šią savaitę įvyk
dytus branduolinius bandymus, trečiadienį pranešė nutrau
kianti pagalbos tiekimą Indijai. Pagalbos užsieniui viceminis
tro Pierre Schori atstovės spaudai pranešimu, nutraukiama pa
galbos, kurios vertė 900 min. kronų (118 min. dol.) 3 metų 
trukmės sutartis su Indija, pradėta vykdyti 1997 m. pradžioje. 
„Tai baisu ir tragiška, kad tokia šalis, kaip Indija, kurioje gy
vena daugybė vargstančių žmonių, investuoja didžiulius pini
gus į masinio naikinimo ginklų kūrimą”, sakoma P. Schori pa
reiškime.

Maskva. Rusijos užsienio reikalų ministras Jevgenįj Prima
kov trečiadienį paragino Indiją daugiau nebevykdyti branduoli
nių bandymų. Rusija „neigiamai žiūri į visus šiuos veiksmus, 
kurie gali pakirsti Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį ir 
Visuotinio branduolinių ginklų uždraudimo sutartį”, pabrėžė 
jis. Tuo tarpu Rusijos komunistų vadas Genadij Ziuganov pa
reiškė, jog Indijos branduolinio ginklo bandymai „dar kartą pa
rodė, kad ji tampa viena didžiausių pasaulio valstybių, ir vi
siems teks skaitytis su ja”.

Belgradas. Jugoslavijos prezidentas Slobodan Miloševič tre
čiadienį pakvietė Kosovo albanų separatistų vadovą Ibrahim 
Rugova į taikos derybas dėl krizės šioje provincįjoje. Tai verti
nama, kaip didelis JAV taikos užduoties pasiekimas. JAV pa
siuntiniui Richard Holbrooke pavyko surengti šias derybas per 
keturias diplomatijos dienas, per kurias jis judėjo tarp Belg
rado ir Pristinos. šiemet per mūšius tarp Serbijos policijos ir 
etninių albanų Kosovo išvadavimo armijos kovotojų žuvo ma
žiausiai 150 žmonių. Serbija priešinosi I. Rugova skelbtam ne
priklausomybės reikalavimui ir siūlė grąžinti autonomiją Ser
bijos sudėtyje. Tačiau kelią deryboms užkirto tai, kad S. Milo
ševič atmetė užsienio tarpininkavimo galimybę. JAV ir jų są
jungininkės atmetė albanų nepriklausomybės reikalavimą, ta
čiau ragino S. Miloševič grąžinti Kosovui plačią autonomiją. 
Vakarai paskelbė ekonomines sankcijas Jugoslavijai, tačiau jas 
tikimasi panaikinti po to, kai tarptautinė bendrija bus paten
kinta abiejų pusių derybų eiga.

Vašingtonas. Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu ank
styvą trečiadienio rytą atvyko į Vašingtoną sunkių diskusijų, 
kuriose bus siekiama atgaivinti įstrigusias Vidurio Rytų taikos 
derybas, su JAV Valstybės sekretore Madeleine Albright. Ji 
antradienį paragino Izraelio ir palestiniečių vadovus pasiekti 
kompromisą, kol taikos procesas nesugriuvo, ir leido suprasti, 
kad šis raginimas skirtas daugiausiai Izraeliui. Ministrė sakė, 
kad jeigu trečiadienį jai su B. Netanyahu pavyks susitarti dėl 
busimojo kariuomenės išvedimo iš Vakarų Kranto apimties, 
Vašingtonas galės surengti tolesnį Vidurio Rytų viršūnių susi
tikimą.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Bronislavv Geremek, 
antradienį atvykęs vizito į Čekiją, pareiškė, kad į NATO turėtų 
būti -priimta daugiau valstybių — ne vien iki šiol pakviestos 
prisijungti prie sąjungos: Lenkija, Čekija ir Vengrija. Trys pak
viestos valstybės turėtų elgtis kaip „Vidurio Europos advoka
tės”, sakė B. Geremek.

KALENDORIUS^

Gegužės 14 d.: Motiejus, 
Bonifacas, Gintaras, Milda.

Gegužės 15 d.: Šv. Izido
rius Artojas, išpažinėjas 
(1070-1130 m.); Sofija, Alge- 
das, Jaunutė.

kusią LTO atidarė tuometinis 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona. Šiemet žaidynių 
atidarymas vyks birželio 27 d. 
Kaune. Susitikimo dalyviai 
taip pat aptarė olimpiados ir 
žaidynių organizavimą. (Eita)

(BNS)
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
FLORIDOJE

Šiame saulės, jūros pa
krančių ir pensininkų rojuje 
gyvena gal keliolika tūks
tančių lietuvių. Tarpe jų 
nemažai ankstyvesniųjų imi
grantų palikuonių, kurių pa
vardes randame tiktai tele
fonų knygose. Vis daugėja 
naujai atvykusių, kurie labiau 
rūpinasi įsikūrimu, negu orga
nizacine veikla. Lietuviškos 
veiklos branduolys buvo ir 
tebėra anksčiau gyvenę šiau
rinėse JAV valstijose ir į pen
siją išėję vidurinės ateivių 
bangos lietuviai.

Veiklą skatina ir bendravi
mo ryšį palaiko visus apjun
gianti JAV Lietuvių Bendruo
menė, suskirstyta į apygardas 
ir apylinkes. Pagal LB įstatus, 
kasmet šaukiami kiekvienos 
apygardos suvažiavimai. Flo
ridos apygardos suvažiavimas 
šiemet vyko balandžio 25-26 
d. Palm Beach miesto, Singer 
Island pakrantės kurorti
niame Quality Inn viešbutyje. 
Suvažiavimo šeimininkai — 
Palm Beach apylinkės valdy
ba. Programą paruošė Flori
dos apygardos valdyba ir ją 
sklandžiai vykdė apygardos 
pirmininkas Liutaveras Sie
maška.

Šeštadienį, balandžio 25 d., 
9 vai. ryto, buvo vykdoma at
stovų bei svečių registracija, o 
9:30 v.r. prasidėjo darbo
tvarkėje numatyta programa. 
Apytikriais duomenimis, nuo 
pat ryto iki vėlyvos popietės 
užsiregistravo arti 50 as
menų: 34 apygardos bei apy
linkių atstovai, o likusieji — 
įvairių vietovių svečiai. Nesi
gilindami į darbotvarkę, per
žvelgsime tik ryškesnius su
važiavimo įspūdžius.

Pačioj pradžioj liūdnokai nu
teikė pranešimas, kad dėl silp
nos sveikatos negalėjo atvykti 
nuolatinis suvažiaviinų daly
vis kun. dr. Matas Čyvas, o 
daug metų Palm Beach kape
liono pareigas vykdąs kun. 
Vytautas Pikturna taip pat 
ligoninėj. Paaiškėjo, kad ir 
kiti Floridos apylinkių kunigai 
dėl ligų ar kitų įsipareigojimų 
negalėjo dalyvauti. Kun. Čyvo 
atsiųstą invokaciją perskaitė 
Palm Beach valdybos narys 
Vincas Šalčiūnas. Į suvažia
vimo prezidiumą buvo pa
kviesti apylinkių pirmininkai 
ir JAV Bendruomenės tarybos 
nariai. Daytona Beach apylin
kei atstovavo Birutė Koži
cienė, Palm Beach — Alicija 
Solienė, St. Petersburg — 
Vida Meiluvienė. Sunny Hills, 
Pompano ir Atlanto apy
linkių pirmininkai neatvyko. 
Iš Tarybos narių į prezidiumą 
buvo pakviesti pulk. Algiman
tas Garsys ir Algis Augūnas. 
Suvažiavimo posėdžių sekre
torium buvo Vytautas Staš
kus, nutarimų komisijos na
riai: Dalia Augūnienė, Vladas 
Barius ir dr. Jonas Šalna. 
Spaudos atstovai — Vincas 
Šalčiūnas ir Algirdas Šilba
joris.

Apylinkių valdybų pirmi
ninkėms perskaičius praėjusių 
metų veiklos apžvalgas, susi
darė įspūdis, kad gausesnės 
apylinkės darbuojasi pavyz
dingai ir daug nuveikia, nors 
visur susiduria su vadovau
jančių žmonių stygiumi. Kiek
vienoje apylinkėje mirė po ke
letą narių, bet juos pakeitė 
naujai iš šiaurės atvykusieji. 
Gausi St. Petersburgo apy
linkė numato gerą ateitį, nors 
ir ten jaučiama stoka norinčių 
dirbti organizacinį Bendruo
menės darbą. Sunny Hills 
apylinkės pirmininkės Laimos 
Savaitienės atsiųstą praneši
mą perskaitė ir Pompano 
Beach apylinkės veiklą api
būdino L. Siemaška.

Dalis Palm Beach pra

nešimo buvo Lietuvos Duk
terų drauguos atstovės Rim
gailės Zotovienės Lake Worth 
etninės kultūros muziejaus 
lietuvių skyriaus apžvalga. 
Jos mintys ir siūlymai išsau
goti Floridos lietuvių veiklos 
istorinę medžiagą verti atski
ro ir plataus dėmesio.

Suvažiavimą raštu sveikino 
JAV Bendruomenės vadovybė, 
o taip pat buvo ir vietinių or
ganizacijų sveikinimų žodžiu. 
Išsamius Floridos apygardos 
pranešimus atliko pirminin
kas L. Siemaška, iždininkė Al
dona Baukienė ir revizijos 
komiteto pirmininkė Janina 
Gerdvilienė.

Po pranešimų, vyko pasisa
kymai ir pasiūlymai. Po disku
sijų buvo pakviestas kalbėti 
JAV Tarybos narys, JAV de
santinių pajėgų atsargos pul
kininkas Algimantas Garsys. 
Jis darbuojasi Lietuvoje, kur 
jo paskirtis yra tikrinti bei 
prižiūrėti Lietuvos kariuome
nės organizacinę santvarką. 
Oficialus titulas: Lietuvos ka
rinių pajėgų generalinis in
spektorius. Prelegento kalbai 
irgi reikėtų atskiro aprašymo, 
todėl paminėsiu tik kai kurias 
mintis.

Darbas Lietuvoj nelengvas. 
Iki šiol siūlymai pertvarkyti 
kariuomenės struktūrą buvo 
ignoruojami, tik paskutinė vy
riausybė pradėjo redaguoti 
naują kariuomenės statutą bei 
Krašto apsaugos ministerijos 
įstatymus. Dauguma aukštųjų 
karininkų yra Sovietų karo 
akademijų auklėtiniai, praeis 
daug metų, iki priaugs dabar 
Vakaruose studijuojančių ka
rininkų eilės.

Pulk. A. Garsys pastebėjo ir 
politinius užkulisio žaidimus 
bei sąmokslus, dėl kurių kai 
kurie ministrai prarado savo 
postus. Svarbių energijos, pra
monės bei susižinojimo ben
drovių privatizavimą ir su tuo 
susijusį užsienio kapitalo in
vestavimą tebetrukdo kai ku
rie politikai ir naujieji Lietu
vos verslininkai. Jie nenori 
pripažinti, kad užsienio kapi
talas pakels žmonių ir val
stybės gerovę.

Po pietų pertraukos suva
žiavimo dalyviai turėjo progą 
išgirsti St. Petersburgo at
stovės Angelės Kamienės pla
tų pranešimą apie vasario 21- 
22 d. vykusias Floridos Lietu
vių dienas, labai gerai pavy
kusią lietuvių šventę, ne tik 
išgarsinusią Lietuvos vardą ir 
suteikusią pasitikėjimą savo 
jėgomis, bet davusią moralinio 
bei materialinio pelno. Belieka 
padėkoti St. Petersburgo LB 
apylinkės bei apygardos val
dyboms, visiems dalyviams ir 
talkininkams, ypač vyriau
siems organizatoriams — An
gelei Kamienei ir Mečiui Šil- 
kaičiui. L.D. iždininkei Lore
tai Kynienei atlikus finansinę 
apyskaitą, buvo įdomu klausy
tis svarstymų, kaip sunaudoti 
likusį, daugiau negu 3,000 do
lerių pelną. Šis sprendimas 
teko nutarimų komisijai. Visi 
pritarė, kad tokias Lietuvių 
dienas reikia vėl ruošti, gal 
2000-taisiais metais.

Ypatingo dėmesio susilaukė 
iš anksto numatytas Lietuvos 
ambasadoriaus Washingtone 
dr. Stasio Sakalausko atsilan
kymas. Punktualiai atvykęs, 
nuoširdžiai pasveikinęs ir pa
gyręs organizatorius bei daly
vius, ambasadorius kalbėjo 
neilgai, daugiau laiko skirda
mas atsakymams į klausimus. 
Jų buvo įvairių: apie pilie
tybės atgavimą, netolimoje 
ateityje „Euro” valiutos įve
dimą, nusikalstamumą, nuola
tinius žydų priekaištus, ne
tikslius amerikiečių atsiliepi
mus apie Lietuvą, spaudos

JAV LB Floridos apygardos suvažiavime. Iš k. — St. Petersburg LB apylinkės pirm. Vida Meiluvienė, Palm 
Beach apyl. pirm. Alicija Solienė, Floridos apygardos buvęs pirm. Liutaveras Siemaška ir Daytona Beach apyl. 
pirm. Birutė Kožicienė. Nuotr. A. Šilbajorio

laisvę, Lietuvos žmonių „bėgi
mą” į užsienius ir kt. Ambasa
dorius atsakinėjo atvirai, nie
ko neužgaudamas, su gilia 
įžvalga į paminėtas proble
mas. Jo paaiškinimai daugu
ma atitinka spaudos ir Vil
niaus radijo pranešimams, todėl 
didelių naujienų juose nebu
vo. Iškilus klausimui, kodėl 
lenkų okupuotam Vilniaus 
krašte gimusiam lietuviui ski
riama Lenkijos pilietybė, am
basadorius pažadėjo reikalą 
asmeniškai ištirti. Gal įdo
miausias atsakymas buvo į 
klausimą, kodėl tiek daug lie
tuvių dabar bėga į kitus 
kraštus. Ambasadorius pri
minė, kad ir prieškario ne
priklausomos Lietuvos laikais 
tūkstančiai Lietuvos piliečių 
emigruodavo į Pietų arba į 
Šiaurės Ameriką tik dėl eko
nominių sunkumų Lietuvoje. 
Perduosiu dalį atsakymo (iš 
juostelės) pažodžiui: „Su
stabdyti bėgimą mes galime 
tik vienu būdu — pakelti pra
gyvenimo lygį, kad žmonės gy
ventų labai gerai ir nereikėtų 
ieškoti gero gyvenimo 
užsienyje”. Šalia to pridūrė, 
kad Lietuvos valdžia pagal 
tarptautinių konvencijų sutar
tis neturi teisės prievarta 
stabdyti piliečių emigracijos.

Pasibaigus klausimams ir 
aiškinimams, suvažiavimo pir
mininkas L. Siemaška amba
sadoriui V. Sakalauskui pa
dėkojo už dalyvavimą bei in
formacijas. Kvietė ateityje vėl 
apsilankyti. Tuo pasibaigė ofi
cialioji šeštadienio programos 
dalis.

Vakare arti 80 dalyvių ir 
svečių susirinko viešbučio po
kylių salėje vakarienei bei 
pasilinksminimui. Čia teko 
išklausyti dainų ir muzikos 
programą. Šešetą dainų atliko 
Irenos Manomaitienės vado
vaujamas ir Liudo Stuko 
akompanuojamas „Dainos” 
choras; solistės Janina Šal- 
nienė ir Aldona Urbienė dai
navo solo ir duetus, o pabai
goje Vytautas Daugirdas akor
deonu pagrojo linksmesnės 
muzikos. Buvo ir šokiai, ku
riems grojo V. Daugirdas; jam 
padėjo iš vakarinės Floridos 
atvykęs estradinių dainų so
listas Juozas Nakutavičius. 
Ponios (panelių nebuvo) turėjo 
progą pašokti su pulk. Garsiu, 
ir su Lietuvos ambasadorium. 
Tokia draugiška nuotaika 
baigėsi pirmoji suvažiavimo 
diena.

Sekmadienio rytą, nesant 
nei vieno kunigo, numatytų 
lietuviškų Mišių nebuvo. Ku
nigui V. Pikturnai nutarta 
perduoti linkėjimus greit pa
sveikti, o pasigedus ištikimo 
korespondento Jurgio Janu
šaičio, susirinkusieji pasirašė 
kortelę su linkėjimais stiprėti 
ir grįžti į spaudos bei informa
cijos darbą.

Iki šiol Floridos apygardai 
keturis metus iš eilės vadova
vęs pirmininkas Liutaveras 
Siemaška atsistatydino, padė

kojo visiems už talką, linkėjo 
išsirinkti naują apygardos val
džią. Vienbalsiai nuspręsta 
ateinantį Floridos apygardos 
suvažiavimą ruošti Daytona 
Beach apylinkėje. Beliko iš
rinkti naują apygardos pirmi
ninką. Čia ir prasidėjo siū
lymai, atsisakymai, pasiaiški
nimai ir nusiskundimai. Tai 
sunkiausia ir silpniausiai or
ganizuota Bendruomenės su
važiavimų dalis. Iš anksto ne
susitarus ir nenumačius kan
didatų, pavargę ir skaičiumi 
praretėję posėdžiautoj ai būna 
priversti išklausyti asmeniškų 
atsisakymų bei liūdnų istorijų 
ir nusiskundimų. Taip buvo ir 
šį kartą, iki pagaliau, turbūt 
netekęs kantrybės, apygardos 
pirmininku sutiko būti gerai 
žinomas St. Petersburgo vei
kėjas Albinas Karnius. Leng
viau atsidusę, visi dalyviai 
gausiais plojimais pritarė, net 
ir balsuoti nebereikėjo. Apy
gardos valdžia liko St. Peters
burge — gausiame nariais, or
ganizacijomis ir nuopelnais 
Floridos lietuvių centre.

Laimingai pasibaigus šiai 
suvažiavimo daliai, beliko iš
girsti nutarimų komisijos bal
są. To belaukiant, nors ir ne
numatytai, buvo svarstomos 
silpnesniųjų Floridos apylin
kių problemos. L. Siemaška 
pranešė, kad tolimoji Atlantos 
apylinkė jau dveji metai neat
siliepia į laiškus, nedalyvauja 
rinkimuose į Tarybą, nedaly
vauja apygardos suvažiavi
muose, neatsiunčia veiklos 
pranešimų. Buvo pasiūlyta At
lantos apylinkės problemą pa
vesti Krašto valdybos sprendi
mui. Pompano Beach atstovė 
Elena Jonušienė pasiskundė, 
kad apylinkės pirmininkas J. 
Paškus serga ir ten veikla taip 
pat skursta. Iškilo pasisa
kymų, kad JAV Krašto valdy
ba nepalaiko ryšių ir nepakan
kamai kreipia dėmesio į 
apygardų bei apylinkių veiklą. 
Rinkimų įtampai ir ginčams 
praėjus, pasipylė ir daugiau

Pirmąją Komuniją Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos bažnyčioje š.m. balandžio 18 d. priėmė: Lina Šontaitė, 
Rima Giedraitytė, Diana Karvelytė, Diana Jankutė, Monika Mikulionytė, Darija Zubrickaitė, Aleksa Miškinytė 
ir Katlyn Snovvberger. Nuotr. Jono Urbono

t i

priekaištų Krašto valdybai, 
tačiau dauguma nesutiko, kad 
Vasario 16-tos minėjimo proga 
renkamos aukos būtų skirsto
mos į dvi dalis — viena Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei, o 
kita Krašto valdybai. Dalyviai 
buvo painformuoti, kad PLB 
aukas renka tik Kalėdų šven
čių proga paštu atsiųstais pra
šymais. Buvo nuomonių, kad 
Lietuvos ambasada taip pat 
turėtų kreipti daugiau dė
mesio į Bandruomenės ir apla
mai lietuvių išeivijos likimą.

Diskusijoms išsekus, Nuta
rimų komisijos pirmininkė 
Dalia Augūnienė perskaitė 
nutarimų pasiūlymus. Reikia 
perspėti, kad nutarimai nebu
vo visiškai užbaigti ir oficialiai 
bus paskelbti vėliau, po galu
tinės redakcijos. Tas paprastai 
būna beveik po kiekvieno 
suvažiavimo. Perskaičius nu
tarimus, kilo diskusijos ir pa
siūlymai daugiau ar mažiau 
juos pakeisti. Tai buvo bando
ma tuoj pat ir atlikti. Nega
rantuodamas tikslumo, per
duosiu nutarimų santraukas 
savais žodžiais.

1. Pakeisti Bendruomenės 
solidarumo mokestį ir imti po 
5 dolerius metams nuo kiek
vieno asmens.

2. Kreiptis į JAV Krašto val
dybą, kad skirtų daugiau 
dėmesio į apygardų bei apylin
kių veiklą, palaikytų glaudes
nius santykius su Amerikos 
bendruomene ir leistų mėne
sinius informacijos biulete
nius.

3. Angelei Karnienei prane
šus apie Floridos Lietuvių 
Dienų pelną, nutarta skirti 
500 dol. nemokamai L. Die
nose dalyvavusiai Čikagos 
„Grandies” tautinių šokių 
šokėjų grupei ir 1,000 dol. Flo
ridos apygardos iždui. Likusią 
pelno sumą pervesti į atskirą 
sąskaitą ateinantiems Flori
dos Bendruomenės rengi
niams.

4. Patvirtinti, kad per Vasa
rio 16 Bendruomenės rengia
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mus Nepriklausomybės minė
jimus aukos būtų renkamos 
išimtinai Krašto valdybai.

5. Suruošti ateinančias Flo
ridos Lietuvių dienas už po
ros metų, galbūt jubiliejiniais 
2,000 metais.

6. Kreiptis į Krašto valdybą, 
kad Bendruomenės tarybos 
sesijose būtų diskutuojama 
kai kurių mažesnių apylinkių 
silpnėjanti veikla.

7. Kreiptis į JAV Krašto val
dybą, kad stengtųsi pagerinti 
santykius su Pasaulio Lietu
vių Bendruomene.

8. Pasiūlyti Krašto valdybai, 
kad būtų sudaryta nuolatinė 
įstatų ir taisyklių peržiū
rėjimo bei pataisymo komisija.

9. Pasiūlyti, kad Clevelando 
Lietuvių Namų sodybos pro
blema būtų sprendžiama tai
kiu būdu savo tarpe, vengiant 
teismų ir advokatų išlaidų.

10. Siūlyti, kad apygardų 
suvažiavimuose apylinkių veik
los pranešimuose būtų plačiau 
paminėti kultūriniai pasieki
mai ir pagalba gyvybiniams 
Lietuvos reikalams.

11. Apygardos suvažiavimas 
linki žurnalistui Jurgiui Ja- 
nušaičiui ir kunigui Vytautui 
Pikturnai greitai ir visiškai 
pasveikti.

12. Suvažiavimas prašo, kad 
naujoji Floridos apygardos 
valdyba stengtųsi išspręsti At
lantos apylinkės padėtį.

13. Suvažiavimas prašo, kad 
JAV Krašto Bendruomenės 
komisija Lietuvoje informuotų 
apygardas ir apylinkes apie 
savo veiklos rezultatus.

Padėkos: Suvažiavimo nu
tarimų komisija dėkoja Flori
dos Lietuvių dienų rengėjams 
ir siūlo, kad vyriausieji orga
nizatoriai Angelė Kamiene ir 
Mečys Šilkaitis būtų paskelbti
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SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
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Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tovver 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

1998 metų iškiliausiais lietu
viais.

Suvažiavimas dėkoja Lietu
vos ambasadoriui dr. Stasiui 
Sakalauskui ir pulk. Algiman
tui Garsiui už dalyvavimą ir 
įdomias mintis; Vincui Šal- 
čiūnui ir St. Petersburgo biu
letenio leidėjams už informaci
jas; šeštadienio vakaro progra
mos atlikėjams ir visiems pa
galbininkams už palinksmi
nimą ir stropų darbą. Pa
dėka iš arti ir iš toli at
važiavusiems, o didžiausia pa
dėka tenka dabar jau „bu
vusiam” apygardos pirminin
kui Liutaverui Siemaškai už 
kantriai ir tvarkingai pra
vestą suvažiavimą. Naujam 
pirmininkui Albinui Karniui 
linkėjimai geriausios sėkmės. 

Algirdas Šilbajoris



TIBETO ATEITIS
ZENONAS PRŪSAS

Vergįja yra nenormali 
žmonių santykiavimo forma, 
nes Dievo akyse visi žmonės ir 
visos tautos yra lygios, nesvar
bu, ar jos botų labai gausios, 
ar visai mažos. Todėl imperia
lizmas smerktinas visuose pa
saulio kontinentuose, jei di
desnė ir gobšesnė valstybė 
jėgos pagalba valdo pagrobtą 
silpnesnę tautą, ar tai būtų is
panų pavergti baskai, turkų 
terorizuojami kurdai, ar ki
niečių prievartaujami tibe
tiečiai. Mūsų dėmesio yra 
ypač vertas Tibetas, vien dėl 
to, kad jo dvasinis ir politinis 
vadas Dalai Lama yra mums 
parodęs daug simpatijų, kąi 
Lietuvą tebevaldė Maskva.

Daug medžiagos Tibeto 
klausimu galima rasti Melvin
C. Goldstein ką tik parašytoje 
knygoje, vadintoje: „The Snow 
Lion and the Dragon: China, 
Tibet and the Dalai Lama” 
(University of Califomia Press, 
1998 m.). Pagrindinės šios 
knygos mintys buvo susumuo
tos „Foreign Affairs” žurna
le (January/February 1998). 
Trumpai peržvelkim Tibeto 
problemą.

Tibetas yra labai aukštų 
kalnų kraštas, kur jame yra ir 
pasaulyje aukščiausias Eve
resto kalnas. Tibetiečių yra 2 
milijonai pačiame Tibete, 2 
milijonai gretimoje vakarų Ki
nijoje ir dar 2 milijonai Indi
joje, Nepale ir kituose kaimy
niniuose kraštuose. Tai sena 
tauta, kurios nelaimė buvo 
kaip ir mūsų: įsikūrimas tarp 
didesniųjų kaimynų, ypač Ki
nijos. Su ja bėdų turėjo jau 
daugiau kaip 1,500 metų. 
Kinų veržlumas ypač suinten
syvėjo septynioliktame ir aš
tuonioliktame šimtmetyje, ka
da Tibetas pasidarė Kinijos 
protektoratu, bet tibetiečiams 
-buvo leidžiama naudoti savo 
kalbą įstaigose, kur daugiau
sia dirbo tibetiečiai valdinin
kai. Nebuvo pakeista teisė
sauga. Nereikėjo mokėti mo
kesčių Kinijai. Taigi, jie lyg ir 
turėjo savivaldą.

Susilpnėjus Kinijos Manču 
dinastijai, Kinuos Tibetui pri
mestas protektoratas pasidarė 
tik simbolinis, o 1912 metais 
Tibetas visai išvarė kinų ka
riuomenę bei valdininkus ir 
pradėjo valdytis kaip de facto 
nepriklausoma valstybė. Dėl 
nesuprantamų priežasčių Va
karai, įskaitant ir Britaniją 
bei JAV, atsisakė pripažinti jo 
nepriklausomybę. Kinijoje 1949 
metais valdžią paėmus komu
nistams, Tibetą pradėjo trak
tuoti kaip savo sudėtinę dalį. 
Tam bandė gauti ir Dalai La

mos bei jo vyriausybės for
malų sutikimą. Jiems su tuo 
nesutikus, raudonoji Kinija 
1950 dietų spalio mėnesį oku
pavo Tibeto rytinę dalį ir pa
reikalavo derybų. Tibetas pra
šė pagalbos iš Vakarų demo- 
kratijų, Indijos ir Jungtinių 
Tautų, bet jos negavo. Todėl 
Dalai Lama buvo priverstas 
pasirašyti 17 punktų sutartį, 
kurioje Tibetas pirmą kartą 
savo istorijoje prarado suvere
nitetą Kinijai, bet su sąlyga, 
kad Dalai Lamos vyriausybė 
ir toliau administruos Tibetą. 
Ta sutartis buvo klaida, nes 
faktiškai Kinija savo pažado 
nesilaikė. Po 8 metų Tibete 
prasidėjo sukilimas, kuriam šį 
kartą padėjo Amerikos ČIA. 
Jis buvo greit numalšintas ir 
1959 metais Dalai Lama su 
apie 80,000 tibetiečių pasi
traukė į Indiją, o Kinija į Tibe
to teritoriją įvedė komunalinį 
žemės valdymą. Kultūrinės re
voliucijos metu Tibete buvo 
uždrausti visi religiniai pasi
reiškimai.

Mirus Mao Tse Tungui ir 
1978 metais valdžią paėmus 
mažiau radikaliam Deng Ksi- 
aopingui, Tibeto klausimas 
buvo vėl atgaivintas. Deng 
pasiūlė tremtyje esančiam Da
lai Lamai į Tibetą atsiųsti 
savo delegacijas, kad geriau 
susipažintų su padėtimi. Jos 
rado labai didelį skurdą, taip 
pat labai sustiprėjusį tibe
tiečių nacionalizmą. Deng 
bandė prikalbėti Dalai Lamą, 
kad jis grįžtų. Žadėjo Tibetui 
duoti autonomiją, atgaivinti 
Tibeto kultūrą ir religiją, ati
daryti budistų vienuolynus, 
leisti plačiau naudoti tibe
tiečių kalbą, pakeisti kiniečius 
valdininkus tibetiečiais, laiki
nai panaikinti mokesčius Ki
nijai ir duoti ekonominę pa
galbą. Bet taip pat Deng 
pareikalavo, kad ir toliau Ti
bete būtų leidžiama veikti tik 
komunistų partijai. O egzilai 
tibetiečiai pareikalavo Vakarų 
tipo demokratuos, taip pat 
norėjo, kad būtų atkurtas Di
dysis Tibetas, į jo ribas 
įtraukiant ir etnines tibetiečių 
žemes, prarastas Vakarų Kini
joje aštuonioliktame šimt
metyje. Kad tą pasiektų, Dalai 
Lama pradėjo daugiau reikštis 
ne tik kaip religinis, bet ir 
kaip politinis vadas. Pradėjo 
politinę ofenzyvą, lankydamas 
daugelį kraštų ir ieškodamas 
pagalbos Tibetui, ypač daug 
tikėdamasis iš Amerikos. Savo 
kalbose Amerikoje ir Europos 
parlamente Starsburge jis 
aiškino, kad Tibetas buvo Ki
nuos nelegaliai okupuotas ir

.Geležinio vilko” kariai, prieš išvykstant į mokymą Nuotr. E. Jakimavičiaus

kad Didysis Tibetas turėtų 
gauti Vakarų stiliaus savi
valdą. Šis padidintas Tibetas 
spręstų tik su Tibetu tiesiogiai 
susijusius klausimus, o už
sienio politikos klausimai 
būtų pateikti Kinijai, bet tai 
pat ir Tibetas turėtų savo 
užsienio reikalų ministeriją. 
Taigi, Dalai Lama nereikalavo 
visiškos nepriklausomybės, 
tik didesnės autonomijos, ne
gu tuo laiku galėjo naudotis. 
Kadangi Kinija šiuos reikala
vimus atmetė, Tibete pradėjo 
kilti riaušės, ypač sostinėje 
Lhasa. šiek tiek Tibetui sim
patijų pradėjo atsirasti ir 
Amerikoje. Pavyzdžiui, 1987 
m. Kongrese buvo pravestas 
priedas (Amendment) prie 
Užsienio reikalų autorizacijos 
akto, reikalaująs, kad Tibeto 
žmonių traktavimas pasida
rytų svarbiu veiksniu, nu
statant Amerikos santykius 
su Kinija. Dar didesnės riau
šės Tibete kilo 1989 m. ir Bei- 
jing nutarė, kad Tibetas pasida
ręs nesukontroliuojamas. Vėl 
grįžo „kietoji linija”. Buvo 
pradėti suvaržymai tibetiečių 
kultūrinei veiklai ir religijai. Į 
tibetiečių reikalavimus Bei- 
džingas atsakė Tibeto koloni
zavimu kiniečiais, naudojantis 
ekonominio išsivystymo prie
danga. Buvo išgriauti, istori
niai svarbūs ir daug šimtmečių 
išsilaikę, tibetiečių kvartalai, 
juos atstatant dėžių pavidalo 
pastatais, į kuriuos atvežti 
Kinijoje darbų nesuradę ki
niečiai: įvairių ekonominių 
projektų vykdytojai ir bemok
sliai darbininkai. Dėl to dabar 
daugiau negu 50% sostinės 
Lhaso gyventojų yra kiniečiai. 
Beįjing nustojo rūpintis pa
saulio opinijos Tibeto klausi
mu. Jų viltis yra, kad dabar

dar nacionalistiškai nusiteiku
sių tibetiečių vaikai įsitikins, 
kad dėl vykstančių ekonomi
nių pagerėjimų Tibeto pri
klausymas Kinijai tarnauja jų 
interesams. Kolonizacija ki
niečiais pasidarė Dalai Lamos 
ir jo patarėjų didžiausias 
rūpestis. Beįjing yra nesuinte
resuotas su juo derėtis dėl Ti
beto autonomijos, todėl daug 
tibetiečių vis labiau įsitikina, 
kad esamose sąlygose teroras 
yra vienintelis jų ginklas. Pa
vyzdžiui, 1996 metais Lhasoje 
buvo tris kartus įvykdyti di
delės apimties sprogimai, su 
griaunant pagrindinius val
džios įstaigų pastatus. Tibe
tiečių kovos yra truputį at
kreipusios ir pasaulio dėmesį. 
Atsiradę įtakingų pavienių Ti
beto užtarėjų, pavyzdžiui, 
žinomas Amerikos filmų ak
torius Richard Gere. Iš 
valdžios žmonių tik preziden
tas Clinton 1993 m. gegužės 
28 d. tarp žmonių teisių 
pažeidimų, dėl kurių Kinija 
galinti netekti MFN (most fa- 
vored nation) statuso, pa
minėjo ir jų veiksmus Tibete, 
bet to jau nebeminėjo 1994 
metais. Priešingai, tais metais 
Valstybės Departamentas Ti
beto raporte aiškiai užtikrino 
Kiniją, kad Amerika pri
pažįsta Kinijos suverenitetą 
Tibete. Vyraujanti nuomonė 
Valstybės departamente yra, 
kad Tibete Amerika neturi 
strateginių interesų.

Taigi Tibeto ateitis yra daug 
blogesnėje padėtyje, negu Lie
tuvos byla buvo prieš kokius 
30-40 metų. Vienintelė viltis 
yra Kinijos komunistinės im
perijos žlugimas, kurio dar 
gali tekti laukti šimtą ar ir 
daugiau metų. Tibetas gal 
tada vėl pasidarys nepriklau

somu, jei tibetiečiai per tą 
laiką nenutautės ir jei Tibetas 
nebus kolonizuotas kiniečiais, 
kurių 1,2 milijardai gyvena 
susispaudę gretimoje, tankiai 
apgyventoje, teritorijoje ir 
kurių skaičius sparčiai auga, 
nepaisant griežtos gimimų 
kontrolės. Tibetas yra labai 
negausiai apgyvendintas: tik 
1-7 gyventojų kvadratiniame 
kilometre. Taip pat jų prie
auglis yra žemas, nes daugelis 
tibetiečių renkasi vienuolio 
gyvenimą.

DRUSKININKŲ 
MOKSLEIVIAI JAU

NEDYKINĖS
Druskininkuose ėmė veikti 

Jaunimo užimtumo centras. 
Jo įkūrėja Dalia Urniežienė 
mano, kad centras padės už
imti jaunimą kurorte — or
ganizuos įvairius renginius 
vaikams bei moksleiviams ir 
teiks nemažai mokamų pa
slaugų miesto gyventojams.

Pagal jos parengtą progra
mą, Jaunimo užimtumo cent
rą padėjo įsteigti Druskininkų 
miesto savivaldybė. Norą da
lyvauti jo veikloje jau pareiškė 
apie pusantro šimto 13-18 
metų mokinių. Jiė ne tik or
ganizuos įvairius centro ren
ginius, bet, druskininkiečiams 
pageidaujant, tvarkys jų būs
tus, įstaigų patalpas bei ap
linką, prižiūrės vaikus, senu
kus ir žmones su negalia, glo
bos gyvūnus, slaugys ligonius, 
pristatys prekes į namus bei 
atliks kitas paslaugas.

Centro direktorė D. Ur
niežienė tikisi, kad su miesto 
savivaldybės pagalba įsteigtas 
centras lėšų tolesniam savo 
egzistavimui užsidirbs pats. 
(Elta)

Danutė Bindokienė

Indija, skurdas ir 
atomas

Prieš kelias dienas Indija 
susprogdino tris bandomąsias 
branduolines bombas, o to 
sprogimo aidas bematant ap
skriejo visą mūsų planetą ir 
iššaukė stiprią reakcįją, ypač 
iš kaimyninės Pakistano vals
tybės, su kuria Indija nuolat 
kivirčijasi ir net kovoja dėl 
sienų, ir JAV vyriausybės.

Gegužės 11 d. Indijos minis
tras pirmininkas Atal Bihari 
Vajpayee su pasididžiavimu 
paskelbė tų trijų, požemiuose 
įvykdytų, atominių bandymų 
sėkmingumą ir pasidžiaugė, 
kad dabar Indija jau gali 
įsijungti į branduolinių ginklų 
gaminimo procesą ir pritaikyti 
šią techniką platesniu mastu.

Tuo tarpu Amerikos prezi
dentas Bill Clinton pabrėžė, 
kad Indijos elgesys buvo tary
tum spjūvis į veidą 149 vals
tybėms, pasirašiusioms su
tartį sustabdyti branduolinių 
įtaisų bandymus žemės pa
viršiuje, po žeme arba erdvėje. 
Iki šiol tik JAV, Rusija, 
Prancūzija, Didžioji Britanija 
ir Kinija yra pareiškusios, kad 
turi galimybę gaminti bran
duolinius ginklus. Prancūzįja, 
nepaisant kitų valstybių (ir 
net savo tautoje) buvusių 
aštrių protestų, pernai pati 
ryžosi atlikti atominius ban
dymus Ramiojo vandenyno sa
lose, bet dabar netruko įsi
jungti i protestų prieš Indiją 
chorą.

Indija buvo viena iš trijų 
valstybių, besistengiančių 
kaip galima artimesniu metu 
papildyti savo ginklų atsargas 
atominiais. Kitos dvi — Iz
raelis ir Pakistanas. Pastara
sis jau pareiškė, kad taip pat 
pasistengs atlikti branduoli
nius bandymus, nes jaučiasi 
dar nesaugiau, turėdamas to
kiais pavojingais ginklais ap
sirūpinusį nedraugišką kai
myną.

JAV vyriausybė yra įsi
tikinusi, kad branduolinio ka
ro pavojus tarp Pakistano ir 
Indijos yra labai realus, todėl 
svarbu kaip nors jam užkirsti 
kelią. Taip pat tikima, kad į šį 
pavojingą „branduolinį klubą” 
stengiasi įeiti Iranas, Irakas ir 
Šiaurės Korėja, kuri galbūt 
yra labiausiai priartėjusi prie 
atominių ginklų gamybos, nes 
iki 1994 m. dėjo pastangas tą 
gamybą išvystyti ir tik po tais 
metais pasirašytos sutarties 
tos veiklos atsisakė (nors įta
rimas pasiliko).

JAV prezidentas gegužės 12 
d. išskaičiavo sankcijas, kurio
mis bus baudžiama Indįja už

tuos atliktus tris branduoli
nius sprogimus. Į tai įeina ir 
milijardai dolerių paramos In
dijai, nuolat kenčiančiai įvai
rius nepriteklius dėl didelio 
gyventojų prieauglio, gamtos 
nelaimių ir klimato nenuosek
lumų. Prez. Clinton pagrasino 
pavartosiąs Branduolinių 
ginklų gamybos ir plėtros su
stabdymo sutartį (Nuclear 
Proliferation Prevention Act), 
JAV Atstovų rūmų patvirtintą 
ir pasirašytą 1994 m. Pagal 
šią sutartį Amerikos bankai 
negali duoti paskolų Indijos 
vyriausybei, turi būti su
varžytas kompiuterių ir kitos 
technikos, galimos panaudoti 
karo reikalams, eksportas į 
Indiją, JAV taip pat gali pasi
priešinti bet kokioms Pasaulio 
valiutos banko arba Tarptau
tinio valiutos fondo paskoloms 
šiai valstybei. Verta pažymėti, 
kad tos sankcijos pirmą kartą 
taikomos nuo 1994 m.

Indijos premjeras narsiai 
pareiškė, kad jis visai nesijau
dina dėl Amerikos • ar kieno 
kito taikomų sankcijų, nes In
dija gali išsiversti be užsienio 
paramos. Indija taip pat ne
mano atsisakyti tolimesnių 
bandymų ar branduolinių 
ginklų gamybos, nes kitaip ne
galėtų apsisaugoti nuo Pakis
tano agresijos.

Šie įvykiai dar kartą aki
vaizdžiai parodo, kad įvairios 
tarptautinės organizacijos, jų 
sutartys ar planai nieko ne
reiškia, jeigu kas Sufnano elg
tis priešiškai, nepaklusti jo
kioms taisyklėms, nepaisant, 
kiek tai ilgainiui kainuotų jų 
pačių ar kitoms tautoms. Ki
taip tariant — užraktas namo 
duryse neapsaugo, nuo plė
šikų, o'tik sulaikų, kad vėjas 
durų neatpūstų." Tad ir Indi
jos pasielgimas neatnešė ypa
tingos staigmenos.

Staigmena galbūt buvo tik 
JAV vyriausybės pareiškimas, 
kad ČIA (Central Intelligence 
Agency) net nenujautė Indijos 
ketinimų... Tai karti pagaliau 
kasmet išleidžiamos milžiniš
kos dolerių sumos, kam palai
komas pasauliniu mastu ČIA 
tinklas, jeigu jau kelintą kartą 
ši įstaiga pasisako „nieko 
nežinojusi” apie labai svarbų 
ir pavojingą įvykį?

Nedaug galimybių, kad In
dija atsisakytų „naujo žaislo 
ir naujos galios”, nepaisant 
tokių ar kitokių sankcijų, ta
čiau labiausiai gaila to krašto 
žmonių, kurie be užsienio pa
ramos pirmieji pajus dar di
desnį skurdą.

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX
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Tęsinys
Jie katekizmą turėjo mokytis tik len

kiškai. Net ir tie vaikai, kurie buvo paruošti lietu
viškai, eidami prie išpažinties, jei klebonas ar vikaras 
buvo lenkas, reikalavo, kad jie išmoktų lenkiškai po
terius. Tuos, kurie nemokėjo lenkiškų poterių, ne
prileisdavo nei prie išpažinties, nei prie Pirmosios 
Komunijos, kol neišmokdavo lenkiškų poterių, nors tų 
vaikų tėvai buvo lietuviai. Buvo ir tokių lenkų kunigų, 
ypač mišriose parapijose, kurie net prievarta versdavo 
ne tik vaikus, bet ir suaugusius, kad jie išpažintį at
liktų ne lietuvių, o lenkų kalba. Jie tai laikydavo, ku
rie atlikdavo išpažintį lietuvių kalba, kaip nusikal
timą prieš lehkų valdžią. Ypatingai tokius reikala
vimus statė Pelekių parapijoje kun. Jonas Rudnicki.

Apie lietuvių kunigus arkiv. Jalbžykowskis, kurie 
buvo nepalankūs, pranešdavo vaivadai, pvz., apie ku
nigą Jakavonį, kuris klastingai 1944 m. buvo nušau
tas vokiečių, Simasį, Talocką ir kitus. Tai parodė net 
slaptas vaivados Bocianskio pranešimas, pasiųstas 
lenkų vyriausybei, kad arkiv. Jalbžykovvskis bendra
darbiavo su juo.

Nemažai lietuvių kunigų lenkų valdžios saugumo 
organų buvo suimta 1927 m. spalio 5 d. Buvo suimta 
be jokios kaltės 14 lietuvių kunigų. Lenkų valdžia juos 
suėmė, pasiremdama medžiaga, kurią gavo iš Vilniaus

kurijos. Pagal valdžios įsakymą, Eitmoniškių klebonas 
kun. R. Jakavonis, Vosiūnų klebonas kun. Budreckis, 
Adutiškio klebonas kun. B. Kristaponįs ir kiti turėjo 
išsikelti iš savo parapijų. Juos visus laikė kalėjime su 
įvairios rūšies kriminalistais. Nei arkiv. Jalbžykovvs- 
kis, nei lenkų dvasininkai nekreipė į tai dėmesio, bet 
dar pateisino valdžios veiksmus prieš lietuvius. Vil
niaus miesto salėje suorganizuotame susirinkime, ku
rio prezidiume tarp kitų asmenų sėdėjo ir kun. Obsa- 
riški, lenkų dvasininkijos atstovas. Tai parodo, jog ar
kiv. Jalbžykowskis su savo dvasininkija neprotestavo, 
kad lenkų valdžia suėmė nekaltus lietuvius kunigus ir 
laikė juos kalėjime, o priešingai — vyriausybei pritarė.

Lietuviai šį įvykį skaudžiai išgyveno, bet arkivys
kupijos leidžiamas organas visai nutylėjo, kaip ne
reikšmingą.

Arkiv. Jalbžykowskis vienokiu ar kitokiu būdu 
norėjo per bažnyčias sulenkinti Vilniaus kraštą. Kata
likybę jis panaudojo kaip priemonę pasiekti savo tiks
lą. Jam visai nerūpėjo skelbti Kristaus mokslą, pa
grįstą tiesa ir meile, bet daryti tik skriaudą lietuviams 
bei gudams. Kaip jis pats viename savo pamoksle yra 
pasakęs, kad jis gimė lenku, o tik vėliau tapo kataliku.

Nors arkiv. Jalbžykovvskis užėmė labai aukštą 
Bažnyčioje vadovaujamą vietą, bet savo būdu, elgesiu 
ir įsitikinimu netiko šioms pareigoms. Jis turėjo būti 
visiems tikintiesiems lygus kaip arkiv. Jurgis Matulai
tis ar arkiv. Mečislovas Reinys. Užuot meilės ir tiesos, 
jame pasireiškė lenkiškas šovinizmas, skundimas Va
tikanui ir lietuvių katalikų terorizavimas. Apskųsti ar 
nuskriausti tikintįjį, jei buvo ne lenkas, visai nebijojo, 
nors buvo ir dvasininkas. Tai parodo net faktai nuo 
pirmųjų dienų, kai jis pradėjo valdyti Vilniaus arki

vyskupiją. Skundimas, matyt, jam buvo įgimtas daly
kas. Arkiv. M. Reinį yra įskundęs Vatikanui ne vieną, 
bet daug kartų. Iš Vatikano sekretoriaus kardinolo 
Maglione yra gavęs gana daug perspėjimų. Ypač arkiv. 
Reinys išgyveno, kai gavo perspėjimą apie dalyvavimą 
Kauno bažnytinės provincijos vyskupų konferencijoje. 
Arkiv. Reinys kardinolui Maglione pranešė, kad jis 
tose konferencijose dalyvavo, kai arkivyskupiją valdė 
arkiv. Jalbžykovvskis, su jo sutikimu, o kai jis pats 
valdė arkivyskupiją — pagal savo nuožiūrą. Jei kardi
nolas yra kitos nuomonės, tai jis prisilaikys, kaip pa
geidauja kardinolas, ir daugiau tose konferencijose ne
dalyvausiąs.

Arkiv. Jalbžykovvskio elgesys, kaip aukšto Bažny
čios hierarcho, su lietuviais buvo kompromituojantis 
— matome net iš dokumentų, kurie buvo rasti vaivadi
jos archyve. Jie liko lenkų nesunaikinti, pasitraukiant 
jiems 1939 m. rugsėjo - spalio mėn. Iš tų dokumentų 
matyti, kad arkiv. Jalbžykovvskis bendradarbiavo su 
vaivada Bocianskiu. Kai arkiv. Jalbžykovvskis vizituo
davo parapijas, vienam iš kunigų, kurie jį lydėdavo, 
buvo pavesta surinkti žinias apie lietuvius veikėjus. 
Vėliau tas surinktas žinias arkivyskupijos kurija per
duodavo vaivadai. Kai tik lenkai sužinojo, kad archyve 
yra arkiv. Jalbžykovvskį kompromituojančių dokumen
tų, dėjo visas pastangas per 4-tojo pulko kapelioną 
kun. Vaišnorą, kuriam buvo pavesta archyvo priežiū
ra, kaip nors tuos dokumentus pašalinti.

Arkiv. Jalbžykovvskio pastangomis buvo pašalinti 
net lotyniški sakiniai nuo Aušros Vartų koplyčios sie
nų ir pakeisti lenkiškais. Visi tie lenkų užrašai, kai 
Lietuva atgavo Vilnių, vėl buvo grąžinti lotynų kalba.

Dar tenka paminėti jo kompromituojantį elgesį ir

su Lietuvos karininkais, kurie rengė Lietuvės kariuo
menės įkūrimo ir 16 Vasario minėjimo šventes.

Vilniuje stovėjusi Lietuvos kariuomenės įgula 
1939 m. lapkričio mėn. 23 d. norėjo iškilmingai at
švęsti Lietuvos kariuomenės įkūrimo šventę. Keli Lie
tuvos kariuomenės karininkai, kurie rengė šią šventę 
kreipėsi į arkiv. Jalbžykovvskį, kad jis ta proga kated
roje atlaikytų iškilmingas pamaldas. Jis, kaip jau bu
vo tikėtasi, nesutiko, bet tuo reikalu patarė kreiptis į 
Kaišiadorių vyskupijos ordinarą vysk. Teofilį Matulio
nį, kuris, kai pas jį kreipėsi rengėjai, mielu noru suti
ko. 1939 m. lapkričio mėn. 23 d. Vilniaus katedroje jis 
iškilmingai atlaikė pamaldas. Vėliau vysk. X Matulio
nis iš Vatikano gavo įspėjimą, kaip jis galėjo be arkiv. 
Jalbžykovvskio leidimo Vilniaus katedroje laikyti ka
riuomenei pamaldas.

1940 m. Lietuvos kariuomenės vadovybė norėjo iš
kilmingai paminėti Nepriklausomybės šventę. Vėl ka
rininkai, kurie rengė tą šventę, kreipėsi pas arkiv. 
Jalbžykovvskį, kad jis katedroje atliktų iškilmingas 
Mišias. Arkiv. Jalbžykovvskis, kaip ir pirma, patarė 
kreiptis pas vysk. Matulionį. Vysk. T. Matulionis suti
ko, bet paprašė, kad jie iš arkiv. Jalbžykovvskio gautų 
raštišką leidimą. Kai pas arkiv. Jalbžykovvskį vėl krei
pėsi rengėjai dėl raštiško leidimo, arkivyskupas nuste
bo ir jiems atsakė: „Kam to reikalinga? Argi vysku
pas vyskupu negali pasitikėti”. Gavę tokį žodinį lei
dimą, tuojau išnuomavo viešbutyje kambarius, kur 
vysk. T. Matulionis, atvykęs į Vilnių, galėtų apsistoti. 
Au-kiv. Jalbžykovvskis, matyt, susiprato, kad negerai 
padaręs.

(Bus daugiau)
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REMKIME VILNIJOS 
MOKYTOJĄ

Tautos fondo Įstatų ben
drųjų nuostatų 4-tas punktas 
sako: „Pagrindinis TF užda
vinys dabar yra telkti lėšas iš 
svetimos priespaudos išsiva- 
davusioj Lietuvoj puoselėti de
mokratiją...”

Aplamai reikia sutikti su 
nuomone, kad didžioji dalis 
Lietuvos gyventojų, užaugusių 
sovietinės okupacijos metu, 
vakarietiškai suprastos de
mokratijos ir jos įgūdžių, net 
ir po aštuonerių atgautos ne
priklausomybės metų neįsi
savino ir dėl to tikros demo
kratijos viltys dėtinos į jau
nesniąją kartą, į mokyklas.

Dėl ekonominių priežasčių 
norime įsijungti į Europos 
Sąjungą. Kad tokiose sąlygose 
Lietuva išliktų, ji turi būti 
tautinė valstybė. Tautybės iš
laikymo pagrindinis laidas, be 
abejo, yra lietuvių kalba, dėl 
to lietuvių kalbos mokymas vi
soje Lietuvoje yra didžiai svar
bus.

Lietuviškos mokyklos padėjo 
atlietuvinti Klaipėdos kraštą. 
Tik lietuviškos mokyklos galės 
grąžinti Vilnijos krašto sritis, 
kuriose dar prieš 50-60 metų 
50% gyventojų kalbėjo lietu
viškai, o dabar kalba tik 10%, 
į tikrųjų Lietuvos piliečių 
šeimą. Štai kur glūdi lietu
viškos mokyklos Vilnijoj ir lie
tuvio mokytojo paramos svar
ba.

Lenkų valdymo laikais lietu
viškų mokyklų iš viso nebuvo, 
arba kur jos buvo, tėvai ir 
mokiniai lenkų buvo terori
zuojami. Sovietų Sąjungai Lie
tuvą okupavus, dalis lietu
viškų mokyklų buvo užda
rytos, o jų vietoje buvo bruka
ma visasą junginė rusų kalba.

Pagaliau, po ilgų 50 metų 
atstačius Lietuvos nepriklau
somybę, padėtis ryškiai pasi
keitė: Švietimo ministerijai 
paskyrus reikiamas lėšas, 
buvo pradėta Šalčininkų vidu
rinės mokyklos statyba. Ji 
baigta ir veikia jau keletą 
metų. Šitą mokyklą ir kelias 
kitas man teko aplankyti 1997 
metais mokslo pradžios iškil
mių metu, girdėti šimtus gerai 
nusiteikusių mokinių, kal
bančių lietuviškai. Įspūdis ne
apsakomas. 1992 m. vyriausy
bei patekus į LDDP rankas, 
lietuviškų mokyklų plėtra Vil
nijoj sulėtėjo. Padėtis ir vėl 
pasikeitė po paskutiniųjų Sei
mo rinkimų. Švietimo minist
ru tapo prof. Zigmas Zinke
vičius. Vilnijos Draugijos Kau
no skyriaus susirinkime profe
sorius taip kalbėjo: „Reikėjo iš 
esmės pakeisti sovietinės mo
kyklos modelį, ugdyti Lietuvos 
pilietį, mokantį gerbti tėvynę, 
kuo skubiau gaivinti tautinę 
dvasią, pilietinį ugdymą, su
stabdyti pietryčių Lietuvos 
nutautinimo politiką... Kokia 
bus Lietuvos mokykla, tokia 
bus ir Lietuva”.

Vilniaus apskrities viršinin
kas Alis Vidūnas tokioms min
tims pritarė, todėl per pra
ėjusius 2 metus pietryčių Lie
tuvoje buvo įsteigta 20 naujų 
mokyklų ir vaikų darželių. 
Mokyklos daug kur veikia bu
vusiuose dvaro rūmuose, bu

Įsigykite naujai perspausdintą, papildytą knygą, kurioje 
rasite visą Lietuvą, net gal ir savo buvusią sodybą. Daugeliui 
knyga pasitarnaus kaip dokumentas.

TOPOGRAFINIAI LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

128 žemėlapiai 1:100000 
masteliu ir Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos miestų istoriniai 
žemėlapiai, 13x19 colių for
mato. Knygą galima įsigyti 
A.S.S. Vydūno fonde ir „Drau
go” dienraščio administra
cijoje. Kaina $32.00.

vusių ūkių administraciniuose 
pastatuose ir net gyvena
muose namuose. Pagal Švie
timo ministerijos informaciją, 
švietimo reformos reikalavimų 
jos neatinka. Naujų pastatyta 
mažai dėl lėšų stokos.

„Vilnijoj sunku išnuomoti ar 
nupirkti patalpas, tiek mokyk
lai, tiek mokytojo butui, nes 
lenkai kategoriškai atsisako 
užleisti net ir nenaudojamas 
patalpas. Kai kuriose seniū
nijose įbauginti žmonės ver
čiami atsiimti vaikus iš lietu
viškų mokyklų, tėvai atlei
džiami iš darbo, jei sužinoma, 
kad jų vaikai mokysis lietu
viškai. Vis dėlto mes nenu- 
leidžiame rankų”, — straips
nyje „Lietuviško žodžio sėja” 
rašo Jonas Vasiliauskas, Vil
niaus apskrities socialinių rei
kalų ir švietimo departamento 
direktorius.

Vis tik lenkų laikraščiai 
skundžiasi. Skundų dėl švie
timo reikalų Vilniaus krašte 
netrūko ir Varšuvoje įvy
kusioje Lietuvos bei Lenkuos 
seimų delegacijų konferenci
joje. Ir čia lenkai kaltino Lie
tuvos vyriausybę, kad ji 
diskriminuojanti lenkus Lie
tuvoje švietimo ir kultūros rei
kalais. Prezidentui Valdui 
Adamkui pasimatymo su Len
kuos prezidentu metu, kaip 
spauda informuoja, teko taip 
pat išklausyti nemažai 
skundų, dėl Lietuvos lenkų 
tariamų problemų, svarbiau
sia švietimo srityje. Mūsų 
prezidento atsakymai lenkus 
patenkino, matyt, žadamos 
strateginės santarvės labui.

Klaipėdos krašte 1930-1938 
metais lietuviškas mokyklas 
steigė privati Mokyklų draugi
ja. Valstybinės politikos po
žiūriu tada taip buvo pato
giau, kad nepyktų didysis 
Vakarų kaimynas. Tam tikrą 
analogiją galima būtų įžiūrėti 
ir čia kalbamų pietryčių Lietu
vos mokyklų atveju. Tai Tau
tos fondui kelia dar didesnę 
atsakomybę.

Mokyklų steigimo Vilnijoj 
klausimu gavome keletą laiš
kų, kurių čia pateikiamos 
trumpos ištraukos:

„Siūlome išlaikyti Tautos 
fondo paramą paribio, užribio 
mokykloms, mokytojams ir pa
gal galimybę ją didinti... Aps
kritai, jeigu išeivijoje pavyktų 
surinkti pinigų naujos moky
klos statybai, ar namo pirki
mui, tokia iniciatyva būtų 
graži, naudinga ir įkvėpianti”, 
rašo TF Lietuvos atstovybės 
pirmininkas Napaleonas Kit
kauskas. Vicepirmininkas K. 
Garšva atskirame laiške pa
reiškė nuomonę, kad „Didesnė 
TF parama mokykloms ir mo
kytojams būtų sveikintina”.

J. Endriukaitis, Vilniaus 
apskrities viršininko pata
rėjas, rašo: „Mums labai su
prantamas kilnus TF sieki
mas padėti spręsti sudėtingas 
Vilnijos švietimo problemas. 
Vienas tokių pagalbos būdų — 
statyti Vilniaus krašto lietu
viškas mokyklas. Šiuo metu 
labai akivaizdus mokyklų po
reikis Lavoriškių miestelyje... 
Ten yra lenkiška vidurinė ir

*
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Šilėnų miestelis netoli Vilniaus. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

jokios lietuviškos mokyklėlės. 
Galėtų būti statoma pradinė 
mokykla ir numatytas priesta
tas vidurinei, butai mokyto
jams”.

E. Gečiauskas, Vilnijos 
draugijos pirmininko pava
duotojas, pabrėžia, kad vy
riausybė skyrė tik 900,000 litų 
naujai steigiamoms mokyk
loms, darželiams. O tokių 
prašoma iki 25. Daugeliui 
nėra ne tik mokyklų patalpų, 
bet ir mokytojams butų.

„Vorūtos” laikraščio redak
torius Juozas Vercinkevičius 
rašo: „...reikia statyti tokį pa
statą, Lietuvių kultūros cent
rą — pagrindinę lietuvių mo
kyklą prie strateginio kelio į 
Baltarusiją — Medininkuose 
ar Lavoriškėse, ar kitur...”

Visi šie atsiliepimai įrodo 
patalpų mokykloms ir moky
tojų apgyvendinimui trūku
mą. Esamų pastatų pirkimą 
trukdo vietiniai lenkai. Dviem 
atvejais pabrėžiamas įpa- 
tingas reikalas turėti mo
kyklą, net kultūros namus La
voriškėse. Šis konkretus, vaiz
dus, svarbus ir didelis už
davinys galėtų tapti TF spe
cialaus metinio vajaus tikslu. 
Aišku, kad šis projektas būtų 
didelė paskata idealistui mo
kytojui ryžtis dirbti sunkioj, 
lenkų savivaldybės dominuo- 
jamoj, aplinkoj. Didžiausia 
mokytojui parama — suteikti 
jam patrauklias mokyklos pa
talpas ir saugų, patogų butą. 
Šis projektas tikrai išsiskirtų 
iš kitų, jau pasikartojančių TF 
darbų ir būtų vertas lietuvių 
visuomenės paramos. Tačiau 
sprendimas priklausys nuo 
kiekvieno mūsų čia, šiandien. 
Pasvarstykit, pasisakykit, nu- 
tarkit.

Kad būtų užtikrinta toli
mesnė lietuvių visuomenės 
parama Tautos fondui, jo vei
kloje turi vyrauti keli, bet 
konkretūs ir svarbūs, už
daviniai, kurių pagrindas 
būtų švietimas, mokykla, mo
kytojas ir jaunimo auklėjimas, 
paremtas dorovės, visuo
meniškumo bei tautiškumo
nuostatomis. Šiuo keliu eida- dymo. Švenčiant mokslo metų 
mas TF ir demokratiją puo- pabaigą ar diplomus, jauni- 
selės, o tai, kaip, ir mūsų sta- mas tikisi dovanų. O kas būtų 
tute pasakyta, yra pagrindinis geriausia dovana? Jei jaunus 
TF uždavinys. paauglius yra būtina siųsti į

Jurgis Valaitis jaunimo lietuviškų organiza-
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BAIGIASI MOKSLO METAI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Jaunimas nekantriai laukia 
paskutinio mokyklos skam
bučio, mokytojai savo užtar
nauto poilsio, o tėvai planuoja 
vasaros atostogas. Tiek vie
tinėse Amerikos, tiek lituanis
tinėse savaitgalio mokyklose 
tos pačios viltys ir svajonės. 
Ne paslaptis, kad dalis lietu
viško jaunimo nelabai noriai 
lanko šeštadienines mokyklas, 
nes jie praranda, šeštadienio 
laisvalaikio malonumus, todėl 
yra nepaprastai svarbu, kad 
tėvai sugebėtų savo vaikus ne 
vien priversti, bet ir juos įti
kinti lituanistinės mokyklos 
verte. Taip pat, girdint moki
nių nusiskundimus dėl pa
mokų naštos, reikia dar bū
tinai priminti, kad pamokoms 
privalo ruoštis ir mokytojai, 
nes be pasiruošimo jie ne
galėtų mokytį. Žodžiu, tiek 
mokiniai, tiek mokytojai kartu 
neša beveik vienodą mokslo 
naštą, tik lietuviukams atro
do, kad jų našta sunkesnė, nes 
jiems sunkiai suprantamas li
tuanistinių mokyklų tikslas.

Mokslo metų pabaiga ne 
vien nutildo mokyklos skam
butį, bet kai kuriems jaunuo
liams reiškia jų „vargo” pa
baigą, mokyklose ar univer
sitetuose bei kolegijose pra
leistus metus apvainikuojant 
diplomais ar baigimo pažymė
jimais. Tai absolventų tėvams, 
didelis džiaugsmas ir malonus 
žinojimas, kad palengvės sun
koka finansinė našta ir jų 
sūnus ar dukra galės eiti savo 
pasirinktu profesiniu keliu. 
Tačiau pagrindinis klausimas 
yra tas: ar jie pasirinks lietu
višką kęlią savo privačiame 
gyvenime?

Nuo jų pasirinkimo priklau
sys tolimesnis užsienio lietu
vių visuomenės gyvastingu
mas, kuris yra labai reika
lingas iš okupacijos smurto 
atsigavusiai Lietuvai. Litua
nistinėms mokykloms reikia 
mokytojų prieauglio, o orga
nizacijos laukia jų eilių papil-

cijų vasaros stovyklas, jiems 
dovanoti lietuviškas knygas, 
vaizdajuostes ir plokšteles, tai 
diplomuotam jaunimui patar
tina padovanoti atostogas Lie
tuvoje. Nebuvę Lietuvoje, jie 
bus giliai sukrėsti ir nustebin
ti, kad visoje aplinkoje, gat
vėse, restoranuose ar parduo
tuvėse, girdėti tik lietuvių 
kalba, o aplankę Vilniaus ka
tedrą ar Trakų pilį, jie galės 
įsisąmoninti garbingą ir seną 
savo tautos šaknų praeitį ir ja 
didžiuotis. Grįžę į namus 
Amerikoje, jie jau bus apsis
prendę už Lietuvą.

Artėjant mokslo metų pa
baigai, tėvai privalo ne vien 
džiaugtis savo vaikų laimė
jimais, bet tiesti jiems toliau 
kelius lietuvybės kryptimi, 
nuo lietuviškų parapijų, jau
nimo organizacijų, iki lietu
viškos namų aplinkos ir ryto
jaus dienos planų. Tai Ame
rikos lietuvių tėvų pagrindinė 
pareiga ir uždavinys.

VILNIAUS TILTAI 
LAUKIA REMONTO

Vyriausybė šiemet skyrė 
lėšų sostinės Geležinio Vilko 
ir Žirmūnų tiltams remontuo
ti. Geležinio Vilko tiltui re
montuoti skirta beveik 5 min. 
litų. Darbai jau pradėti. 
Žirmūno tilto remontui skirta 
1 min. 400 tūkst. litų. Vil
niaus savivaldybės Miesto 
ūkio skyriaus vedėjas Anta
nas Mikalauskas „Respub
likai” visų Vilniaus tiltų būklę 
įvertino kaip prastą. „Tiek lai
ko tiltai mieste buvo statomi, 
tačiau niekas negalvojo apie 
jų eksploatavimą ir priežiūrą, 
— sakė A. Mikalauskas. — 
Dabar, po 20 metų, pagaliau 
susigriebta, kad juos reikia 
kapitaliai remontuoti. Tuo 
tarpu tiltus bent šiek tiek re
montuoti reikia kiekvienais 
metais”.

Šiuo metu, pasak A. Mika
lausko, pagrindinio remonto 
reikia beveik visiems sostinės 
tiltams, išskyrus pernai baig
tą statyti Šilo tiltą ir gan dar 
naują Baltąjį pėsčiųjų tiltą.

R. J.
KUN. ANTANO SAULAIČIO, S.J. PAGERBIMAS - IŠLEISTUVĖS

įvyks 1998 m. birželio 21 d., sekmadienį Jaunimo centre.

11:30 v.r. Mišios (Jaunimo centro sodelyje; lyjant koplyčioje)
1:00 v.p.p. programa - pietūs (Jaunimo centro didž. salėje)

Bilietų kaina: $20 suaugusiems, $10 studentams ir vaikams nuo 8 m.
Dėl rezervacijų skambinti Grasildai Reinytei, tel. 708-352-3405 (10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro). 
Čekius rašyti Jesuit Fathers ir siųsti nurodytu adresu. Kad bilietus gautume iš anksto, 

prašome pridėti sau adresuotą voką su ženklu (self-addressed stamped envelope). Vietos bus 
rezervuojamos užsimokėjus.
5,----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prašome grąžinti šią atkarpą su mokesčiu iki birželio 12 d. šiuo adresu:
Jesuit Fathers • Kun. Antano Saulaičio, S.J. pagerbimas 

2345 W. 56th Street
Chicago, IL 60636

Vardas.....................................................................................................................................................
Adresas................................................................ .................................................................................
.......... ................. ................................................ ..:......... , tel............................................. ...................

Dalyvausime..............................................................
..........suaugusieji ($20);...........vaikai/studentai ($10);...........vaikai mažiau kaip 8 m. (veltui)

Siunčiu už bilietus sumą: $...............................

CLASSIFIED GUIDE
SKELI}/ /V7 /

įVAIROS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte- 
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373.

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1Z2 VVest 95th Street 

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas turintis CDL 
leidimą. Kreiptis tel. 773- 
582-1473. Kalbėti angliškai

Įmonei reikalinga siuvėja/ 
siuvėjas moteriškų ir vyriškų 
rūbų taisymui. Kreiptis: 4412 
W. 59 St, Chicago, tel. 773- 
735-5667.

Reikalingi darbininkai
turintys praktikos „siding” 

ir „soffit” darbuose. 
Kreiptis tel. 708-728-0208.

Ieškomas darbininkas pa
ruošti sunkvežimius da
žymui. Skambinti: tel. 708- 
396-1515. Kviesti Steve.

Reikalingas garažas. Ga
linčius išnuomoti (pagei
dautina Marųuette Parko 
apylinkėje) skambinti tel. 
773-434-1509.

Ieškau darbo prie se
nelių arba vaikų. Skam
binti Jovitai, tel. 708- 
974-3048.

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.

GREIT PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

(773)586-5959 
(708)425-7160

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

KMIECIK REALTORS
V-K" 7922 S.Pulaskl Rd.
... T ~ l~~^l • 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

CIK PBD/OKR 
ŪPERHTORS

As one of Amerlca's largest and 
fastest grovrifig LTL carriers, we're 
rldlng right wlth you wlth a strong 
sense of teamwork and high ethical 
standards. We seek qualified Local 
Owner Operatore for our City P4D LTL 
Operatlon in Chicago. Min. 1 yr. uert- 
flable tractor traller exp. wlthln the lašt 
3 yre. needed. w/HAZMAT & doubles 
endorsements and an acceptable 
driving record. Appllcants mušt be 
able to effecthzely communicate ln 
English.
ln return for your efforts, enjoy the 
advantages of weeldy settlements, paid 
mileage and liability Insurance and a 
year round operatlon. Interested? 
Apply ln pėrson Monday • Friday. 
9am - 5pm, or call for an appolntment:

MOTOR UMBA XX

WATKINS MOTOR UNES, INC. 
4711 Lavrndale 
Lyona, IL 80534 
Phone: 708-442-7480

Parduodu
ACURA INTEGRA ’87 
auto, $1,150. Teirautis: 

tel. 773-776-9930.

Persiuntimo išlaidos knygai - $3.95. Gyvenantiems IL 
valstijoje pridėti 8.75% “sales tax”.

i I
i



„ŽURNALISTIKOS
ENCIKLOPEDIJA”

AUDRONIS NAMIKAS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. gegužės 14 d.________ 5

Dabar ir Lietuvoje pasirodo 
vis daugiau tokių leidinių, 
kaip enciklopedijos, jų įvairios 
atmainos. Bet dažnai tai yra 
vertimai iš kitų, užsienio 
kalbų. Lietuvių autorių pa
rengtų to pobūdžio veikalų 
ypač humanitarinio profilio, 
išeina dar retai. Juo maloniau 
„Draugo” skaitytojus supažin
dinti su viena jų — „Žur
nalistikos enciklopedija”, pla
tinti pradėtą šių metų pra
džioje. (Pastaba. Apie šį lei
dinį mūsų dienraštyje jau rašė 
E. Šulaitis, bet nebus per 
daug, dar kartą, ypač, kad šis 
straipsnis atsiųstas iš Lietu
vos. Redakcija)

Šio leidinio rengėjai ir 
leidėjai — Vilniaus universite
to Žurnalistikos institutas ir 
Lietuvos žurnalistikos centras
— pratarmėje nurodo, jog tai
— pirmoji lietuviška žurna
listikos enciklopedija. Tai — ir 
jos privalumas ir, matysime, 
tam tikra silpnybė.

„Žurnalistikos enciklopedija” 
pateikia apie 6,000 įvairaus 
pobūdžio ir apimties rašinių iš 
žurnalistikos ir kitų sričių ter
minijos, iš žurnalistikos istori
jos, teorijos, technikos, leidy
bos, poligrafijos. Čia rasime 
informacijos apie Lietuvos 
žurnalistus, laikraščius, žur
nalus, kitus leidinius, taip pat 
radiją, televiziją, žiniasklaidos 
organizacijas bei įstaigas: nuo 
pirmųjų iki gyvenamojo tarpo, 
mūsų dienų.

Nors tai lituanistinė žurna
listikos enciklopedija, bet joje 
spausdinta ir apžvalginių 
straipsnių apie daugiau kaip 
100 pasaulio kraštų visuo
menės informavimo priemo
nių. Kitų kraštų lietuviams 
pastaroji informacija, tikriau-* 
šiai, nėra nauja ar tiek svarbi, 
nes jos gali jie gauti ir iš kitų 
enciklopedijų ar žinynų už
sienio kalbomis.

Tačiau žinių ir duomenų 
apie Lietuvos bei užsienio val
stybių lietuviškąją periodiką, 
jos leidinius, ją kūrusius 
žmones galima rasti tik šioje 
enciklopedijoje. Į ją surinkta 
duomenų ir apie tokius Lietu
vos bei užsienio kraštų, tarp 
jų JAV, lietuvių žurnalistus, 
redaktorius, leidinius, apie 
kuriuos kitur informacijos 
arba neužtiksime, arba ji bus 
nepilna, ar ne visai tiksli. Net
gi ir tokiame šaltinyje, kaip 
Bostono „Lietuvių enciklopedi
ja”, kuria, žinoma, apžvel
giamojo leidinio rengėjai nea
bejotinai pasinaudojo.

Kaip sakyta pradžioje, ši lie

Š.m. balandžio 17 d. Vilniuje prasidėjo pirmoji Lietuvos neįgaliųjų 
kūrybos šventė, pavadinta „Saulės ašara” Ją organizavo Nepriklausomų 
teatrų sąjunga, kurios iniciatyvą parėmė vyriausybė ir privatūs mecena
tai. Šventėje dalyvavo per 400 aktorių, literatų, pasakorių, skaitovų iš 
visos Lietuvos. Nuotr. Eltos

tuviška žurnalistikos enci
klopedija yra pirmoji, tad turi 
savo trūkumų, atsiradusių ir 
dėl nepatirties, ir dėl med
žiagos stygiaus, ir dėl neap
sižiūrėjimo ar kitų priežasčių. 
Pratarmės autoriai teisūs tar
dami, jog leidinyje neišvengta 
praleidimų, netikslumų, klai
dų ar kitų bėdų.

Bet ne silpnumai lemia 
„Žurnalistikos enciklopedijos” 
reikšmę ir į ją įdėtą didelį 
triūsą. Šiandien be šios kny
gos negalės apsieiti nei vie
nas, norintis ką sužinoti apie 
žurnalistiką, gauti apie ją in
formacijos.

Todėl geru žodžiu dera pa
minėti Enciklopedijos sudary
tojus — Genovaitę Burneikie
nę, Dalią Dirvonaitę, Juozapą 
Vytą Urboną, 29 jos autorius, 
taip pat konsultantus, Redak
cinę kolegiją — Juozą Baušį, 
Joną Bulotą, Praną Damijo
naitį, Rimgaudą Eilunavičių, 
Gediminą Ilgūną, Virgilijų 
Juodakį, Edmundą Juškį, Bro
nių Raguotį, Domą Šniuką, 
Laimoną Tapiną (pirmininką), 
Skirmantą Valiulį.

Reikia tikėtis, kad ilgainiui, 
pagal galimybes, bus išleistas 
ir „Žurnalistikos enciklopedi
jos” papildomas priedas. Bet 
dabar sakome: tegu ji pasklin
da kuo plačiau ne tik Lietu
voje, bet ir kitur tarp lietuvių, 
susilaukia kuo daugiau pir
kėjų ir vartotojų.

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTIJŲ LIETUVIAI

Biografijų žinynas, I to
mas, apimantis A-M raidėmis 
prasidedančias pavardes. Su
sideda iš 716 puslapių su 
2,004 biografijomis ir 1,037 
nuotraukomis. Gero popie
riaus ir kietais viršeliais. Jau 
pradedamas platinti.

I tomo kaina yra 23 dol. 
Užsisakant pridėti 10 dol. per
siuntimo išlaidoms. Tie, kurie 
buvo užsiprenumeravę, yra 
prašomi pasiųsti 8 dol. per
siuntimo išlaidoms. Čekius 
rašyti: Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas var
du. Patartina čekio apačioje, 
kur yra — for stambiomis 
raidėmis užrašyti — For de- 
posit only! Tokiu būdu, jeigu 
čekis dingtų, jo negalės 
iškeisti. Prie čekio reikia 
pridėti savo adresą ir siųsti: 
Mokslo ir Enciklopedijų leidy
bos institutas L. Asana
vičiūtės 23, 2050 Vilnius,
Lithuania. J. Ž.

Kauno Vaikų mados teatras gegužės 3 d. Motinos dienai skirtame koncerte Rotušės aikštėje atliko programos 
dalį. Nuotr. Eltos

TARP MUSŲ KALBANT
TAIP SENIAU BUVO „ŠVIEČIAMI” 

LIETUVIAI

Domininkas Kaleininkas, 
vėliau pasivadinęs Juozu Lau
kiu, 1889 m. atvyko į JAV. 
Kurį laiką gyveno Rytinėse 
valstijose. Paskui studijavo 
Valparaiso universitete. Įsikū
ręs Čikagoje, plačiai reiškėsi 
lietuvių spaudoje. Redagavo ir 
leido laikraščius. Jis parašė ir 
iš kitų kalbų vertė keletą kny
gų. Juozas Laukis jaunystėje 
simpatizavo anarchistams ir 
socialistams. Teigiama, kad 
vėliau jis pakeitė savo įsitiki
nimus. Ko gero, tokiam pasi
keitimui turėjo įtakos apsilan
kymas nepriklausomoje Lietu
voje.

Grįžęs į JAV, pradėjo domė
tis sveikatingumo, filosofijos ir 
kitais klausimais. Daug skaitė 
ir vertė kitomis kalbomis pa
rašytų knygų į lietuvių kalbą. 
Minėtinos išverstos Guy de 
Maupassant apysakos, G. 
Hauptmano penkių veiksmų 
drama .Audėjai”. Be to, jis pa
rašė „Kaip rašyti laiškus” ir 
anglų kalbos vadovėlį, kišeni
nį žodynėlį, ir kt. Beveik visas 
jo parašytas ir verstas knygas 
išleido Antanas Olševski, laik
raščio „Lietuva” ir to paties 
vardo knygų leidyklos savinin
kas. Juozas Laukis mirė 1947 
m. Čikagoje. Palaidotas lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse.

Mano rankose — J. Laukio 
paruošta ir 1904 m. A. Olševs- 
kio išleista knyga „Naujas Pil
nas Orakulas arba knyga Bur
tu, Monu ir visokiu Paslap- 
cziu”. Tai nemažo formato, 
kietais viršeliais knyga. Ge
ras, iki šių dienų puikiai išsi
laikęs, popierius. Knygoje 414 
psl. Knygos viršelio iliustraci
ja išspausdinta trimis spalvo
mis.

Anais laikais „Lietuvos” lei
dykla išleido 131 knygą. Ne vi
sos knygos buvo pelningos. 
„Lietuva”, nekeičiant tuome
tinės Amerikos lietuvių kal
bos, buvo „Didžiausias po 
Svietą išsiplatinęs sanvaitinis 
laikrasztis”.

Juozas Laukis 1904 m. iš
leistos knygos įžangoje rašo: 
„Visoki burtai šiądien abelnai 
yra laikomi pas žmones pras
toje garbėje; sako kad burtai 
ir tolygus dalykai palaiko 
žmones nežinystėje. Gal būt, 
kad žmones tikinti į burtus 
yra mažažiniais, bet tai ne 
burtai juos tokiais padaro, tik 
jų tikėjimas į juos, tikėjimas 
be jokio permenymo jų...”. 
„Bet aš čia tau, mielas skaity
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tojau, ne prietarus rinkau ir 
rašiau. Aš čion savo šitame, 
gana nuosekliame veikale su
rinkau budus, koki buvo ir yra 
vartojami išskaitymui nusi- 
duosiančių dalykų. Šį darbą 
aš atlikau, ne iš kokios prie
vartos, bet iš noro, dėlto, kad 
jis man patiko? Įžangos pabai
goje taip sakoma: „Pažink 
pats save, surask savo spra
gas, o pritaikęs pirmas ir už
taisęs antras, galėsi lengviau 
su svietu kovoti”.

Knygoje daugiausia vietos 
skiriama orakului. Orakulas, 
istorine prasme, tai graikų ir 
romėnų šventykla, kurioje ki
tados žyniai skelbdavo pra
našystes. Knygoje yra daug 
nubrėžtų skritulių, kurių vir
šuje surašyti numeruoti klau
simai. Pavyzdžiui: „Ar likti 
jaunikiu, ar vesti merginą, ku
rią aš myliu?, „Koks bus mano 
vyras, jeigu ištekėsiu”, „Ar 
statyti man namą ar apverst 
pinigus ant ko kito?” ir t.t. 
Aiškinama, kad reikia į apsk
ritimo vidurį mesti grūdą ar 
kokį kitą gumulėlį. Paskui, 
pagal nukritusioje vietoje pa
žymėtą numerį, ieškoti atsa
kymo.

Toje pačioje knygoje yra 
„Dangiškų ženklų”, „Delnaži- 
nystės” aiškinimų ir visokių 
patarimų. Jau anais laikais 
buvo pranašaujama, kad 1998 
metų gegužės 1 d. bus apsi
niaukusi, 6 ir 8 d. pūs šaltas 
vėjas, 19 d. bus audra, 24 d. 
bus lietus su vėtra. Štai šioje 
knygoje surašyti „Žmonių įti
kėjimai”: „Nedovanok špilkos
— bus vaidas, jei padovanosi, 
paimk mainan pinigą”, „De
dant pamatą namui po kerte 
dedamas pinigas dėl turtingu
mo, dėl šilumos”. Knygoje yra 
daug „monų”, kaip antai: 
„Kaip dažinoti su pagelba 
šiaudelio kuri valanda?”, 
„Kaip išauginti grybą į tris 
minutes?” ir t.t. Daug prirašy
ta apie „Delnažinystę”. Auto
rius, remdamasis Balzaku, ra
šo: „Jei Dievas įspaudė likimą 
kožno žmogaus fizionomijoje
— imant šitą žodį prasmėje 
išreiškimu viso kūno — tai 
kodėl ranka neturėtų priduoti 
fizionomijai pobūdžio, persta- 
tydama žmogaus veikme vi
same jos pilnyje ir vienintelia
me būde jos apreiškime?”

Tai va kaip šio šimtmečio 
pradžioje buvo „šviečiami” 
Amerikos lietuviai. Tačiau 
nuostabu, kad ir šiais laikais

kai kurie žmonės tiki „mo- 
nais”. Štai Amerikoje ir ki
tuose kraštuose pardavinėja
ma prancūzų ir vokiečių kal
bomis „Ouija” ir „The Angels 
Talk”. Čia rašantysis Juozo 
Laukio knygą įsigijo bene 
1954 m. Čikagoje, Adomo Vi- 
lainio-Šidlausko „Nemuno” 
knygyne. Vartydamas šią kny
gą, neiškenčiu nepaglostęs. 
Nors joje surašyti visokie „mo- 
nai”, bet ji yra verta švelnaus 
paglostymo. Ji yra XX am
žiaus pradžioje išleista ir iki 
šių dienų išsilaikiusi knyga. 
Kažin, ar bus 2098 m. Čika
goje kalbama lietuviškai, ar 
bus lietuviškai skaitančių 
žmonių, ar bus Čikagoje ir ap
lamai šiame krašte leidžiamos 
lietuvių kalba knygos?

Petras Petrutis

P.S. Praėjusios savaitės 
„Tarp mūsų kalbant” skiltyje 
įsivėlusios klaidos dėlei, pa
sikeitė reiškiama mintis. Ra
šantysis norėjo pasakyti, kad 
vis dėlto atrodo, jog galima 
reprezentuotis ne vien liau
dies, bet ir džiazo muzika.

P.P.

LIETUVA SPAUDŽIAMA 
UŽDARYTI ATOMINĘ 

ELEKTRINĘ

„Esu tvirtai įsitikinusi, jog 
gamtos apsauga ir kartu ruo
šimasis uždaryti Ignalinos 
atominę elektrinę tūri būti 
Lietuvos prioriterai. Nuo to 
daug priklausys, kaip klosty
sis stojimo į Europos Sąjungą 
procesas”, — prieš savo vizitą 
į Lietuvą „Lietuvos rytui” 
Briuselyje sakė atsakinga už 
gamtos apsaugą, branduolinį 
saugumą ir civilinę gynybą 
Europos Komisijos narė Ritta 
Bjerregaard.

Pareigūnė priminė, jog Eu
ropos Komisija Lietuvai pa
taria iki 1998 m. pabaigos pa
rengti energetikos pertvar
kymo planą, kuris numatytų 
ir Ignalinos elektrinės už
darymą.

Premjeras Gediminas Vag
norius, kovo pirmoje pusėje 
dalyvaudamas Europos konfe
rencijoje Londone, pareiškė, 
kad Lietuva pasiryžusi už
daryti Ignalinos atominę 
elektrinę, kai bus priimta į 
Europos Sąjungą.

Pagal 1993 m. su Europos 
plėtros ir rekonstrukcijos ban
ku pasirašytą sutartį Lietuva 
elektrinę turėtų uždaryti apie 
2002-2005 metus. Už Vakarų 
pagalbą tiriant ir stiprinant 
atominės elektrinės saugumą, 
vyriausybė tuomet įsiparei
gojo elektrinę uždaryti, kai tik 
reikės keisti kuro kanalus.

A.fA.
Ištikima Žemaitijos dukra

ONA JUODVALKIENĖ- 
NORKUTĖ

Paskutinius dvejus metus gyveno Burbank, IL, 
anksčiau Čikagoje, Marąuette Parke, dar anksčiau East 
Chicago, IN.

Po sunkios ilgos ligos užmigo amžinu miegu 1998 m. 
gegužės 12 d. ryte, išgyvenusi 91-rius metus ir 3 
mėnesius. Gimė Medemrodėje, Akmenės valsčiuje, 
Mažeikių apskrityje. Amerikoje išgyveno 49 metus.

Giliam liūdesy liko vyras Antanas, duktė Eglė, žentas 
Henryk Skwarczynski, jo motina Stanislawa ir sesuo 
Ewa su šeima Lenkijoje, jo sesuo Joanna Australijoje, 
sūnus Uosis, marti Jacąuie ir vaikaičiai Rebecca, 
Benjamin ir Isaac, sesuo Teodozija Kanadoje, mirusios 
sesers Leokadijos sūnus Rimvydas su šeima, brolio 
Alfonso našlė Albina su dukra Rūta ir jos šeima. 
Lietuvoje liūdi mirusios sesers Konstancijos sūnus 
Vitalis su šeima, mirusio brolio Vytauto dukterys: Irena, 
Danutė ir Dalia su šeimomis, artima mokslo draugė 
Jadvyga Špukienė su dukra Jūrate ir kiti giminės.

Velionė priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių 
fondui, Lietuvos Dukterims, Lietuvių moterų federacijai, 
Istorikų draugijai, Susivienijimui Lietuvių Amerikoje 
(buvo ilgametė kuopos finansų sekretorė) ir kitoms 
organizacijoms.

Vietoje gėlių aukoti: Draugo fondui, Lietuvos Dukterų 
draugijai.

Velionė Ona bus pašarvota gegužės 15 d., penktadienį 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., 
Chicago, IL. Lankymas nuo 2 p.p. iki 8 v.v. Atsisveikinimas 
ir maldos bus 6 vai. vakaro.

Iš laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, Marąuette Parke, 
kur bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė Ona 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. > - • • '

Nuliūdę: vyras, dukra ir sūnus. 
Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600.

Mielam šeimos draugui

A.fA.
ALGIUI VISOCKIUI

mirus, mūsų nuoširdžiausia užuojauta žmonai ZITAI 
ir dukteriai GAIDAI.

Jovita Strikienė 
Raimundas Strikas 
Algis ir Violeta Strikai

Lietuvos specialistų apskai
čiavimu, kanalai turėtų būti 
keičiami po kelerių metų.

Lietuvos energetikos insti
tuto direktorius Jurgis Vile
mas, komentuodamas anuo
met pasirašytą sutartį, sakė: 
„Lietuva tada dar buvo vi
siškai jauna ir silpna vals
tybė. Nei mes, nei Vakarai 
tuomet neturėjo patikimų 
žinių apie Ignalinos reakto
riaus saugumą ir jo savybes”.

Panašias sutartis yra pasi
rašiusi ir Rusįja, tačiau jos 
atominių elektrinių uždaryti 
niekas neprašo.

Europos Sąjungos nare no
rinti tapti Lietuva didelio pa
sirinkimo neturi. Taigi vieta 
Europos Sąjungoje Lietuvai 
kainuotų dešimtis milijardų 
litų. Uždarius atominę elektri
nę ir pertvarkius energetinę 
sistemą, gerokai padidės 
elektros energijos tarifai. Dar 
visiškai neaišku, kaip Lietu
vos pramonė reaguos į elek
tros kainų šuolį.

Pasak Jurgio Vilemo, reika
lavimas uždaryti Ignalinos 
atominę elektrinę pagrįstas 
tik politine logika. Anot jo, net 
Vakarų specialistai, reaktorių 
ištyrę iki paskutinio varžtelio, 
pripažįsta, jog Ignalinos elek
trinė yra pakankamai saugi ir 
gali veikti gerokai ilgiau, negu 
numato sutartyje nurodyti ter
minai. Tuo tarpu Europoos

Komisijos pareigūnė R. Bjeer- 
regaard mano kitaip. Pasak 
jos, „pertvarkydama energe
tiką, Lietuva turi įvesti tari
fus, kurie visiškai padengtų 
gamybos ir Ignalinos elek
trinės uždarymo išlaidas. Eu
ropos Sąjungos valstybių ben
drovėms, gaminančioms ener
giją, bus labai svarbu, kad 
Lietuvos energijos produkcįjos 
kainos atitiktų tikrąją jos ga
mybos savikainą”.

Europos Komisįja prie
kaištauja, kad Lietuva gami
na ne tik nesaugią, bet ir per 
daug pigią elektros energiją, 
kuri neatitinka Europos Są
jungos kraštuose įsigaliojusių 
tarifų. Tad problema — pigi 
energija.

Rima Jakutytė

Trakai. Sporto bazės vieš
butyje dvi dienas vyko Šiaurės 
ir Baltijos šalių Raudonojo 
Kryžiaus jaunimo bendradar
biavimo forumas. Tokie foru
mai rengiami nuo 1994 metų 
vis kitoje valstybėje. Lietuvoje 
Šiaurės ir Baltijos valstybių 
Raudonojo Kryžiaus jaunimas 
susitiko pirmą kartą. Apie 
savo veiklą pasakojo Islandi
jos, Danijos, Norvegijos, Suo
mijos, Švedijos, Estįjos, Latvi
jos ir Lietuvos RK atstovai, 
buvo sudaromi bendri tolesnių 
darbų planai.

' *

\ ‘ p
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Poetas Bernardas Brazdžionis Kaune.
Nuotr. Jono Česnavičiaus

„Poezijos dienas” ruošia 
JAV LB Kultūros taryba ge
gužės 22-23 d. Jaunimo cent
re. Gegužės 22 d., penkta
dienį, 7 vai. vak., JC mažojoje 
salėje bus susitikimas su poe
tu Bernardu Brazdžioniu. 
Jis pats skaitys savo poeziją ir 
bus rodoma naujausia vaizda
juostė apie poeto keliones į 
Lietuvą. Poetą B. Brazdžionį 
pristatys „Draugo” vyr. redak
torė Danutė Bindokienė. Šeš
tadienį, gegužės 23 d., 7 vai. 
vak., antroji „Poezijos dienų” 
dalis bus JC kavinėje. Bus 
supažindinama su naujausia 
poetės Eglės Juodvalkės 
knyga, vyks pokalbis tarp 
poetės- Eglės ir literatūros kri
tikės, prof. dr. Violetos Ke
lertienės. Dalyvaus ir savo 
eilėraščius skaitys jaunieji 
poetai: Daiva Karužaitė, 
Vainius Aleksa. Visi iš ank
sto kviečiami rezervuoti tą sa
vaitgalį dvasinei atgaivai.

LIETUVIŲ OPEROS 42-JĮ VEIKLOS 
LAPĄ UŽVERČIANT

Kaip greit, kaip greitai pra
bėgo „Čigonų barono” premje
ra ir pooperinis koncertas. 
Tiek darbo įdėta, tiek energi
jos išlieta, besiruošiant spek
takliui, ir viskas jau praeityje. 
Tačiau taip gausiai į „Čigonų 
baroną” susirinkusi publika, 
gausiau negu bet kada pripil
dyta Morton aukštesniosios 
mokyklos salė, daugiau kaip 
dviejų tūkstančių, ir audrin
gos ovacijos po spektaklio 
įrodė, kokia miela ir laukiama 
dar yra visuomenei lietuvių 
operos pavasario šventė — jos 
metinis spektaklis

Svečius menininkus išleidus 
į tėvynę ir šiek tiek po darbų 
atsikvėpus, operos valdyba ir 
jos pirmininkas Vaclovas 
Momkus, penktadienį, gegu
žės 8 d., sukvietė choristus 
bei jų artimuosius į Jaunimo 
centrą pasidžiaugti įrašu 
spektaklio, kurio patys daini
ninkai neturėjo progos matyti: 
jie vaidino ir dainavo. Šį sykį, 
gardžiuodamiesi savo pačių 
suneštais gardumynais, prie 
atgaivos taurių, jie galėjo pa
matyti save ir savo vaidybi
nius sugebėjimus, o jaunieji 
šokėjai susilaukė daugiausia 
dėmesio, ne tik iš paties vaka
ro šeimininko Vaclovo Mom- 
kaus, bet dar kiekvieną šokėją 
valdyba apdovanojo, o Jurgis 
Vidžiūnas jiems įteikė po bu
telį šampano, atsidėkojant už 
jų triūsą, entuziazmą ir be
gales šokių repeticijų, kurias 
tvarkė choreografas Juozas 
Vansevičius.

Reikia pastebėti, kad šį

Pedagoginio Lituanisti
kos instituto diplomų įtei
kimo vakaras šeštadienį, 
birželio 13 d., 6 vai. vak. vyks 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Bus ir įdomi meninė dalis, va
karienė ir šokiai. Visi studen
tai, jų tėvai, ankstyvesnių me
tų absolventai, lektoriai ir vi
suomenė kviečiami kartu su 
jaunimu švęsti lituanistinio 
instituto baigimo šventę. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti vakaro rengimo ko
miteto pirmininkei Virginijai 
Paulienei, tel. 630-323-5376.

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos metinis susi
rinkimas ir pietūs šį sekma
dienį, gegužės 17 d., 12;30 
v.p.p. vyks Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose. 
Visi kviečiami. Norintieji daly
vauti pietuose, prašomi pra
nešti Ramūnui Buntinui, tel. 
630-969-1316.

spektaklio įrašą, kaip ir per 
daugelį Lietuvių operos gyva
vimo metų, padarė žinomas 
filmuotojas Aleksas Plėnys. 
Paklaustas jis atsakė, kad 
operos spektaklius jau filmuo
ja kasmet nuo 1963 metų ir 
turi visus įrašus. Galbūt būtų 
pravartu paminėti, kad jei 
kam Čikagos operos spektak
liai yra nepasiekiami, galėtų 
kreiptis į Aleksą, jis sutiktų 
pagaminti įrašą bet kurios tu
rimos operos. Jis taip pat 
pažymėjo, kad iš to jis jokio 
verslo nedaro. Jo telefonas 
yra (773) 585-6581.

Suėjimo metu turėjome pro
gą pasikalbėti su valdybos pir
mininku ir pasiteirauti rūpi
mais klausimais. Paklausiau 
jį, kaip seksis užbaigti sezoną 
finansiškai. Į tai pirmininkas 
atsakė labai optimistiškai: 
valdyba ne tik išmokėjo visas 
skolas (apie 7,000 dol.), kurias

Prisimenant „Čigonų baroną” ir jo solistus. Iš kairės: Algimantas Bar
niškis ir Virgilijus Noreika (su viena chorisčių). Nuotr. E. Šulaičio

paveldėjo iš pereitų metų, bet 
dar, atrodo, susidarys ir liku
tis ateinantiems metams. 
Kiek pinigų liks, tiksliai ne
galėtų jis šiuo metu pasakyti, 
nes ne visos sąskaitos dar 
užmokėtos. Kai bus baigti visi 
atsiskaitymai ir kontrolės ko
misija atliks kasos patikri
nimą, įvyks metinis operos 
narių susirinkimas ir kitų 
metų valdybos rinkimai.

Su dėkingumu Vaclovas at
siliepė apie savo pagrindinius 
šiemetinius talkininkus, ku
riuos paminėsime ir sritis, ku
riuose jie dirbo. Dešinioji ran
ka ir nuolatinis pirmininko 
pagalbininkas, tai valdybos 
vicepirmininkas Jurgis Vi
džiūnas, o taip pat ir jo žmona 
Danutė, kuri tvarkė vajaus 
laimėjimų bilietėlius, paruošė 
juos traukimui, suregistravo 
visas gautas aukas. Valė Ža- 
deikienė labai kruopščiai 
tvarkė iždo reikalus: mokėjo 
sąskaitas, tvarkė iždo knygas, 
o paprašyta, niekad neatsi
sakė patalkinti ir prie kitų at
siradusių darbų. Sekretorė 
Virginija Savrimienė tvarkė 
visus raštus, vedė posėdžių 
protokolų knygą bei talkino 
prie salės ruošos ir papuoši
mų, vykstant įvairiems ren
giniams. Lidija Rasutienė 
tvarkė įvairius formalumus 
su valdiškomis įstaigomis 
anglų kalba; ji rūpinosi deko
racijų ir rūbų reikalais su 
Stivanello bendrove, o, be to, 
išrūpino iš jų net skolos su
mažinimą, kuri buvo likusi iš 
pereitų metų. Romas Bumei- 
kis buvęs geras ūkiškų reika
lų viršininkas bei geras talki
ninkas ir prie kitų darbų. 
Gražina Stauskas palaikė 
ryšius su choristėmis ir buvu
si ypač aktyvi renginių darbi
ninkė.

Didžiausias pirmininkui 
džiaugsmas buvęs, kai išėjus į 
sceną dainuoti, jis išvydęs pil
nutėlę salę publikos. Na, o dėl 
liūdesio šešėlių, jei tokių ir 
buvę, tai gal koks išgirstas 
vienas kitas aštresnis ar spau
doje pastebėtas kritikos žodis, 
ypač jei jis būna ne visai ob
jektyvus. Bet džiuginančių 
momentų būta kur kas dau
giau. Augančios choristų eilės 
— jaunų talentingų daini
ninkų ir šokėjų Lietuvių ope
roje atsiradimas. Džiugina, 
kad ir dainos veteranų dar 
puikių esama. O sugyvenimas 
visų, be skirtumo kas kada at
vykęs, tikrai operos valdybai 
kelia džiaugsmą ir pasidi
džiavimą. Tai gražus pavyz
dys, kai, turint bendrus inte
resus, galima visiems bendrai 
kartu dirbti.

J. Končius

A.a. Jono Žadeikio, buvu
sio ilgamečio „Iš Ateitininkų 
gyvenimo” skyriaus „Drauge” 
redaktoriaus, 5-rių metų mir
ties sukakties paminėjimo šv. 
Mišios bus aukojamos šešta
dienį, gegužės 23 d., 10 vai. 
ryto, Tėvų Marijonų vienuoly
no koplyčioje prie „Draugo”. 
Šv. Mišias aukos kun. R. Gu
delis. A. a. Jono našlė Valerija 
Žadeikienė kviečia gimines, 
draugus ir pažįstamus, o ypač 
visus ateitininkus dalyvauti ir 
maldoje prisiminti velionį.

LIETUVOS DIENOS ČIKAGOS 
KULTŪROS CENTRE

„A World in a Weekend” — 
taip vadinosi balandžio 22-27 
d. Čikagos kultūros centre su
rengtos Lietuvos, o konkre
čiau, Vilniaus dienos. Gal visi 
žinome, kad Vilnius susigimi
niavęs miestas su Čikaga. 
Tokių miestų priskaičiuojama 
apie 22.

Visą savaitgalį buvo pilna 
lietuviškos temos. Trečiadienį 
„Lietuviškas dienas” pradėjo 
dainininkai iš Lietuvos Ra
mutė Tumuliauskaitė ir Vy
tautas Juozapaitis. Na, o Lie
tuvos vyčių tautinių šokių 
studentų ir jaunių grupės at
stovavo Vilniui sekmadienį. 
Mums teko didelė garbė 
užbaigti tą koncertinį mara
toną.

Kur giria žaliuoja
Prieš mus dainavo „Daina

vos” choras, diriguojamas D. 
Polikaičio, sutraukęs nemažą 
būrį gerbėjų. Koncerto pabai
gai choras padainavo „Kur gi
ria žaliuoja” — Juozo Guda
vičiaus muzika, Ksavero Va
nagėlio žodžiams. • Nejučia 
mintimis sugrįžau Lietuvon. 
Ši daina sovietų okupacijos 
metais ilgam laikui buvo iš
braukta iš Dainų švenčių re
pertuaro. Tik 1980 metais 
uždainuota pirmą kartą res
publikinėje Dainų šventėje. 
Norėčiau papasakoti šios dai
nos kelią atgal į šviesą. Kaip 
žinia, jei norėjai tarybų Lietu
voje padaryti kaijerą — 
turėjai stoti į komunistų par
tiją. Tik partijos narys turėjo 
teisę tapti skyriaus vedėju, 
mokyklos, gamyklps, restorano 
direktoriumi ir t.t,. Mano dar
bo kaijeros pradžia (prieš tris 
dešimtis metų), prasidėjo 
Elektrėnuose, Trakų rajono 
priklausomybėje. Tuo metu 
kultūros skyriui vadovavo Ju
lius Pulauskas, savaime su
prantama, komunistas. Ta
čiau šis žmogus buvo kitokios 
rūšies komunistas: partinis 
bilietas buvo jam reikalingas 
padaryti didesniems darbams 
(be abejo, padėjo išsilaikyti ir 
vedėjo kėdėje, nes turėjo tik 
vidurinį išsilavinimą) — išsi
reikalauti iš valdžios pinigų 
įvairiems renginiams, Kul
tūros namų remontui ir t.t. 
Reiktų žinoti, kad Kultūros 
namai buvo ta vieta, kur 
žmonės susirinkdavo dainuo
ti, muzikuoti, šokti, vaidinti ir 
pan. Ateidami į Kultūros na
mus, jie leido prasmingai savo 
laisvalaikį. Didelė tautos dalis 
nenusigėrė, nes atrado pras
mę dalyvauti meno saviveik
loje. Neįkainojamą darbą atli
ko kultūros darbuotojai — 
gaudami patį mažiausią atly
ginimą, dirigavo chorams, or
kestrams, vadovavo įvairiems 
choreografijos vienetams ii 
t.t. Trakų rajonas, kaip ir Vil
niaus ar Šalčininkų, — mišrių 
tautybių rajonas ir kultūros 
skyriaus vedėjui tvarkytis ne
buvo taip paprasta. Neveng
davo iškeikti prastesnį dar
buotoją, darbščius tiesiog die
vino, bet, kas svarbiausia, 
pats iki pat šaknų buvo liau
dies dainos, liaudies meno 
puoselėtojas. Gal daugelis 
girdėjo Trakų rajono kaimo 
kapelą „Galvė” su vadovu Jur
giu Gaižausku. Tai šitą ka
pelą sukūrė pats J. Pulaus
kas. Juk reikėdavo nuvažiuoti 
į Vilnių paimti kompozitorių, 
atvežti į Elektrėnus, pakeliui 
surinkti kitą dalį kapelos da
lyvių, kitas vairuotojas iš kito
rajono galo veždavo likusiuo
sius. Po repeticijos vėl visus 
išvežiodavo. Tai buvo ne taip 
paprasta. Kapela egzistavo 
apie porą dešimtmečių (gal 
dešimt metų kartu su kapela 
koncertavo ir mano parengti 
tautinių šokių šokėjai), iš
važinėjo visą Sovietų Sąjungą 
ir nemažai užsienių tik vedėjo 
dėka. Buvo įsteigtas toks per

einamasis Ministrų tarybos 
prizas už geriausią meno savi
veiklos išvystymą tarp rajonų. 
Tai šį prizą Trakų rajonas 
išlaikė 10 metų. Galų gale bu
vo padovanotas rajonui ir ati
duotas Trakų pilies muziejui 
saugoti. Rajono svoris „didė
jo”, tuo pačiu didėjo ir paties 
vedėjo svoris. Jo žmona Aldo
na Pulauskienė nors ir nebu
vo baigusi konservatorijos, o 
tik Kultūros-švietimo techni
kumą, buvo talentinga chor
vedė ir vadovavo Vievio Kul
tūros namų mišriam chorui, 
kurio aistringu dainininku 
buvo ir J. Pulauskas. Tas cho
ras ilgą laiką buvo įvairių 
konkursų laureatu. Jo reper
tuare buvo ir „Kur giria 
žaliuoja” (nesu tikra, kad vie- 
viškiai pirmieji ją atgaivino). 
Pasinaudojęs savo partiniu bi
lietu, rajono meno saviveiklos 
svoriu, J. Pulauskas „prakišo” 
ir apgynė dainą labai aukš
tuose valdžios sluoksniuose ir 
tik jo atkaklumo dėka galin
gai ir ramiai suskambėjo Vin
gio parke „Kur giria žaliuoja, 
ten mano namai”. Deja, J. Pu
lauskas nebesulaukė net 1985 
m. šventės, kurios progra
moje, tuoj po R. Zigaičio 
„Šlovingosios partijos”, sus
kambėjo minėtoji daina. Mirė 
1985 metų pradžioje. Kovoda
mas už šios dainos atgaivi
nimą, jis rizikavo savo parti
jos bilietu ar gal net parei
gomis.

Lietuvos Vyčiai Claudia 
Cassidy teatro scenoje

Kai „Dainava” baigė savo 
koncertą ir publika ėmė skirs
tytis iš salės — pagalvojau, o 
kas ateis į mūsų koncertą, juk 
laikas sutapo su lietuvių ope
ros premjera. Buvo liūdnoka, 
kai kelios šokėjos, neper- 
spėjusios nedalyvavo mūsų 
koncerte, pasirinkusios operą. 
Iš kitos pusės tai būtų pagirti
na, jei ne toks atsakingas 
grupės ir, drįstu teigti, lietu
vių gyvenimo momentas — 
pačiame Čikagos centre atsto
vauti Lietuvai, Vilniui!

Džiaugėmės, matydami be
sirenkančius žiūrovus, kurių 
buvo artipilnė, 300 žiūrovų 
talpinanti, teatro salė. Pra
dėję tradicine .Kepurine”, 
„Šiaučiuku-kriaučiuku” bei 
„Lenciūgėliu”, pakvietėme 
kanklininkę Daivą Kimtytę, 
kuri papasakojo, kad Lietu
voje kanklėmis skambino jau 
VI a., bei atliko keletą kū
rinėlių. Jauniai šoko „Dują” ir 
„Polką keturinę”, studentai 
žemaitišką „Bulių”, "Kubilą”, 
„Rolenderį”, o visi kartu su- 
trenkėm „Grečinikę”. Labai 
šiltai žiūrovų buvo sutikta 
dainininkė Genovaitė Bige
nytė, padainavusi porą liau
dies dainų. Genovaitė ir Daiva 
papuošė mūsų koncerto pro
gramą aukštu meniniu lygiu. 
Lidija Ringienė prieš kiek
vieną šokį supažindindavo 
žiūrovus su jo turiniu. Žiū
rovai ilgai plojo, kai kurie, 
priėję po koncerto, džiaugėsi 
mūsų programa, puikiais kos
tiumais. Įdomu, kad daugumą 
jų buvo pirmosios bangos lie
tuvių palikuonys, gana neblo
gai kalbantys gimtąja kalba.

Be jokios abejonės, jei Lietu
voje būtų toks renginys — 
Čikagos dienos — salė lūžtų 
nuo žiūrovų, bet, svarbiausia, 
gėlėmis pražystų scena — 
rengėjai ateitų padėkoti... Ma
lonu buvo, kai Frank Zapolis 
mums visoms įteikė gėlių.

Ligija Tautkuvienė

Jei žinote mirusiu lietu
vių rašytoju neprižiūrimus 
kapus Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, ar Tautinėse lietu
vių kapinėse, praneškite Sta
sei Petersonienei, tel. 773-847- 
1693.

Vika Gylytė (kairėje) ir Kristina Mockutė, Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
šokėjos. Nuotr. Edvardo Šulaičio

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, gegužės 17 d. vyks Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Vi
si dalyvaukime vaikams skir
tuose šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Po Mišių skubėkime į Ateiti
ninkų namus švęsti Sekmines 
su piemenėlių laužu. Apsiren
kite sportiniais drabužiais. 
Dalyvaukime visi!

„Protėviu dangaus žiū
rėtų” — kelionė į protėvių 
pasaulį. Kviečiami vaikučiai 
ir visi, kurie norėtų susipa
žinti su būtybėmis, kurios mū
sų protėviams padėjo ir jėgo
mis,kurios jiems kenkė, tačiau 
nenugalėjo. Pjesės autorė A. 
Bagatyrytė. Režisuoja ir vaidi
na A. Budrytė. Muzika A. 
Martinaičio. Atvykite į Jauni
mo centro maž. salę gegužės 
16 ir 17 d. Pradžia 2 v.p.p. In
formacijai tel. 708-598-6571.

„Lietuvos ateitininkų at
sikūrimo rūpesčiai ir atei
ties perspektyvos” temą sa
vo pašnekesyje penktadienį, 
gegužės 15 d. Ateitininkų na
muose vyksiančioje vakaronė
je gvildens kun. Rimas Gude
lis. Pradžia 7 v.v. Visi kviečia
mi.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga penktadienį, gegužės 
15 d., 7:15 vai. vak. vyks PLC, 
Lemonte. Visos sesės dalyvau
ja uniformuotos. Kviečiami ir 
šeimų nariai.

• Lietuvių Dailės muzie
juje, gegužės 15 d., penktadienį 
trys renginiai: Džojos Bary
saitės fotografijų paroda „Val
das Adamkus - Prezidentas” 
atidarymas; folklorinio an
samblio „Delčia” koncertas ir 
meno darbų tyliosios varžy
tinės. Pradžia 7:30 v.v.

(sk.)
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)
• Reikalingas studen- 

tas(ė) dirbti vasaros metu 
advokato raštinėje. Turi gerai 
kalbėti lietuviškai ir angliškai, 
turėti darbo teises ir gerai 
mokėti naudotis rašomąja ma
šinėle ir kompiuteriu. Skam
binti 773-284-0100.

(sk.)
• A.a. Jeronimo Lands

bergio, mirusio 1996 m. birže
lyje atminimą pagerbdama, 
Regina Galinaitienė, Anna- 
polis, MD, paaukojo $30 Lie
tuvos našlaičiams. Reiškiame

Kapų puošimo šventės 
(Memorial Day) gegužės 25 
d. iškilmės Šv. Kazimiero 
kapinėse vyks šia tvarka: 
10:15 vai. r. — procesija į 
Mišių vietą; 10:30 vai. r. — 
Mišios atvirame ore. Šv. 
Mišias aukos t. marijonų pro- 
vinciolas kun. Donald S. Pe
traitis, M.I.C. Giedos Lietuvos 
Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios, taip pat 
dalyvaus Kolumbo Vyčių gar
bės sargyba, Dariaus-Girėno 
Amerikos legiono 271 postas 
(vadė Sally Fotopulos), Da
riaus ir Girėno Amerikos legio
no pagalbinis 271 postas, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė. 
Reikia tikėtis, kad dalyvaus ir 
gausi minia lietuvių, kad jų 
rūpestis Šv. Kazimiero kapi
nių likimu neapsiriboja vien 
žodžiais ir skundais, o pasi
žymi konkrečiu lietuviško so
lidarumo parodymu.

Pirmasis Čikagoje su
sikūrusio folklorinio an
samblio „Delčia” koncertas 
lietuvių visuomenei bus šį 
penktadienį, gegužės 15 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte (14911 
127st Str. — Pasaulio lietuvių 
centre). Visi maloniai kviečia
mi pasiklausyti.

„Naktinės personos”, į 
kurių koncertą Vilniaus Vin
gio parke gegužės 9 d. susirin
ko 20,000 žiūrovų, šį šeš
tadienį, gegužės 16 d., 8 vai. 
vak., koncertuos Jaunimo cen
tre. Jeigu reikia platesnės in
formacijos, skambinkite 708- 
386-0556.

užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629.

(sk.)
• A.a. Aleksandro Sako

atminimui Asta ir Slobodan 
Pejovic paaukojo $125 Lithua
nian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir reiškiame 
gilią užuojautą.

(sk.)
• Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: po $110 - Vytas ir 
Valda Rašytinis. $100 - Leo ir 
Stasė Kankus. $30 - Tadas 
Bukaveckas. Po $20 - Stasys ir 
Sofija Vaškiai; Juozas Bigelis. 
Po $10 - Vladas Gedminas; 
Viktorija Paliulis. Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: .Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei”, 1394 Midd- 
leburg Ct., Naperville, IL. 
60540-7011.

(sk.)




