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Naftos blokadą Lietuvai vykdo 
Rusijos vyriausybė 

Vilnius, gegužės 24 d. 
(BNS) — Rusijos vyriausybės 
įsakymas nu t rauk t i naftos tie
kimą „Mažeikių naftai" leidžia 
kalbėti apie Lietuvos blokadą, 
teigia Seimo pirmininkas Vy
tau tas Landsbergis. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje j is kategoriškai pa
neigė Rusįjos ambasados pra
nešimą, jog naftos tiekimas į 
Lietuvą reguliuojamas tik ūki
nių bendradarbių dvišaliais 
komerciniais susitarimais. 

Penktadienį išplatintame 
Rusijos ambasados pranešime 
spaudai nepagrįstais vadina
mi pranešimai, kad Rusijos 
vyriausybės s t ruktūros yra su
sijusios su naftos nutraukimų. 

.Ambasada gavo instrukciją, 
ką sakyti, bet negavo informa
cijos", sakė V. Landsbergis. 
J i s teigė, kad gegužės 19 d. 
nutraukt i naftos tiekimą įsakė 
Rusijos kuro ir energetikos 
ministro pirmasis pavaduoto

jas . „Reikia kalbėti apie blo
kadą ir apie Rusijos vyriau
sybės veiksmus", sakė V. 
Landsbergis. 

J i s kritiškai vertino Rusijos 

energetikos ministerijos pra
nešimą, jog naftos žaliavos tie
kimas nutrauktas dėl būti
nybės Rusijoje atlikti sėjos 
darbus. „Galima įsivaizduoti, 
kaip Rusijai staiga pritrūko 
naftos produktų lauko dar
bams ir tą problemą iš
sprendžia naftos nutraukimas 
tik vienai Mažeikių gamyk
lai", ironizavo V. Landsbergis. 

J is abejojo, „kokia milži
niška Mažeikių gamykla, kiek 
ji suvartoja ir kaip nevyktų 
lauko darbai visoje Rusijoje, 
jeigu būtų vykdomi įsiparei
gojimai" tiekti naftą. 

Pasak V. Landsbergio, pra
ėjusią savaitę Maskvoje derė-
jęsis „Mažeikių naftos" gene
ralinis direktorius Gediminas 
Kiesus teigė, jog prieš nutrau
kiant tiekimą, egzistavo Rusi
jos kuro ir energetikos patvir
tinti tiekimo tvarkaraščiai, i r 
už naftą buvojau sumokėta. 

Pasak V. Landsbergio, pa
starųjų dienų situacija „kaip 
du vandens lašai" panaši į 
1990 metų vasaros padėtį, ka i 
kuro blokadą Lietuvai įvedusi 
SSRS tai viešai neigė. 

Nuotr.: Gegužės 23-ąją Vii rikio cer.eroiui J«a; Žemaičiui. įvyko Partizanų dienos minsimas. 

„LUKoil" naftą tieks ten, kur 
daugiau mokama 

Sankt Peterburgas , gegu
t ė s 24 d. (Interfax-BNS) — 
Rusijos naftos susivienijimo 
vadovas pareiškė,-,, kad Lietu
vai nafta netiekiama dėl ko
mercinių sumetimų, tačiau 
kartu nesugebėjo nuslėpti ir 
kerštingų nuotaikų. 

„Naftą 'LUKoil' tieks ten, 
ku r už ją daugiau mokama", 
pareiškė jSio susivienijimo 
viceprezidentas Leonid Fedun. 
& 8 komentavo Lietuvos vai
zdžios atstovų kalt inimus Rusi-

' * Naujas is L i e t u v o s prem
j e r a s Rolandas Paksas tapo 
antruoju populiariausiu politi
ku po prezidento Valdo Adam
kaus. Kaip rodo visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
centro „Vilmorus" apklausos 
duomenys, valstybės vadovą 
palankiai vertina 89, o mi
nistrą pirmininką — beveik 

"70 proc. Lietuvos gyventojų. 
V. Adamkaus populiarumas, 
palyginti su praėjusiu mė
nesiu, išaugo beveik 4 proc., 
R. Pakso — padidėjo beveik 30 
punktų. Pirmą kar tą iš pasku
tinės vietos pakilo Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, pralenkęs buvusį 
premjerą Gediminą Vagnorių 
ir laikinąjį ūkio ministrą 
Vincą Babilių. 

* Jungt in iu Tautu Gene
ral inis sekretor ius Kofi A. 
Anan pasveikino Rolandą 
Paksą j am tapus Lietuvos 
premjeru. J T Generalinis sek
retorius palinkėjo Lietuvos 
premjerui sėkmės vykdant 
naujas pareigas bei išreiškė 
pageidavimą toliau glaudžiai 
dirbti kar tu su Lietuvos vy
riausybe bendrų Lietuvos ir 
Jungtinių Tautų siekių labui. 

* L ie tuvos p r e m j e r ą Ro
landą Paksą su naujomis pa
reigomis pasveikino Vokieti
jos, Suomijos, Latvijos. Ny
derlandų ir Kinijos vyriausy
bių vadovai. Sveikinimo tele
gramas R. Paksui atsiuntė Vo
kietijos fedaralinis kancleris 
Gerhard Schrioder, Suomijos 
premjeras Paavo Lipponen, 
Latvijos premjeras Vilis Kriš-
topanas, Nyderlandų premje
ras Wim Kok, Kinijos Val
stybės Tarybos pirmininkas 
Zhu Rongji. <BNS> 

jai dėl pasirašytų susitarimų 
nepaisymo ir sąmoningo 
sprendimo nutraukti žaliavos, 
už kurią j au buvo sumokėta, 
tiekimą. 

L. Fedun šeštadienį sakė, 
jog „už eksportą moka visi. 
Tačiau Lietuva moka mažiau, 
ir mes tur ime teisę patys rink
tis vartotojus užsienyje". Be 
to, „LUKoil" viceprezidentas 
priminė, jog Lietuva priėmė 
politinį sprendimą 66 proc. su-
susivienijimo „Mažeikių naf
ta" akcijų parduoti JAV ben
drovei „VVilliams Internation
al". „Jei jie pasirinko stra
teginį investuotoją, beje, iš 
esmės pusvelčiui parduodami 
savo naftos pramonę, pas jį 
naftos ir vertėtų ieškoti", pa
reiškė L. Fedun. 

Anksčiau „LUKoil" buvo 
išreiškęs pasiryžimą tapti 
strateginiu „Mažeikių naftos" 
investuotoju, garantuojant re
guliarų žaliavos tiekimą Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo
nei. 

* S e i m o soc i a ldemokra tu 
f rakc i jos s e n i ū n a s Aloyzas 
Sakalas spėja, kad naujojo 
premjero Rolando Pakso to
lesnė politinė karjera, jos sėk
mė arba nesėkmė labai daug 
priklausys taip pat nuo to, 
kaip jam pavyks suformuluoti 
savo nuomonę dėl „Williams" 
atėjimo į Lietuvą. A. Sakalas, 
remdamasis Lietuvos energe
tikos pirminiais apskai
čiavimais, sakė, kad „Wil-
liams" veikla Lietuvai jau pa
darė daugiau nei 160 milijonų 
litų nuostolių. Tuo tarpu iš 
„Williams", pasak jo, dar ne
gauta nė cento. Lietuvos ener
getikos institutas siūlo suda
ryti komisiją iš Lietuvos 
aukštos kvalifikacijos nepri
klausomu specialistų, kurie 
išanalizuotų naftos susivieniji
mo privatizacijos eigą ir 
„VVilliams" veiklą. 

* La ik inas i s v i d a u s r e i 
ka lų m i n i s t r a s Stasys Šed-
baras dar nežino, ar bus pak
viestas į naująją Rolando Pak
so vyriausybę, nes dar kol kas 
dar nėra gavęs R. Pakso 
pasiūlymo toliau vadovauti vi
daus reikalų sistemai. Gegu-

Lietuvos par t izanai gynė Jal toje 
ir Po tsdame parduotą teisybę 

Vilnius, gegužės 22 d. tuvos partizanai. ŽĮnonės, gy-
(Elta) — Gėlės, padėtos prie oę savąją laisvę ir savąjį ttke-
partizanų vado generolo Jono j i^ą, kartu apgynė teismgu-
Žemaičio paminklo, simboliza- nią o 
vo Lietuvos pagarbą ir padėką 
visiems kovotojams už Tėvy
nės laisvę. 

Gėlių padėjimu, tylos mi
nute, šautuvų salvėmis ir Lie
tuvos valstybiniu himnu ge
gužės 22 dieną, Vilniuje, prie 
paminklo generolui Jonui Že
maičiui, prasidėjo Partizanų 
dienos minėjimas, kuriame 
dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, minist
rai, kiti pareigūnai, visuome
nė. 

Laikinai einantis Krašto ap
saugos ministro pareigas Čes
lovas Stankevičius, sveikinda
mas išlikusius karius-par-
tizanus, jų ryšininkus, visus 
talkininkus, pabrėžė, kad ši 
Partizanų diena — ypatinga: 
„kartu minime ir Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 50-
metį". 

Pasaulyje sau lygios netu
rinčią pasipriešinimo okupan
tams istoriją minėjime primi
nė išrikiuotos Lietuvos parti
zanų apygardų vėliavos. 

„Neginčijamai aišku viena, 
— savo žodyje pabrėžė prezi
dentas Valdas Adamkus, — 
kad amžiaus viduryje už dide
lių valstybių vadovus morales
ni ir teisingesni, sąžiningesni 
ir vertesni pagarbos buvo Lie-

„Laikas eina ir eka vis 
aiškesnis ir aiškesnis dalykas 
Lietuva neparklupdė a prieši
nosi, kai kiti uefetsipriessao. 
Tai lieka istorijoje — ne tik 
Lietuvos, bet ir Europos, lieka 
pasaulio istorijoje, b ;r:ūsų už
davinys — padaryt, tai. kad 
šis kovos prieš totą!carizmus, 
smurtą, prieš blogio ir melo 
imperijas puslapis butų žino
mas plačiai pasaulyje. Šian
dien turime galimybę ir priva
lome tai padaryti. Tam tikslui 
tarnaus ir buvusiuose KGB 

rūmuose įkurtas genocido mu
ziejus, ir Lukiškių aikštė, ku
rioje turi atsirasti jau seniai 
numatytas paminklas, ir mū
sų širdyse, mūsų tautos sąmo
nėje esantis istorinės tiesos 
supratimas, ir tokie partizanų 
pagerbimai, kaip šis", sakė 
minėjime kalbėjęs Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

Partizanų dienos minėjime 
prie generolo Jono Žemaičio 
paminklo taip pat kalbėjo Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro di
rektorė Dalia Kuodytė, Lietu
vos kariuomenės vadas gene
rolas majoras Jonas Andriške
vičius, Vilniaus mero pirmasis 
pavaduotojas Juozas Imbra-
sas. 

Krašto apsaugos biudžete — 
milijoninės „skylės" 

Viln ius , gegužės 24 d. litų už atliktus remonto dar-
(Elta) — Krašto apsaugos mi
nisterija (KAM) yra įsiskoli
nusi apie 18 milijonų litų, kai 
kurios skolos likusios dar nuo 
praėjusių metų. 

Ministerijos Finansų ir biu
džeto departamento direktorė 
Lina Lajauskienė pirmadienį 
sakė, kad šios skolos priežas
tis — nevykdomas biudžeto 
planas. Pasak pareigūnės, per 
pirmuosius keturis šių metų 
mėnesius krašto apsauga ne
gavo 39 mln. litų, arba 23 
proc., šiai sričiai numatytų lė
šų. Per praėju.-ius metus 
KAM liko skolinga apie 5 mln. 

Lenkai kviečia padėti 
„išbadėjusiems" Pabradės vaikams 

Jugoslavija. 61-oji karo 
diena 

Varšuva, gegužės 24 d. 
(BNS) — „Lenkų vaikai Lietu
voje vaikų namuose prak
tiškai neturi nieko", savaitga'i 
rašė dienraštis „Zycie Wars-
zawy". J a m pritarė „Zycie". 
teigiantis, kad globos na
muose „nėra patalynes, koji
nių, dantų pastos, tualetinio 
popieriaus". 

Abu laikraščiai kvietė skai
tytojus atvykti į sekmadienį 
Varšuvos „Lėlės" teatre vykusį 
Pabradės lenkų vaikų dainų ir 
šokių ansamblio „Malva" pa
sirodymą, kuriame surinktos 
lėšos bus skirtos Pabradės 
vaiku namams. 

žės 22 d. suėjo lygiai metai. 
kai S. Šedbaras paskirtas vi
daus reikalų ministru. Jo pa
vardė neminima nei tarp tų 
ministrų, su kuriais dirbti R. 
Paksas neketina, nei tarp 
naujajam premjerui pasiti
kėjimą keliančių kabineto na
rių, liltai 

mota; g!o-
ku oamus. 

„Nors ekonominė padėtis čia 
va'Hnama sunki* o gyvenimo 
salygo« kuklios, iš tikrųjų jos 
yra tragiškos Ži'mą vaikai 
neturėjo batų. Iš Varšuvos 
globėju buvo gau' a po šešias 
poras vienai klasei, todėl j 
lauką vaikai ėjo pakaitomis", 
teigė .JZycie Warsz >wy". 

Gn dzisko M;*/.' ••iecko mies
to, koris jau k 
boja Pabrari-
viršaitis Wojciecl Dzikowski 
aiškino, kad Pabradės lenkų 
vaikų namų ai kl tiniai atva-

i pas juos : svečius iš-
badėję •• - • • i pamaitinti 
ir laimingi. 

Lenkijos spauda jau ne 
pirmą kartą piešia tragišką 
Pabradės našlaičio, padėtį. 
Vaikų namų .".iministracija 
paprastai atsako, kad čia 
padėtis yra panaši į kitas 
vaikų globos įstaigas ir kad 
būtiniausi vaikų poreikiai yra 
patenkinami. 

bus, maždaug 4 mln. — už pa
siūtą kariškių aprangą, 1 mln. 
— už statybas. 

Dalis praėjusių metų skolų 
šiemet buvo apmokėta, tačiau 
vėl negaunant visų planuotų 
lėšų, tenka gyventi skolon ir 
prašyti suteikti kai kurias pa
slaugas, už jas įsipareigojant 
sumokėti vėliau, sako depar
tamento vadovė. Todėl, jos žo
džiais, galima tvirtinti, kad 
dabar yra panašaus, kaip ir 
pernai, dydžio skola — apie 18 
mln. litų. 

Šių metų krašto apsaugos 
biudžetas — 1.51 proc. bend
rojo vidaus produkto, arba 724 
mln. litų. Tai yra maždaug 
100 mln. litų daugiau nei buvo 
numatyta praėjusių metų biu
džete. 

Bet krašto apsaugos vi
ceministras Povilas Malakaus
kas teigia norįs parodyti, jog 
tai nėra daug. Pasak jo, kiek
vienas Lietuvos gyventojas, 
^skaitant senelius ir vaikus, 
kas mėnesį krašto apsaugai 
skiria tiek, kiek kainuoja deg
tines butelis. O visa krašto ap
saugos biudžetą padalijus iš 
Lietuvos gyventojų skaičiaus, 
gaunama suma. lygi 195 li
tams, kurie per metus ir ski
riami krašto apsaugai. 

Viceministro žodžiais. 70 
proc. viso krašto apsaugos biu
džeto lėšų numatyta kariš
kiams, pastatams, transporto 
priemonėms ir ginkluotei iš
laikyti. Kita biudžeto dalis 
skiriama statyboms ir pirki
niams. Numatyta toliau pirkti 
ginkluotes už maždaug 12 
mln. litų, ryšio technikos už 
beveik 17 mln. litų. kir iniu 
transporto priemonių u/. 6 
min. litų. 

NATO oro smūgiams 
trukdė prasti orai 

Briuselis , gegužės 24 d. 
(Reuters-AP-Interfax-BNS) — 
NATO lėktuvai sekmadienį 
dėl prastų orų surengė šiek 
tiek mažiau skrydžių prieš Ju
goslaviją, tačiau vis tiek ata
kavo nemažai taikinių, sako
ma pirmadienį paskelbtame 
NATO pareiškime. 

Buvo įvykdyti 554 skrydžiai 
— kiek mažiau negu per pas
tarąsias itin intensyvias bom
bardavimo dienas. 175 skry
džiai buvo puolamieji, o 63 — 
nukreipti prieš Serbijos prieš
lėktuvinę gynybą. Be to. buvo 
tęsiamas puolimas prieš kitus 
taikinius visoje Jugoslavijoje, 
įskaitant specialiosios policijos 
štabus. 

Visi NATO lėktuvai saugiai 
grįžo į bazes. 

Cl in ton p r i t a r i a 
„ k i b e r n e t i n i a m k a r u i " 

p r i e š Miloševič 
Vaš ing tonas . JAV prezi

dentas Bill Clinton patvirtino 
visiškai slaptą planą sužlug
dyti Jugoslavijos prezidentą 
Slobodan Miloševič. „įsilau
žiant" į jo sąskaitas užsienio 
bankuose bei surengiant sabo
tažo kampaniją, kuri pakirstų 
prezidento autoritetą visuo
menėje, sekmadienį pranešė 
žurnalas „Newsweek". 

Žurnalas, remdamasis pa
reigūnais, rašo, jog B. Clinton 
paskelbė žvalgybos „išvadą", 
leidžiančią Centrinei žval
gybos valdybai (CIA) rasti 
„būdų prisikasti iki Miloše
vič". Si išvada leistų CIA ap
mokyti Kosovo albanų sukilė
lius sabotažo meno, įskaitant 
tokius triukus, kaip nupjauti 
telefono linijas, užteršti benzi
no atsargas bei grobti maisto 
atsargas, rašo žurnalas. 

JAV pareigūnas, neleidęs 
skelbti pavardės, paneigė dalį 
„New8week" pranešimo, saky
damas, kad JAV nesivels į Ko
sovo albanų sukilėlių ginklavi
mą ir jų apmokymą rengti sa
botažo operacijas. 

Pasak žurnalo, CIA taip pat 
gavo nurodymą surengti „ki-
bernetinį karą" prieš Milo
ševič, su kompiuterių įsilau
žėlių pagalba patenkant į jo 
sąskaitas užsienio bankuose. 
Kitoms NATO sąjunginin
kėms buvo nurodyta nieko ne
sakyti apie šį slaptą karą, sa
koma pranešime. 

M. G o r b a č i o v : N A T O 
n e p a v y k s t a į v e i k t i 

J u g o s l a v i j o s 
Sydney . Buvęs Sovietų Są

jungos prezidentas Michail 
Gorbačiov pirmadienį paragi
no nutraukti karą Kosove de
rybomis, pabrėždamas, kad 
Šiaurės Atlanto sąjunga .,nu
silaužė dantis, mėgindama 
paklupdyti Jugoslaviją". 

Interviu agentūrai ABC 
Sydney per savo t rumpą kelio
nę į Australiją skaityti ciklo 
paskaitų, M. Gorbačiov džiau
gėsi, kad Jugoslavija priešina
si jungtinei NATO galiai. „Du 
trečdaliai pasaulio karinės ga
lios negali įveikti Jugoslavi
jos"", pareiškė Nobelio taikos 
premijos laureatas. 

Pasak jo, NATO gali sunai
kinti Jugoslaviją bombardavi
mais, bet „morališkai, politiš
kai sąjunga patiria pralaimė
jimą". 

P a d ė t i s Kosove „ k e l i a 
p a s i b j a u r ė j i m ą " 

P o d g o r i c a . Padėtis Kosove 
blogesnė, negu buvo tikimasi, 
ir matyti aiškūs požymiai, kad 
serbų pajėgos plačiai vykdė et-
ninj valymą, pirmadienį pa
reiškė Jungtinių Tautų (JT) 
humanitarinės delegacijos va
dovas Sergio Vieira de Mello 
žurnalistams kaimyninėje 
Makedonijoje, baigęs trijų die
nų užduotį Kosove. 

Jis sakė plačiai važinėjęs po 
visą Kosovą, nors serbai ir ne
leido jam lankytis kai kuriuo
se rajonuose. J i s pasakojo ma
tęs daug sunaikinto etninių 
albanų turto ir daug perkel
tųjų asmenų. „Tiems mūsų 
matytiesiems, kurie tebėra li
kę provincijoje, reikia skubios 
humanitarinės pagalbos, bet 
turbūt dar svarbiau — saugu
mo ir tikrumo", sakė j is . 

NATO b o m b a r d u o j a 
Se rb i jos e l e k t r i n e s 

B e l g r a d a s . NATO praėjusią 
naktį bombardavo Serbijos 
elektrines, sutr ikdydama van
dens tiekimą, palikdama 
miestus be elektros ir sukelda
ma gaisrus. Tai buvo jau tre
čia naktis iš eiles, kai sąjun
ga atakavo elektros energijos 
tinklus. 

Valstybinė Serbijos televizi
ja RTS sekmadienį pranešė, 
kad elektros sutr ikimai dra
matiškai sumažino vandens 
tiekimą sostinėje Belgrade. 

JAV valdžia nepr ieš t a rau ja 
a tsargos pulk in inko paskyr imui 

Vilnius , gegužės 24 d. 
(Elta) — Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretorė Madeleine 
Albright sutinka, kad dabarti
nis Lietuvos krašto apsaugos 
viceministrą.-? Jonas Kronkai-
tis taptų Lietuvos kariuome
nės vadu. 

Tokia diplomatijos vadoves 
nuomonė dėl buvusio aukšto 
rango Jungtim,i Valstijų kari
ninko perduota Pentagonui, 
kuris turėtų pareikšti galutine 
nuostatą šiuo klausimu 

Krašto apsaugos ministeri
jos Visuomenės informavimo 
skyrius prane.-e. kad vicemini
stras J Kronkaitis turi sekre
tores M. Albright laiško gyny
bai sekretoriui kopiją ir dabar 
laukia, kol JI pasieks oficialus 
atsakymas iš Pentagono. 

Krašto apsaugos vicemi
nistrui tapti naujuoju Lietu
vos kariuomenes vadu ir 
šiame poste pakeisti generolą 

majorą Joną Andriškevičių 
prezidentas Valdas Adamkus 
oficialiai pasiūlė balandžio 1 
dieną. Tačiau tuomet parei
gūnas sakė dar nebuvęs įsi
tikinės, ar galės eiti Lietuvos 
kariuomenes vado pareigas, 

es jam — Jungtinių Valstijų 
atsargos pulkininkui — reikia 
Pentagono. Valstybes departa
mento ;r kitų institucijų leidi
mo užimti aukš ta- karmos pa-
r< mas kitoje valstybėje 

-I Kronkaitis yra karo tech
nikos - • ...-. u žemes 
aukštus postus JAV kariuo
menes daliniuose, dalyvavao 
Vietnamo kare 

KALENDORIUS^ 
Gegužes 25 d.: Almantas, Beda. 

Danute. Grigalius. .Jovilė. Marija 
Magdalena Urbonas. 

Gejjužės 26 d.: Švc Pilypas 
N'en; Algimantas, Eduardas, Mil-
vv!-- \ .-i••• V Ihdmina. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SĄNARĖ BĖGA NUO LIESO IR 

DARBŠTAUS ŽMOGAUS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

Jei dar neturi sąnarės (artri- line sąnarę, jei jis jau viena
me ją turi. Sėkmės! 

TARPTAUTINĖ 
SLAUGYTOJU DIENA 
Gegužės 12-ąją pasaulis 

švenčia Tarptautinę slaugy
tojų dieną. Ta proga Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministras 
Mindaugas Stankevičius svei
kina visus Lietuvos slaugos 
specialistus. 

„Mieli slaugytojai, — rašo 
ministras, — nuo jūsų nuošir
daus darbo ir rūpestingumo 
priklauso žmonių sveikata. 
Jūs stebite būsimąją mamą, 
padedate ateiti į pasaulį ma
žajam piliečiui, jūsų gero 
žodžio, profesionalių pokalbių 
apie sveikatą laukia jauni
mas, švelnių rankų, didelės 
tolerancijos reikia tūkstan
čiams sergančiųjų. Lenkiamės 
Jūsų gerumui, dosnumui, su
gebėjimui nepraeiti pro ken
čiantį". 

Slaugytojų profesija pasau
lyje atsirado devynioliktojo 
amžiaus pabaigoje. Lygiai 
prieš šimtą metų Londone bu
vo įkurta Tarptautinė slaugų 
taryba. Įvairiose šalyse buvo 
steigiamos, valstybinės slau
gos specialistų organizacijos. 
Šiandien Tarptautinė slaugų 
taryba yra pasaulinė naciona
linių slaugos asociacijų federa
cija. Jos būstinė — Ženevoje. 
Federacijai priklauso ir Lietu
vos slaugos specialistų orga
nizacija, turinti apie devynis 
tūkstančius narių. 

Vykdant sveikatos apsaugos 
reformą, vietoj ankstesnio ter
mino — vidurinysis medicinos 
personalas — įteisintas nau
jas profesijos pavadinimas — 
slaugos specialistai, slaugy
tojai. Slaugos specialistais da
bar vadinamos medicinos 
seserys, medicinos felčeriai, 
akušerės ir kt. 

Pirmoji šios srities specia
listų organizacija Lietuvoje — 
Gailestingųjų seserų sąjunga 
buvo įsikūrusi 1921 metais. 
Nuo 1936 metų veikė dvi orga
nizacijos: Lietuvos gailes
tingųjų seserų sąjunga ir Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus gai
lestingųjų seserų sąjunga. 
1940 metais šių organizacijų 
veikla buvo nutraukta ir at-

sią ligą — į antro kelio kau- kurta tik 1$69 metais. 

to) ir esi nutukęs, tai turi dau
giau galimybės jos susilaukti. 
Per didelis kūno svoris didina 
pavojų susirgti kauline sąna
rę (osteoartritu) kelio sąnary
je, o tai pat ir klube bei pirš
tuose. Ypač tokį polinkį turi 
moterys. Vyrų nutukimas arti
na jiems podagrinę sąnarę 
(gouty artritis). Už tai yra 
svarbu užlaikyti patartiną kū
no svorį, ypač senstant. 

Kas darytina, jau turint są
narę? Atlikti tyrimai nurodo, 
kad pusamžio sulaukusios 
moterys, kurios būdamos vi
dutinio ūgio ir per 10 metų 
numetė vienuolika ar daugiau 
svarų, pusiau sumažino pa
vojų susirgti kauline sąnarę 
(osteoartritu). O kad, pats ir 
pati sumažintum savo kūno 
svorį reikės dvejopai veikti: 
daugiau judėti — darbuotis ir 
mažiau valgyti. Bet čia ir pri
einama daugeliui neperšoka
mą griovį: neatsisakoma persi
valgymo, nors kraujospūdžio 
dydis žudo. Tas pats ir su są
narių liga. Žmogus vargsta dėl 
nepajėgumo judinti sąnarius, 
o vis vien su nutukimu neat
sisveikina. 

Jei vargsti dėl nutukimo ir 
nepajėgi suliesėti, gali gydyto
jas ar dietininkė padėti. 

Sąnarė prisistato greičiau 
tam, kuris savo sąnarius per
vargina bei nelaimingame at
sitikime sužaloja. Žinoma, pa
veldėjimas iš tėvų greitina su-

-•-•itrgimą kai kurių rūšių są-
narėmis (artritis). Daugiau ty
rimų reikia norint sužinoti, 
kaip sumažinti tokios rūšies 
sąnarės susirgimo pavojų. 

O kas daryti, jau sergant są
narę (artritu)? Kaip užlaikyti 
savo nepriklausomumą nuo 
kitų, jei jau svečiuojasi pas 
tave sąnarė? Tyrimai aiškiai 
nurodo, kad darbavimasis — 
mankšta sumažina skausmą 
ir nuovargį, negaluojant įvai
ria sąnarė. 

Mankšta užlaiko pajėgumą 
judėti, dirbti ir atlikti kasdie
ninę ruošą — tas padeda pa
likti nepriklausomu nuo kitų. 

Žinoma, nutukimas turi pra
nykti iš lietuvių tarpo, nes rie
bus žmogus šaukiasi į blogiau-

,.Dainos" choras Juno Beach, Floridoje. Pirmoje eil ketvirtas iš k. — muz. Liudas Stukas, penktoji iš k.— choro 
vadovė Irena Manomaitienė. 

„DAINOS" CHORO, JUNO BEACH, 
FL, 15-OS METŲ VEIKLOS 

SUKAKTUVINIS KONCERTAS 

Irena Manomaitienė, nuo 1984 m vadovavusi ..Dainos chorui Juno 
Beach, Floridoje 

Penkiolika metų! Penkiolika 
metų, kai Juno Beach, Flori
doje, įsisteigė JDainos" choras, 
be kurio šiandien neįsivaiz
duojamas pietinės Floridos lie
tuvių gyvenimas. Nors čia ošia 
Atlantas, siūbuoja palmės, 
skraido egzotiški paukščiai, 
ryškiomis spalvomis žydi tro-
pikinė« gėlės, tačiau čia gyve
nantiems lietuviams to neuž
tenka. Jie ilgisi Tėvynės lau
kų, vėsių žalių miškų, lakštin
galos suokimo, jaunystėje dai
nuotų dainų. 

Turbūt tos meilės lietuviš
kai dainai vedamos, Irena Ma
nomaitienė ir aštuonios lietu
viškos dainos entuziastės 
1984 m. Juno Beach, FL, su
sibūrė į vokalinį moterų vie
netą „Dainą". Pirmosios cho
ristės buvo Elena Damijonai-
tienė, Elena Mikšienė, Albina 
Pilypavičienė, Albina Tomkie-
nė, Eleonora Ščiukienė, Vanda 
Urboniene ir Rimgailė Zoto-
vienė. Vienetui vadovauti suti
ko Irena Manomaitienė, kuri 
dar ir dabar vadovauja J3ai-
nos" chorui. Iš pradininkių 
chore tebedainuoja Elena Da-
mijonaitienė, Vanda Urbonie
nė ir Rimgailė Zotoviene. 

1986 m., kun. Vytauto Pik
turnos raginami, prisijungė ir 
vyrai, ir vieneto pavadinimas 
buvo pakeistas į JDainos" cho
rą. Per tuos 15 metų choras 
augo, nors yra choristų, kurie 
iš choro pasitraukia arba iš
keliauja į Anapilį. Šiandien 
^Dainos" chore dainuoja 26 
choristai. 

„Dainos" choras per savo 15 
veiklos metų giedodavo per 
lietuviškas šv. Mišias, dainuo
davo įvairiuose renginiuose, 
atlikdavo programą lietuvių 
minėjimuose. Pasirodydavo su 
koncertais ir kituose pietų 
Floridos miestuose, dainuoda
vo ir amerikiečiams. Čia turė
tume pastebėti, jog „Dainos" 
chorui labai daug padėjo mu
zikas Liudas Stukas, kuris per 
koncertus chorui akompanuo
ja ir kurio sukurtas dainas 
„Dainos" choras dažnai įtrau
kia į savo pasirodymų progra
mas. 

„Dainos" choro repeticijos iki 
pernai vyko St. Paul of the 
Cross bažnyčios „kavinėje". 
Vieną kartą per savaitę susi
rinkdavo choristai iš įvairiau
sių vietovių, kai kurie turėda
vo važiuoti net trisdešimt my
lių į vieną pusę, nepaisant 
lyja. ar ne. Kartu dainuojant, 
repetuojant, per pertrauką ge
riant kavą, prieš koncertus 
jaudinantis užkulisiuose, 
džiaugiantis pasisekimais, 
choristai savo tarpe labai su
sigyveno, tapo tarsi viena šei
ma. 

Pernai, praradus patalpas 
St. Paul of the Cross „kavi

nėje", buvo rūpesčių susirasti 
naujas. Patalpas pavyko gauti 
pas Metodistus, Juno Beach, 
ir choras galėjo sparčiai ruoš
tis ateinančiam koncertui. 

1999 m. balandžio mėn. 10 
d., šeštadienį, pietų Floridos 
lietuviai gausiai suplaukė į 
Metodistų bažnyčios salę, Ju
no Beach, „Dainos" choro su
kaktuviniam koncertui. Kiek
vienas įėjęs gavo Vinco Šal-
čiūno labai kruopščiai ir gra
žiai kompiuteriu pagamintą 
koncerto programą su choro 
nuotrauka, esančių ir pasi
traukusių ar Amžinybėn iške
liavusių choristų sąrašais. 

Salę puošė milžiniška, spal
vinga gėlių pintinė, atsiųsta 
Aldonos ir dr. Antano Lipskių 
choro vadovei Irenai Mano-
maitienei, ir didžiulis „15" sa
lės gale. 

Prieš programą prie pastato 
privažiavo autobusas su sve
čiais iš Daytonos „Sietyno" 
choro su vadovu muz. A. Skri
duliu, buv. Lietuvos operos 
sol. J. Daugėliene, A. Šilbajo-
riu, sol. S. Baru ir kitais; jie 
buvo sutikti susirinkusių plo
jimais. 

Programą pradėjo „Dainos" 
choro valdybos pirm. Giedrė 
Kulpienė (choro valdybą suda
ro: Giedrė Kulpienė, Jonas 
Garla ir Pranas Baltakis), 
pakviesdama atsistojimu pa
gerbti mirusius choro narius. 
Savo kalboje G. Kulpienė pri
siminė „Dainos" choro atsira
dimą, ir prisegė po gėlę Irenai 
Manomaitienei, Elenai Dami-
jonaitienei. Vandai Urbonie
nei, Rimgailei Zotovienei ir 
muz. Liudui Stukui. 

Pirmoje dalyje mišrus cho
ras padainavo: „Siuntė mane 
motinėle", harm. Mikulskio; 
„Gimtinė" — žodžiai Simaičio, 
muzika Viltenio; „Dzūkiškos 
variacijos" — žodžiai Šva-
baitės-Gylienės, muz. — Vilte
nio; „Pasisėjau žalią rūtą" — 
muz. Neimonto; „Gegutėlė" — 
muz. Strolios; „Žiema bėga" — 
muz. Švedo ir „Venta". 

Po to moterų choras padai
navo „Ramunėlę", muz. Ma-
maičio. 

Antroje dalyje sol. Ona Šal-
čiūnienė padainavo „Vai gra
žu, gražu" — muz. Kačanaus-
ko, ir „Dukružėlė" — žodž. 
Binkio, muz. Sarpaliaus. 

Mišrus choras dainavo: „Pa-
lankėj, palankėj", — muz. Po
ciaus; „Kur giria žaliuoja", 
žodž. Sakalausko-Vanagėlio, 
muz. Gudavičiaus, solo daina
vo Aldona Urbienė, pritariant 
mišriam chorui. Po to — iš
trauka iš operetes „Linksmoji 
našlė" — muz. Leharo; .Apy
nėlis" — muz. Šimkaus; „Miš
kų gėle"; „Ant kalno gluos-
nys", muz. Čiurlionio; „Dai
nuokim, dainuokim", harm. 

Stuko; „Vakarinė daina" — 
muz. Šimkaus; bisui — „Žemėj 
Lietuvos" choras dainavo kar
tu su publika. 

Sukaktuvinis „Dainos" choro 
koncertas pavyko labai gerai, 
ir nors publika ir labai plojo, 
norėjo, kad choras daugiau 
dainuotų, tačiau dar buvo nu
matyta įvairi programa, tad 
turėjo pasitenkinti tik „Žemėj 
Lietuvos" daina. 

Programai pasibaigus vado
vę ir „Dainos" chorą sveikino 
Daytonos Beach choro „Siety
nas" vadovas muz. A. Skridu-
lis ir buv. Lietuvos operos sol. 
J. Daugėlienė, A. Šilbajoris; 
jie Irenai Manomaitienei įtei
kė dovaną. Po to atvykę siety-
niečiai, vadovaujami muz. 
Skridulio, padainavo dvi dai
nas, kurios „Dainos" choristų 
ir visų susirinkusių buvo en
tuziastingai sutiktos. 

Kitus sveikinimus perskai
tyti buvo pakviestas V. Ba
rius. Sveikino Palm Beach 
apylinkėje su žmona Egle vie
šintis Lietuvos Seimo atstovas 
Vytautas Dudėnas, LB Palm 
Beach apyl. pirm. Vincas Šal-
čiūnas. 

BALFo vardu sveikino J. 
Mildažis, Lietuvos Dukterų — 
D. Augūnienė, Konservatorių 
pietryčių skyriaus — E. Jo
nušienė, Lake Worth muzie
jaus lietuvių skyriaus — R. 
Zotoviene, Lietuvos Vyčių — 
A. Biliūnienė. 

Raštu sveikino: vysk. P. Bal
takis, JAV LB XV Tarybos -
pirm. D. Skučas, LB Floridos 
apygardos — pirm. A. Kar-
nius, kun. V. Pikturna, kun. 
A. Čepanis. 

Pabaigoje su didele puokšte 
gėlių išėjo Irenos Manomai-
tienės sūnus Povilas ir pasvei
kino jos vaikų ir vaikaičių var
du. 

Pagaliau prabilo ir pati 
„Dainos" choro vadovė Irena 
Manomaitienė. Ji buvo triukš
mingai choristų ir publikos su
tikta. Savo žodyje Irena Mano
maitienė prisiminė „Dainos" 
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choro nueitą kelią, jo buvusius 
choristus, palinkėjo chorui ir 
toliau tobulėti, tęsti darbą. 
Kalbėdama apie šios dienos 
sukaktuvinį koncertą Irena 
Manomaitienė pasidžiaugė, 
jog šiandien diriguodama jau
tė labai artimą ryšį su visu 
choru, jautė, jog gerai daina
vo; dėkojo už paramą muz. 
Liudui Stukui. Baigdama, Ire
na Manomaitienė svarstė, jog 
jai atėjęs laikas išeiti „pensi
jon", tačiau ji žinanti, jog cho
ras ir toliau dirbs. Choristai ir 
publika plojimais sutiko Ire
nos Manomaitienės kalbą, ta
čiau apie jokias „pensijas" ne
norėjo girdėti. 

Po programos svečiai vaiši
nosi prie turtingai paruoštų 
vaišių stalų, turėjo progos pa
sidžiaugti „Dainos" choro pui
kiai pasisekusiu koncertu, pa
bendrauti su svečiais iš Day-
tona Beach, padėkoti jiems už 
atvykimą. Gražu, kad keturios 
savanorės, įvertindamos .Dai
nos" choro įnašą į lietuvių gy
venimą, pačios pasisiūlė su
ruošti vaišes, tai — Elena Jo
nušienė, Alice Lopez, Elisa-
beth Sakevičienė ir Elisabeth 
Zygmantienė. 

„Dainos" chorui pietų Flori
dos lietuviai sako „Valio, dai
nuokite ir toliau, linkime 
Jums tik daug jėgų!" 

Dailia Augūnienė 

• Leidęsi prijaukinami 
paukščiai ir žvėrys — pjauna
mi, nesileidę — šaudomi. 

• Dėl iškalto monetoje tau
tos simbolio žmogus lenkiasi 
pakelti ir vieną centą. 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pfHmami absoliučiai punktualiai. 
Sijstarirnui (kabėti angliškai) 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANU! GYDYTOJA 

9525 S.79lh Ava., Hk*oryHis.lL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA-

9055S.Robef»Rd..HiofcbryrHa8,IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava. 

Tai. (708) 5084055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VQNAS,kLD..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame Betutlskal 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

VUanrlne pagal auakarlrną __ 
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.Moterų vokalinis vienetas ..Daina" po koncerto Miami, FL, 1985 m U k — Dalia Augūnienė, Rimgailė Zotovie 
ne. V.nuli t'rtv.ni^ne Hiena Damijonaitienė, Albina Tomkienė, Stase Balčiūnienė. Bronė Jucėnienė, Eleonor; 
š< uiki*'n»' u vieneto vadove Irena Manomaitienė 
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TRYS VYRIAUSIOS GALVOS 
BRONIUS NAINYS 

Ir labai daug bėdų... 
Apie jas girdime kiekvieną 

dieną: prezidentas... Seimo 
pirmininkas... ministras pir
mininkas... Vienas išvyko, ki
tas sugrįžo, trečias žada vyk
ti... Vienas kalbėjo, kitas posė
džiavo, trečias kur nors lan
kėsi, pietavo... Su užsienio 
svečiais karaliais, preziden
tais. Taip prašo laikraščiai, 
žurnalai, skelbia radijas, rodo 
televizija. Apie tai kalba ir 
žmonės; vieni geriau, kiti blo
giau, treti, sakykim, vidutiniš
kai. Ir dėl to nėra ko stebėtis, 
nes juk nuo tų trijų vyriausy
bių galvų priklauso Lietuvos 
žmonių gyvenimas. Bent jau 
taip mano Lietuvos piliečiai. 
Ir to jie laukia jau devyneri 
metai, nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės pradžios. 

Tik klausimas, ką iki šiol 
tiems žmonėms tos trys galvos 
gero padarė? 

„Nagi nieko, — trenks ne 
vienas, — tik priveisė labai 
daug bėdų". 

Ir daugeliui toks atsakymas 
pasirodys teisingas, nes mūsų 
nepriklausomoje tėvynėje tų 
bėdų milijonai. O kiti dar pri
durs, kad dar daugiau tų bėdų 
jos prisiveisė sau. 

Daug ar mažai logikos to
kiuose teiginiuose — nuomo
nės irgi įvairuos, tačiau pas
kiausių pusantrų metų įvykiai 
Lietuvos valdžios viršūnėse 
verčia į tai kreipti rimtesnį 
dėmesį ir skatina norą apie 
tas bėdas išsamiau pamąstyti. 

Jos ne naujos. Lietuvos va
dovai tarp savęs pradėjo pur
tytis," vos tik į tas kėdes su
sėdę pačiomis pirmosiomis ne
priklausomybės dienomis. Vie
nas ministras pirmininkas vir
to neišbuvęs nė poros dienų, 
kiti ištvėrė po kelis mėnesius, 
kiti. ir ..po kelis metelius iš
tempė, bet dar nė vienas neiš
buvo viso jam skirto laikotar
pio — jeigu aš nesuklydau. 
Jau įvyko ir pirmalaikiai Sei
mo rinkimai, valdžią atidavę 
ne tiems, kurie, tautą į tuos 
rinkimus išve' ię, jos norėjo, ir 
taip nustebino pasaulį. Tačiau 
labiausiai ramybė susidrums
tė Lietuvos viršūnėse pasta
raisiais metais, kai daug kam 
atrodė, kad tas laikotarpis tu
rėjo būti pastoviausias. Juk 
Seime, LDDP sausai nušlavu
si, užtikrintai vyrauja dešinių
jų koalicija, o Lietuvos „Bal
tuosiuose rūmuose" sėdi, neįti
kėtinai didelį valstybės pi
liečių pasitikėjimą turintis ir 
rinkimuose taip pat dešiniųjų 
balsų palaimintas, iš Ameri
kos „importuotas" preziden
tas. Juk visur lyg ir ta pati 
pusė. Gal ir ne visiškai vieno

da, bet jau pakankamai išsi
lyginusi. O kaip tik dėl to im
portuoto „amerikono" dabar
tinės bėdos ir atsirado, prive-
dusios net prie prievartinio 
ministro pirmininko pasitrau
kimo. 

Gal ne visiškai tikslu taip 
sakyti, nes jos prasidėjo dar 
Algirdui Brazauskui savo pa
ties atnaujintoje prezidentūro
je sėdint, kai jį remianti parti
ja pralaimėjo Seimo rinkimus 
ir prarado jame turėtą jėgą. 
Gal ir dėl to, nenorėdamas lik
ti tame „narve", opozicijos už
darytas visą būsimos kadenci
jos laikotarpį, jis nebekandi-
datavo? Bet prezidentui Val
dui Adamkui tokios opozicijos 
Seime lyg ir neturėjo būti, juo 
labiau, kai jis, gal net per 
daug geravališkai, pasidavė 
dešiniųjų koalicjos norams pa
likti jų paskirtą ministrą pir
mininką ir toliau dirbti prak
tiškai su jų sudaryta vyriau
sybe, nors nelaimingų dėl jo 
sėkmės tikriausiai Seime bu
vo. Juk per daug laimingi ne
galėjo būti nė patys jo pagrin
diniai rėmėjai centristai, teiš-
sikūlę tik palyginti mažus rin
kimų derliaus grūdelius ir vy
riausybėje ir net prezidentū
roje. Dantis sukandęs, liko ir 
dešiniųjų kandidatas į prezi
dentus, nes tokio pralaimėji
mo greitai niekas neužmirštų. 
Ypač kai jį nuolat primena vos 
ne kasdieninis bendras valsty
binis darbas ir vos ne toje pa
čioje jos viršūnės pakopoje. 
Nors politiškai ir nenatūra
lios, bet tikrai gyvenimiškos, 
varžybos dėl pirmo žingsnelio 
toje pakopoje pradėjo ryškėti 
tuojau po naujo prezidento 
inauguracijos. Tai labai vaiz
džiai liudija ir jų lenktynės po 
užsienio kraštus pirmaisiais 
Adamkaus kadencijos metais. 
Ir gan džentelmeniška baig
mė; abu keliavo po 19 kartų. 
Tokių varžybų pasitaikydavo 
ir kitose srityse, net bendrau
jant su ministru pirmininku, 
su kuriuo prezidentui iš pra
džių gal net per daug gerai 
sekėsi, o Seimo pirmininkas 
čia matė jau kitokį savo varžo
vą būsimame bėgimo į prezi
dentus take. Taigi tos trys vy
riausios galvos po truputį pa-
sibaksnodavo jau nuo savo 
bendradarbiavimo pradžios. 
Nuomonės išsiskirdavo dažno
kai, pasitaikydavo ir kietesnių 
susirėmimų, bet plaukų vie
nas kitam neraudavo ir mums 
neskaudėjo, atrodė, kad tai vi
siškai normalu. 

Tačiau lygiai po pirmųjų 
Adamkaus prezidentavimo 
metų į tą trijulę, kaip anais 
laikais į Čičinską per Kalėdas, 

Dantiti Bindokienė 

Ne ten ieško išeities 

Kartu su Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto studentais Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną 
(gegužės 6) pažymėjo ir prez. Valdas Adamkus. 

trenkė perkūnas ir neatlai-
džiai griaudė, kol nusirito mi
nistro pirmininko galva. 
Veiksmas buvo gana drama
tiškas, savo roles aktoriai atli
kinėjo užsispyrusiai. Nors bu
vusių KGB pareigūnų veiklą 
ribojančio įstatymo ir Lietuvos 
Laisvės sąjūdžio deklaracijos 
valstybėje įteisinimo klausi
mai šiaip taip išsisprendė ir 
yra naujas vyriausybės vado
vas, tačiau dideliame šešėlyje 
guli kariuomenės vado, vals
tybės kontrolieriaus nemažiau 
kontraversiniai reikalai ir 
ypač Lietuvos žmonių ekono
minio gyvenimo bėdos, susiju
sios su gamyba, vidaus preky
ba, užsienio rinkomis, kontra
banda, nusikalstamumu bei jį 
nuolat didinančiu žmonių mo
ralės smukimu. Ar tas bėdas, 
nors bent jų dalį, pašalins 
naujas ministras pirmininkas, 
kuris, atrodo, bus lyg ir nau
jas išganytojas (ar ne toks pat 
neseniai buvo ir dabartinis 
prezidentas)? Jeigu visos tos 
bėdos būtų tik buvusio minist
ro pirmininko Vagnoriaus 
„priperėtos", gal Paksas jų ir 
atsikratytų, tačiau kažin kiek 
daug ta, pagal pakopą — vals
tybėje turbūt trečioji, nukirs
toji galva dėl jų yra kalta? Be 
to, tokioje padėtyje, ar vienas 
pats, nors ir išmintingiausias 
pasaulyje, ministras pirminin
kas visa tai galės padaryti? Ar 
jis galės bent dalį tų bėdų pa
šalinti? 

Tuojau pat galime pasakyti 
aiškų ne. Kaip tos visos bėdos 
ne dėl vieno Vagnoriaus klai
dų atsirado, taip vienas pats 
Paksas jų neišspręs. Jam rei
kia didelio būrio gerų, supran
tančių valstybinę atsakomybę, 
jaučiančių pareigą, mokančių 

bei norinčių dirbti bendradar
bių, talkininkų, o svarbiausia 
— sutarimo su kitomis dviem 
vyriausiomis galvomis ir besą
lygiškos viena kitai paramos. 
Kitaip — po metų gali ir jo 
galva nusiristi. Prezidentas ir 
Seimo pirmininkas yra rinkti 
pareigūnai, todėl, nors ir po 
vieną, juos iš klumpių išversti 
sunkiau, o ministrą pirminin
ką atpirkimo ožiu padaryti vi
sada ir lengva, ir paranku. 
Gink, Dieve, nesakau, kad 
taip buvo pasielgta su Vagno
rium. Jo likimą lėmė kitokios 
priežastys, į kurias gilintis čia 
neketinu, tačiau tokios „atpir
kimo ožio" galimybės visiškai 
kategoriškai atmesti nedrįs
čiau. 

Bet ir aš tikiu, ir skaityto
jams siūlau tikėti, kad nė vie
na iš tų trijų vyriausių galvų 
kažkokio atpirkimo ožio neieš
kojo šiuo atveju, neieškos nė 
ateity. Tačiau tvarkingas va
dovavimas valstybei, jos ge
rovės kūrimas reikalauja tų 
trijų vyriausių galvų kaip gali
ma geresnio sutarimo, bendra
darbiavimo, tarpusavio susip
ratimo, viena kitai paramos, 
absoliučiai vengiant kokių 
varžybų, viena kitai kliudymų 
ir ypač partinių arba, dar blo
giau, asmeniškų siekių. Tai 
idealus reikalavimas ir žmo
giškai prigimčiai gal ir per 
didelis, patenkinti neįmano
mas. Be to, kiekvienas iš tų 
galvų savininkų turi ir savo 
asmeniškas nuomones, ir dar 
panašių į jas arba kompromi
sinių nuomonių užnugarį, ku
rių įtaigojami, padedami bei 
tvirtai pažadėdami laikytis, 
jie tose pareigose atsirado. To
kiu atveju jau sunku tikėtis, 
kad visų trijų vyriausių galvų 

nuomonės būtų vienodos. Daž
niau jos bus skirtingos, o kar
tais gal ir visiškai nesuderina
mos. Tokiais atvejais tos būti
nos darnos siekti turi padėti 
įstatymas. Ar Lietuva jį turi? 
Ar jis tinkamai veikia? Gal šia 
proga bandykime kaip tik į'tą 
pusę ir pažiūrėti. 

Pradžiai — turbūt dar mūsų 
nepamirštas pavyzdys. 

Prezidentas Valdas Adam
kus į pasitarimą prezidentū
roje kviečia vieną aukšto ran
go valstybės pareigūną. Šis 
nepasirodo. Prezidentas nus
temba. Kas atsitiko: nelaimė, 
liga, ar dar kas nors? Netru
kus atskardena žinia: tuo pa
čiu laiku tas pareigūnas po
sėdžiavo su ministru pirmi
ninku. Ir kartu su ja klausi
mas: ar tą valstybės tarnau
toją pas save kviestis prezi
dentas ministro pirmininko — 
jo tiesioginio viršininko — lei
dimą turėjo? Turbūt taip tas 
reikalas ir pasibaigė, nes nete
ko girdėti, kad prezidento ne
paklusęs valstybės tarnauto
jas buvo bent įspėtas. 

Negaliu užtikrinti Adam
kaus pasielgimo su jo vado
vaujamos įstaigos Čikagoje 
tarnautoju, jeigu jis nebūtų to
kio patvarkymo paklusęs, bet 
spėju, kad, jeigu tai būtų įvy
kę iš ryto, po pietų to tarnau
tojo bendradarbiai įstaigoje jo 
jau nebebūtų matę. O Lietu
voje — ar tik tokia prezidento 
galia? Valstybes tarnautojas 
tau per nosį, ir tu atsitrauk. 

Tas neįtikėtinas įvykis ma
ne, visiškai nieko apie įstaty
mus neišmanantį, visgi pri
vertė pažvelgti į patį pagrin
dinį Lietuvos įstatymą — 
Konstituciją. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Čikaga per savo istorijos lai
kotarpį ne kartą garsėjo orga
nizuotomis nusikaltėlių gru
puotėmis ir net dabar prisi
menamas Al Capone ar kiti, 
šio šimtmečio pirmaisiais de
šimtmečiais pasižymėję smur
tu, „gengsteriai". Tik gerokai 
vėliau įprasta vartoti žodį 
„mafija", taip pat apibūdi
nantį tam tikrą „blogio impe
riją", kurios veiklos teisėtvar
ka, nepaisant pastangų, nie
kuomet nepajėgė užgniaužti. 

Tačiau tos „gengsterių" gau
jos buvo pavojingos tik tam 
tikriems gyventojų sluoks
niams ir iš dalies viena kitai, 
kai iškildavo „teritorįjos ka
rai" (panašiai yra ir dabar su 
jaunamečių gaujomis). Eiliniai 
miesto gyventojai dažniausiai 
apie jų veiklą sužinodavo iš 
laikraščių, kai buvo rastas dar 
vienas „gengsterio" lavonas 
arba — retais atvejais — didy
sis mafijos „tūzas" patekdavo 
į kalėjimą už valstybės mo
kesčių nusukimą... 

Dabar galima susidaryti 
vaizdą, kad didžiausi nusi
kaltėliai Amerikoje yra moks
leiviai, vos išropoję iš vaiko 
amžiaus. Atrodo, kad vyriau
sybė ir teisėtvarka niekuomet 
nedėjo tiek pastangų, gaudy
dama Al Capone (ar jam pa
našų), besistengdama sustab
dyti gaujų siautėjimą did
miesčiuose, kiek dabar veikia
ma, o dar daugiau planuojama 
atlikti, kad mokyklose visi 
jaustųsi saugūs. 

Taip — mokyklose... Juk 
vien šiemet šio krašto mokyk
lose buvo tiek smurto aukų, 
kiek galbūt ir Al Capone su 
savo „gengsteriais" per tokį 
trumpą laiką nepasiuntė į ki
tą pasaulį ar bent į ligoninę. 
Po incidento Colorado gimna
zijoje, pasižymėjusio didžiau
siu (iki šiol) aukų skaičiumi, 
pradėta vis garsiau kalbėti 
apie būtinybę „imtis griežtų 
priemonių", kad tokie veiks
mai daugiau nepasikartotų ir 
bent mokyklos būtų „saugi 
zona". Deja, jie kartojasi: kas 
dar neseniai buvo retas įvykis, 
dabar jau beveik epidemija... 

Ieškant išeičių bei kaltinin
kų, siūloma įvesti vis daugiau 
suvaržymų šaunamųjų ginklų 
pardavėjams ir pirkėjams, ap
saugos priemonių mokyklose. 
Nepaisant NRA (National Ri-
fle Association) įtakos — ir pi
nigų — vis tik praėjusią savai
tę Senate vargais negalais 
prasprūdo kelių įstatymų pro
jektai, šiek tiek apkarpantys 
ginklų pirkėjų laisves. Tiki
masi, kad galbūt ir Atstovų 
rūmai paseks senatorių pa

vyzdžiu, juo labiau, kad keli 
Senato respublikonai parėmė 
projektus. Verta paminėti, 
kad 32 iš 3 4 senatorių, palai
kiusių NRA politiką, buvo 
gavę iš šios organizacijos pi
nigų savo priešrinkiminei 
kampanijai; bet tik 2 iš 38 
senatorių, balsavusių už griež
tesnę šaunamųjų ginklų kon
trolę, buvo gavę NRA pa
ramą. O tokiai statistikai ko
mentarų nereikia... 

Daugiausia uolumo rodo 
valstijų, ypač kurios jau turėjo 
pergyventi smurtą savo mo
kyklose, savivaldybės, siūly
damos įvairias apsaugos prie
mones — nuo logiškų, iki 
visiškai absurdiškų. Colorado 
mokyklose nuo kitų mokslo 
metų pradžios mokiniai turės 
nešiotis knygas permatomuo
se krepšiuose. Kai kur siūlo
ma įvesti uniformas, kad būtų 
lengviau atpažinti, kas mo
kykloje priklauso, kas ne. Siū
loma koridoriuose ir klasėse 
įtaisyti stebėjimo aparatus, 
specialius telefono numerius, 
norintiems pranešti apie ga
limą pavojų,, leisti mokytojams 
ar mokyklų vedėjams turėti 
ginklus. 

Susidaro įspūdis, kad iš vie
no kraštutinumo, einama į 
kitą — iš „palaidų vadžių" 
politikos, ruošiamasi nukrypti 
į pernelyg griežtą, kuri mo
kykloje sudarytų kone kalė
jimo atmosferą. Kaip tokiomis 
sąlygomis būtų galima norma
liai mokytis, sunku įsivaiz
duoti. Tiesa, pasigirsta viena 
kita abejonė, kad galbūt visi 
tie suvaržymai pažeis mokslei
vių konstitucines teises, bet 
tokie klausimai susilaukia tik 
vieno atsakymo: svarbu, kad 
vaikai bus saugus! 

Galima sutikti, kad padėtis 
yra iš tikrųjų verta dėmesio, 
tačiau vargiai visos šios ap
saugos priemonės bus veiks
mingos, kai išeičių ieškoma ne 
ten, kur j a s būtų lengviausia 
rasti. Kažkodėl niekas nekal
ba apie moralinį auklėjimą, 
atsakomybės jausmo diegimą, 
žmoniškumo ugdymą. Šian
dien vaikas apipilamas me
džiaginėmis gėrybėmis, tačiau 
jos neužpildo dvasinės tuštu
mos, nesuteikia pasitenkini
mo. Sakoma, kad gamta tuš
tumos nepripažįsta, o juo la
biau tuštumos, atsiradusios 
jaunoje sieloje. Tad į tą tuš
tumą veržiasi įvairios mora
linės šiukšles, ją iškreipdamos, 
si'žalodamos. Kol visuomenė 
nesusipras, kur glūdi tikrasis 
pavojus, dirbtinės apsaugos 
priemonės neduos norimų re
zultatų. 
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Todėl kartais susilaukdavome ir netikėtų užpuolių iš 
bolševikų pusės, tačiau tai būdavo retenybė, nes daž
niausiai vietiniai lietuviai mus įspėdavo Ir ne tik vy
rai, bet ir mamytės, ir sesutės. 

Štai pavyzdžiai. 
Žygiuojant Užpalių link, nepriėjus Šventosios, yra 

upelis ir didelis slėnis. Tame slėnyje Leliūnų kaimas 
(ne bažnytkaimis, kuris yra prie plento). O prieš tą 
slėnį — didžiulis miškas. Mums dar neišėjus iš miško, 
priešais atbėgo kokių 65-70 metų amžiaus senutė ir 
sako: „Neikit vaikeliai, ten, prie klojimų, bolševikai 
apsikasę". 

Žygiavome tankine rikiuote, karininkai jojome prie
kyje ir, jeigu tokioje formuotėje būtumėm nusileidę į 
slėnį, būtumėm patyrę didelius nuostolius. Niekas ki
tas nedrįso ateiti mus įspėti, tik ta sena mamytė, nes 
ji laikė mus savo vaikeliais. Iš anksto įspėti, išsidės-
tėme ir su bolševikais greit susidorojom be jokių savų 
nuostolių. Pasirodė, kad ten būta 6-to latvių bolševikų 
bataliono. O senutė, mūsų „angelas sargas", kaip ne
tikėtai pasirodė, taip ir dingo. 0 juk nusipelnė didelės 
padėkos! 

Štai kitas atsitikimas. 
Už Antalieptės į vieną kaimą atžygiavo mūsų kuopa 

ir, dar nespėjus išstatyti apsaugos tarnybos, buvome 
apsupti bolševikų. Besitraukiant vieno ūkininko sode
lyje liko mūsų sunkusis kulkosvaidis. To ūkininko dvi 
dukterys kulkosvaidį tuoj užmaskavo visokiais žabais 
ir naktį laukais, pro bolševikų apsaugą praslinkusios, 
pristatė jį mums. Abi seserys buvo apdovanotos pirmo
jo laipsnio Vyčio Kryžiais su kardais. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 
Pik. PETRAS GENYS 

Nr.6 Tęsinys 
Bet karin. Ignas Mustei

kis greit grįžo su pulko vado įsakymu nelaukti kito ve
žimo, o skubiai vykti tilto link, kad bolševikai neuž-
kirstų kelio, nes jie jau netoli tilto. Nuo Saratovo ka
reivinių iki tilto bus apie trys ketvirtadaliai kilomet
ro. Kiek pažygiavus, pamačiau, kad prie pat Alytaus 
stovi mūsų vežimai, apie kuriuos slankioja pilkos žmo
gystos. Išgirdau rusišką komandą: „Ugnis!", tuoj pra
dėjo tratėti ginklai ir aplink kristi kulkos. Iš pradžių 
šautuvų, o paskui — sunkiųjų kulkosvaidžių. Laimin
gu sutapimu, nesužeisti pasiekėme Nemuną ir, ledu 
perėję į kitą pusę, patraukėme Balbieriškio link. 
Anksčiau pasitraukę, pulko daliniai patraukė Mari
jampolės link. 

Karininko Antano Juozapavičiaus 
žūties aplinkybė* 

Manau, jog karin. A. Juozapavičius, jodamas vežimų 
priekyje, galėjo nežinoti, kad prie tilto yra priartėję 
bolševikai, nes nuo Saratovo kareivinių tilto link ve
dančios gatvelės jo nematyti. Norėdamas prasiveržti, 
karin. A. Juozapavičius buvo nukautas ant tilto. Mums 

bėgant ledu, mačiau, kad ties tiltu ir mūsų kareiviai 
gurguolininkai bėgo ledu. Kitą dieną iš Suvalkų atva
žiavo vokiečių šarvuotas traukinys ir padėtis buvo at
statyta. Tarp Alytaus ir Daugų pasilikę mūsų savano
riai gaudė bėgančius bolševikus. 

Karininkui Antanui Juozapavičiui žuvus, 1-mojo 
pėstininkų pulko vadu buvo paskirtas karininkas La-
dyga. Pulkui sustiprėjus, buvo atsiimti Daugai, Bob-
riškis, Varėna. Varėnos geležinkelio stotyje mūsų 1-
moji kuopa stovėjo kartu su lenkais. Gegužės mėn., 1-
jam pėstininkų pulkui išvykstant į Ukmergės barą, 
Varėnos geležinkelio stotyje buvo paliktas vienas bū
rys Alytaus komendanto žinioje, bet lenkai jį tuoj nu
ginklavo. Karininkai maitinosi kartu su kareiviais iš 
bendros virtuvės. Nei karininkai, nei kareiviai šešis 
mėnesius negavome atlyginimo. Bet tas mūsų nuotai
kos negadino, nes kariavome iš įsitikinimo: žinojom, 
kad esame lietuviai ir kariaujame už savo tėvynės 
laisvę. 

Iš Ukmergės 1-mas pėst. pulkas pulė bendra Utena 
— Zarasai — Daugpilis kryptimi. Saugojant pulko kai
rįjį sparną, su savo padaliniu žygiavau Anykščiai — 
Andrioniškis, vėliau Užpaliai — Antalieptė kryptimi. 
Su bolševikais susitikom prie Anykščių, Andrioniškų, 
Leliūnų kaimo ir Antalieptės. Bolševikai didelio pasi
priešinimo nerodydavo. Iš vienos vietos juos išmušus, 
reikėjo porą parų žygiuoti, iki vėl juos surandi. 

Žygiavome smarkia sparta, sukardami iki 20 kilo
metrų į parą, ir be jokios apsaugos, nes raitelių netu
rėjome, o pėsti žvalgai nesuspėdavo su mumis žy
giuoti. Tik priekyje jodavo karininkai su ordonansais. 

Ne tik vyrai, bet ir moterys karo metu gali atlikti 
svarbius žygius! 

Antalieptėje išstovėjome ilgesnį laiką, po to pradėjo
me žygiuoti Zarasų ir Dauguvos link. Pasiekus Daugu
vos upę, 1-mojo pulko pirmoji kuopa apsistojo klojime 
ant pat Dauguvos kranto. Be mūsų kareivių tame klo
jime buvo ir nemažas skaičius visokių pabėgėlių, ku
rių tarpe galėjo būti ir bolševikų šnipų. Ar bolševikai 
iš tolo patys pastebėjo čia esantį judėjimą, ar juos kas 
signalu įspėjo, nes jie iš Dvinsko tvirtovės į klojimą 
paleido tris sunkiosios artilerijos šūvius. Firmas šūvis 
krito, klojimo nepasiekęs, antrojo trajektorija buvo per 
ilga ir perlėkė per klojimą, o trečias krito tarpduryje. 
Dalis kareivių po antro sprogimo metėsi laukan ir, jų 
tarpan nukritęs, sviedinys keturiolika užmušė. Sužeis
tų nebuvo. Tie kareiviai ir pabėgėliai, kurie liko kloji
me, buvo nepaliesti. Daugiau į t ą klojimą bolševikai 
nešaudė. 

1919 metais lietuviai turėjo su lenkais bendrą frontą 
prieš rusus bolševikus. Bet skiriamosios linijos tarp 
abiejų kariuomenių nebuvo ir jokių ryšių neturėjom. 
Tik mėgstantieji išgerti kareiviai galėjo lenkų karinė
se krautuvėse nusipirkti degtinės. Pas mus valstybi
nės degtinės dar nebuvo. 

Lenkų kaimynystėje veikė mūsų 1-mas pėstininkų 
pulkas. Mūsų brigados štabas vienu metu buvo apsis
tojęs Birkinėtų dvare, netoli Kalkonų (dabar Kauko-
nys). Laikinai pulko vado pareigas ėjo karin. Čaplikas. 
Jis tą naktį nakvojo pas brigados vadą karin. Liatuką. 
1-mo pėst. pulko štabas stovėjo kairiau. 

(B.d.) (Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

SEKMINIŲ NETIKĖTUMAS 
KUN. JONAS PAKALNIŠKIS 

Girdime apaštalus kalbant 
mūsų skirtingomis kalbomis. 
Tuo stebėjosi Jeruzalės sve
čiai. Šventoji Dvasia įveikia 
žmogišką nesusikalbėjimą. Ji 
įveikia ir vidinę žmogaus ne
tvarką, užkalbindama jį ne
tikėčiausiomis progomis. 

Per Sekmines kalbame apie 
Bažnyčios gimimą ir jos viešą 
pasirodymą. Be abejo, pasako
jimo apie Sekmines esminis 
elementas yra netikėtumas. Iš 
apaštalų tuo metu jau niekas 
nieko nebesitikėjo. Pasaulio 
akyse jie buvo nugalėti, ne
reikšminga grupelė, kurios va
dovas nukryžiuotas, o jo kū
nas, kaip manė daugelis, din
gęs nežinia kur. 

Valdžiai, padedamai bendra
darbių ir išdavikų, dar kartą 
pavyko įvesti tvarką ir išveng
ti sukilimo. Situacijas grįžo į 
savo vėžes, pasibaigus nera
mumams, kuriuos pastaruoju 
metu buvo sukėlęs švenčių 
niekintojas iš Galilėjos. 

Nebelikus nemalonių inci
dentų pavojaus, švenčių ka
lendorius irgi grįžo į įprastą 
ritmą. Paskutiniųjų Velykų 
įvykiai, žydų kunigų nuomo
nė, turėjo būti tinkama pamo
ka tiems, kuriems galėjo kilti 
kokių maištingų minčių. Tad 
žmonės iš visų kraštų, kaip 
buvo įpratę, susirinko Sekmi
nių šventei į Jeruzalę. 

Sekminių Bažnyčia yra besi
kurianti Bažnyčia. Ji stulbina, 
nes iškyla netikėtai, kalbant 
apie neįsivaizduojamus daly
kus. Elgiasi neįprastai, teikia 
niekada negirdėtų pasiūlymų. 
Kit?ip' tarus, drįsta stebinti. 
Tokia Bažnyčia taip pat ir 
sugėdina, kelia nerimą, prie
kaištauja. Negalėdama apsi
ginti, neturėdama galingų glo
bėjų, elgiasi nepaprastai lais
vai. Tokia Bažnyčia domina, 
nes jai neįmanoma pritaikyti 
jokios praeities kategorijos. Ji 
nSštffaūdoja jau buvusiais mo
deliais ar patyrimu. Bažnyčia 
iš nieko neprašė leidimo išeiti 
iš pogrindžio. Ji nesirinko lai
ko, būdo ir kitokių ribų, kartu 
nepretenduodama, kad kažko
kia žemiška galybė ją patvir
tintų. 

Kita vertus, jei jau kalbama 
apie ugnį, būtų absurdiška 
reikalauti kokių garantijų už 
ar prieš gaisrą. Tai buvo nepa
prastas įvykis, kurio pasek
mes jaučiame ir dabar. Be 
abejo, gal kai kas ir norėjo, 
kad tie žmonės sudrumstų 
Sekminių rimtį, būtų paraly
žiuoti baimės, liktų užsidarę 
namuose. Panašiai kaip buvo 
tą vakarą, kai juos rado pri
sikėlęs Kristus. 

Tačiau Mokytojas juos ragi
na eiti į pasaulį. JKaip mane 
siunti Tėvas, taip ir aš jus 
siunčiu*", — sako jis. O Vieš
paties Dvasia priverčia aki
mirksniu ištraukti langų ir 
durų kaiščius. 

Sekminių dieną gimusi, 
Bažnyčia nesiteirauja, kur 
būtų vieta jai įsikurti. Nesilai
ko įprastų taisyklių, nesideda 
prie vienos ar kitos puses. Ir 
dar:. nereikalauja leidimo iš 
norinčių tapti jos nariais. Sek
minių dieną gimusios Baž
nyčios neįmanoma kontroliuo-
'•.. Ji nepasiduoda naivumui. 
netampa švenčių puošybiniu 
elementu, tam tikros nustaty
to? tvarkos palaikytoja, garan-
.-oįar.čia keleto privilegi-
1 otųių puotos tvarką. 

B2trvCia negalima manipu
liuoti, r.cgalima jos panaudoti 

\.i. -.s tikslams, su ja neįma-
•" -rf. >čr£;i.v Bažnyčia gali il-

. j ::• Vaitarienės karnb? 

ryje. Tačiau sugeba išeiti ir 
viešumon, į aikštes ir gatves, 
skelbdama jai patikėtą pa
siuntinybę, žadindama sąžinę, 
demaskuodama neteisybę, 
įvykdytą nukryžiuojant Kris
tų. 

Bažnyčia rūpinasi Dievo rei
kalais, tačiau parodo uolumo, 
kai kalbama apie žmonių rei
kalus. Tačiau ne apie žmonių 
biznį. Be abejo, ir dabar yra 
nemažai vyresniųjų ir virši
ninkėlių, kurie norėtų kitokios 
Bažnyčios. Protingos, nami
nės, prijaukintos, baikščios, 
pasiduodančios, davatkiškos. 
Visiškai pasinėrusios vien į 
sielų gelbėjimą, suprastos pa
čia siaurąja prasme ir tuo pat 
metu leidžiančios sukčiams 
užsiimti visu kuo kitu. 

Tačiau Kristaus ir Dvasos 
Bažnyčia negali būti tokia. Ji 
visą laiką yra kažkiek kažkam 
nepatogi. Ne daug ką šioje 
žemėje garantuojanti. Sekmi
nių dieną visi girdėdami Pf.tro 
pamokslą klausė vieni kitų: 
Kas čia darosi? 

šiandien mes minime savo 
Bažnyčios gimtadienį. Žvelg
dami į ją kartais irgi esame 
verčiami paklausti savęs, šios 
Bažnyčios narių: Kas darosi? 
Kas atsitiko mums? Ar tikrai 
mes, ir Sekminių dieną gimusi 
Bažnyčia, esame tie patys? 

Bažnyčia gimė, kai pavieniai 
nedrąsūs Jėzaus bičiuliai tapo 
vienu kūnu, suvienytu vienos 
dvasios. Du Šventojo Rašto 
skaitiniai vienas kitą atsklei
džia ir pat kiną. Sekminių 
dieną, kai Šventoji Dvasia nu
sileido ant apaštalų, ir jie pa
sirodė esą žmonės, virpantys 
ir pakerėti šio įkvėpimo, pilni 
gyvybės dvasios, džiaugsmo 
dvasios, juos matę ir girdėję 
nieko nesuprasdami kalbėjo: 
ar tik jie nebus prisigėrę vyno, 
iš kur tas džiugesys ir pakili
mas, taip liudijama Apaštalų 
darbų knygoje. 

Po šio skaitinio atsiverčiame 
apaštalo Pauliaus laišką efe-
zieciams: „Nepasigerkite vy
nu, kuriame slypi pasileidi
mas..." Jis ne tik konstatuoja, 
kad pasigėręs žmogus gali ne
dorai ir negarbingai pasielgti. 
Jis kalba apie tai, kad vienas 
įkvėpimas, vienas susižavėji
mas ir apsvaigimas gali pa
keisti kitą. 

Mes, krikščionys, esame pa
šaukti būti Šventosios Dvasios 
nešėjai, mumyse turi atsispin
dėti amžinojo gyvenimo 
džiaugsmas, iš rr ūsų turi ne
paliaujamai trykšti dieviškojo 
gyvenimo susižavėjimas, mei
lė, kūrybinis įkvėpimas. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairus 

MOTINOS MARIJOS 
BEATIFIKACIJOS BYLA 

„Bažnyčios žinios", 
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Motinos Marijos Kaupaitės 
šventumu seselės kazimierie-
tės ir žmonės tikėjo, dar jai 
gyvenant, pastebėta jos he-
roiškas gyvenimas kasdieni
niuose darbuose. Jos gilus ti
kėjimas ir nuolatinis pasi
tikėjimas Dievu buvo paste
bėtas jos veikime ir bendra
vime su seselėmis, vaikais, ir 
jų tėvais, ligoniais ir vargšais. 
Jos gilus tikėjimas Eucharisti
niu Jėzumi buvo pastebėtas, 
kai ji praleisdavo savo laisvas 
valandas koplyčioje prie Švč. 
Sakramento. 

1943 m. praėjus trejiems 
metams po jos mirties Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci
ja kreipėsi į Čikagos kardinolą 
Strich, prašant leidimo kalbėti 
specialią maldą, kad ji būtų 
paskelbta palaimintąja. Kar
dinolas davė leidimą ir per vi
sus tuos metus daug malonių 
buvo gauta per jos užtarimą. 

1981 m, liepos 1 d. Čikagos 
kardinolas Cody gavo leidimo 
iš Šv. kongregacijos šventumo 
paskelbimo bylos formaliai ei
gai pradėti surinkti visą me
džiagą dėl beatifikacijos proce
so. Per kitus ketverius metus 
visi Motinos Marijos laiškai ir 
raštai buvo išversti iš lietuvių 
kalbos į anglų, pristatant visą 
medžiagą Romai. 1986 m. ge
gužės mėn. ses. Marilyn Kuz
mickus buvo paskirta pirma 
postulatore dėl Motinos Mari
jos Kaupaitės beatifikacijos 
bylos, ir birželio 3 d. Kaupaitė 
buvo patvirtinta su Dievo Tar
naite. 

Vadovaujant Čikagos kardi
nolo asistentui vyskupui Alf
redui Abramowicz, 1989 m. 
birželio 12 d. tribunolas buvo 
pradėtas Šv. Kazimiero seserų 
motiniškame name Čikagoje. 
Tribunolo darbas buvo surink
ti liudijimus apie Motinos Ma
rijos gyvenimą ir jos dorybes. 
Buvo apklausinėtas 41 liudy
tojas, tarp kurių buvo vienuo
lės, kunigai ir pasauliečiai. 
Penki liudininkai buvo apk
lausti Philadelphios arkivys
kupijoje Pennsylvanijoje, ir 
dvylika liudininkų Kaune. 

1995 m. visa tribunolo me
džiaga ir Motinos Marijos laiš
kai buvo perduoti \ Romą. 
199H m kovo men. Šventųjų 
kongregacija Romoje nubalsa

vo teigiamai ir priėmė medžią 
gą. 1996 m. birželio mėn. ses. 
Jonė, buvusi generalė vyres
nioji Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos Lietuvoje, ir ses. 
Margaret Petcavage, vicepos-
tulatorė dėl beatifikacijos by
los, aplankė visus Lietuvos 
vyskupus, prašydamos jų pa
galbos ir palaimos dėl Lietu
voje gimusios Motinos Marijos 
Kaupaitės bylos. 

Šventųjų kongregacija Ro
moje prašė, kad viena seselė 
būtų paskirta rašyti „positio" 
(knygą). Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija Čikagoje pasky
rė ses. Margaret Petcavage, 
vicepostulatorę šiam darbui. 
„Positio" knyga susideda iš 
Motinos Marijos biografijos ir 
jos heroiškų dorybių gyveni
mo, kaip yra paliudyta gyvų 
liudininkų surinktoje medžia
goje. Kada ši knyga bus už
baigta, ji bus nusiųsta į Romą 
Šv. tėvo patvirtinimui. Dar 
reikia vieno stebuklo, kad Mo
tina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. 

Roma reikalauja, jog kandi
dato kūnas būtų iškastas ir 
patikrintas, kad asmuo tikrai 
gyveno. Motinos Marijos Kau
paitės kūnas buvo iškastas, 
gegužės 6 dieną iš Šv. Kazi
miero kapinių ir jos palaikai 
pernešti į Čikagos Šv. Kazi
miero seserų koplyčios specia
liai paruoštą kriptą. 

Daug malonių buvo gauta 
per Motinos Marijos užtarimą, 
bet dar yra reikalinga vienas, 
mediciniškai patvirtintas ste
buklas. Mes prašome visų 
melstis į Motiną Mariją Kau
paitę, kad perjos užtarimą pa
tirtume Dievo malonę. 

Šv. Kazimiero 
kongregacijos inform. 

NAUJAS DEKRETAS 
APIE ŠVENTUOSIUS IR 

PALAIMINTUOSIUS 

1998 m. gruodžio 21 dieną 
Vatikano šventųjų skelbimo 
kongregacija, dalyvaujant po
piežiui, paskelbė 16 dekretų 
dėl būsimųjų kanonizacijų ir 
beatifikacijų. Šventųjų skelbi
mo kongregacijos prefektas ar
kivyskupas Jose Saraiva Mar-
tins sakė, kad visi jie pabrėžia 
„slėpiningą, gydantį ir gyvą 

Vvgkupas Jo' n G'~rman laimina knrsta.kuriariir «udoti Motinos Marijos Kaupaitė* palaikai, perkelti iŠ Šv Kazi-
r.'- •-: upiniu i vienuolyno motiniškojo namo koplyčia gegu*e* 6d. Seseta kazimieriet** susirinko koplyčioje 
•v '•- • :;-i . •i'ito kongregacijų- įkurėia Motiną Mariją su giesme, malda, (rtlemia ir pagarba. 

Nuotr. Alekso Urbo* 

Kristaus buvimą Bažnyčioje 
per evangelinį liudijimą jūsų 
sūnų ir dukterų, kurie atsto
vauja daugeliui genčių, tauti
nių grupių ir tautų". Tarp pas
kelbtų dekretų patvirtinusių 
Dievo tarnų „herojiškas do
rybes", buvo 2 vyskupų, 3 ku
nigų, 1 brolio vienuolio, 3 se
serų vienuolių ir 30 Brazilijos 
kankinių bylos. Pastaruoju at
veju buvo patvirtinta 2 kunigų 
ir 28 pasauliečių, kurie buvo 
nužudyti Brazilijoje 1645 m. 
kankinystė. „Sunkioje pirmo
sios evangelizacijos epochoje 
Brazilijoje daugelis paliudijo 
Kristų iškentėdami žiaurias 
kandąs, būdami pasiryžę mir
ti už amžinojo gyvenimo Vieš
patį", — sakė arkivyskupas J. 
Saraivo Martins. Tarp tuo 
metu kartu su kunigais Bra
zilijoje nužudytų pasauliečių 
buvo ir daug vaikų, kurie taip 
pat nusipelnė altorių garbes. 

Popiežius Jonas Paulius II 
atvėrė kelią palaimintosios 
Josephine Bakhita kanoniza
vimui, kuri taps pirmąja Su
dano šventąja. Taip pat pasi
rašytas dekretas, kuriuo pri
pažįstama įvykus stebuklui 
tėvo Pijaus (P. Pio da Pietrel-
cina, OFM, Cap.) užtarimu. 
Taigi įvykdytas reikalavimas 
būtinas tėvo Pijaus beatifika
cijai. 

Sis italų kapucinas, miręs 
1968 metais, patyrė Kristaus 
stigmas, buvo nepaprastai po
puliarus nuodėmklausys ir 
dvasinis vadovas. Jo garsas 
yra toks didelis, kad iki šiol į 
jo gyventą vienuolyną San 
Džiovani Rotondo kasmet su
plaukia šimtai tūkstančių 
maldininkų iš viso pasaulio. 
Paprastai dekretų apie bū
simuosius šventuosius ir pa
laimintuosius paskelbimu dar 
nenurodomos jų beatifikavimo 
ir kanonizavimo datos. Tačiau 
tėvo Pijaus atžvilgiu buvo 
padaryta išimtis ir Vatikano 
spaudos tarnybos direktorius 
Joaąuin Na"arro-Valls pra
nešė, kad tėvas Pijus bus 
iškilmingai beatifikuotas 1999 
metų gegužės 2 dieną. Šiose 
iškilmėse, kaip manoma, daly
vaus didžiulė minia tikinčiųjų, 
gal net netilpsianti į Šv. Petro 
aikštę. Dekretu taip pat pri
pažintas stebuklas dešimties 
Ispanijos pilietinio karo aukų 
kanonizavimo byloje. 
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• Kaunas. Kovo 30-31 d. or
ganizacijos „Actio Catholica 
Patria" jaunimo klubas „Są
narys" Laisvės alėjoje surengė 
velykirę akciją „Kad senu
kams būtų sočiau ir švariau". 
Už akcijos metu surinktus 
pinigus buvo nupirkti ir iš
dalyti maisto produktai bei 
skalbimo priemonės jaunimo 
klubo „Sąnarys" globojamiems 
senukams. 

• Klaipėda. Balandžio 11 d. 
paminėtas Šv. Juozapo Darbi
ninko parapijos klebono, Klai
pėdos universiteto Katecheti
kos katedros vedėjo kun. dr. 
Algio Baniulio, SJ, kunigystes 
25 metų jubiliejus. Šv. Mišias 
drauge su jubiliatu koncele-
bravo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
viciu8 ir Telšių vyskupas An
tanas Vaičius. 

ELEKTR08 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTI8 

/UJTOM0BUO. NAMU. 8VBKAT0a 
IR GYVYBE8 DRAUDMA& 

Aaantas Frank Zapots Ir O*. Mgr. M M 
S. Kana kata katuviifcai. 
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baldus ir kt. didesnius daiktus. 
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amžiaus žmones Anglų k 

reikalinga, Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pagi nlaujOTirn 
$75 M $120 i aną . Stambinti 

Phil arba Janusz. id. 414-763-2»15. 

Realmart ft rgm 
Realty Group Inc. 

6602S.PulasklRd. 
Chkago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja j vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
ta. 773-3IS41M Pkftr 312-3SM3S7 
Fn773-5S5-3W7 

Atl iekame namų išorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
t o m u i : 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

Ieikoma angliškai kalbanti 
moteris paderi invalidei moteriai 
•patvarkyti ir namų mošoje. Reikia 
turėti vainotojo leidimą. Darbas 
nuo vakaro iki ryto. Dienos meni -
laisva, RekornenrUr įjos būtinos. 

IJani«d.7T3-SO-3M3 

Išsinuomosią vieno 
miegamojo butą. 

Tel.708-636-4040, 
kviesti Valdą. 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vaL paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos 
TeL 773-863-3980 

VVaitreases wanted. Good pay. 
Comem&inquireat:IndieHoaae 
Restaorant * ĮMsuMV 1521W. 
Schaumburg Rd., Schanmburg, IL 
60194. 
TeL 847-895-5501. 

Ieikoma moteris (gali būti ir 
vidutinio amžiaus) apsigyventi pas 
92 m. lietuvę moterį ir ją prižiūrėti 
bei atlikti namų priežiūros darbus. 
Geras atlyginimas ir patogios 
gyvenimo sąlygos nedideliame, 
privačiame name su sodeliu, 
Čikagos šiauriniame priemiestyje. 
Prašome skambinti tarp 7 ir 9 v.v. 
1^47-272-8521: k m 

773-585-9500 

Ieikoma lietuvė prižiūrėti 
malonaus būdo vyr. amžiaus 
moterį Philadelphia, PA, lietuvių 
apylinkėje. Skambinti Aušrai, 
teL 215-744-6532. 

NAUJAS „SANTAROS" ŽURNALO 
NUMERIS 

Po maždaug metų pertrau
kos Kaune pasirodė naujas 
(31-sis) kultūros žurnalo „San
taros" numeris, kuris, kaip ir 
dauguma Lietuvoje einančių 
kultūrinio pobodžio leidinių, 
susiduria su finansinėmis pro
blemomis. 

Šis numeris, kaip ir anks
čiau, yra stambus — turi 128 
knyginio formato puslapius. 
Žurnalo metrikoje dar vis ra
šoma, kad jis leidžiamas šešis 
kartus per metus, nors tokiu 
dažnumu jis turbūt niekada 
nėra išėjęs. Tai tik graži fan
tazija: būtų gera, jog „Santa
ros" susilauktume bent porą 
kartų metuose. Žurnalo vyr. 
red. Romualdas Norkus tikisi, 
kad ateityje turėtų atsirasti 
daugiau finansų ir tokiu būdu 
būtų galimybių jį dažniau iš
leisti. 

Žurnalas turi gana gausią 
konsultacinę kolegiją, kurioje 
randame ir dabartiną Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų. 
Šiame numeryje tos kolegijos 
sudėtyje užtinkame ir nese
niai palaidotą a.a. kun. Ri
čardą Mikutavičių. 

Naujasis numeris pradeda
mas Vlado Braziūno poezija 
(tolimesniuose jo puslapiuose 
randame ir šiemet savo 60-
metį atšventusio kauniškio 
poeto Blado Baltuškevičiaus 
eilių). Kiti 31-ojo numerio au
toriai: Justinas Marcinkevi
čius, Laimonas Inis, Violeta 
Jaseviciūtė, Robertas Ketura
kis, Rimantas Budrys, Algir
das Gaižutis ir kiti. » 

Žurnale spausdinama nema
ža ištraukų iš ne taip seniai 
Algimanto Mackaus fondo ir 
leistas Alfonso Nykos-Niliūno 
knygos „Dienoraščio fragmen
tai". Taip pat įdėtas ir Kana
dos lietuvės Noros Kulpavicie-
aės rašinys „Praeities paliki
mas", kuriame pažymimas 
Kanados lietuvių muziejus-
archyvas (jam vadovauja dr. 
Rasa Mažeikaitė). 

Taip pat šiame žurnalo nu
meryje randame ir žurnalistės 
Dalios Kutraitės pasikalbėji
mą su viena žymiausiųjų lie
tuvių solisčių — Violeta Ur-
manavičiate-Urmana, dabar 
gyvenančia Miunchene ir pasi
rašiusia ilgalaikes sutartis su 
Milano La Scala ir kitais teat
rais. 

Versdami šio, gerai techniš
kai atrodančio žurnalo pusla
pius užtinkame nemaža ilius
tracinės medžiagos, net spal
votų nuotraukų bei dailės dar
bų reprodukcijų. 

Reikia paminėti ir „Santa
ros" redakcijos adresą: Gedi
mino 10, 3000 Kaunas, Lietu
v e Kaip jau rašyta, „Santa
ros" vyr. redaktorius — Ro
mualdas Norkus, redaktorius 
Aleksas Dabulskis, meninis 
redaktorius Algirdas Juzėnas. 
Žurnalas turi ir prasmingą 
šūkį lotyniškai, kurio verti
mas skamba taip: „Tenutolsta 
visoks riksmas ir pyktis". 
Turbūt todėl ir žurnalas pava
dintas „Santaros" vardu. 

E. Šulait is 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PAGAL PINIGINĖS 

STORUMA? 

„Aš rūpinsiuos juo, kaip 
rūpinčiausi savo tėvais", iš
kilmingai skamba Hipokrato 
priesaikos žodžiai. „Aš dalin-
siuosi su juo savo žiniomis", 

ir, jei bus reikalinga, pa
dėsiu jam bėdoje", šventai ti
kėdamas, juos taria ne viene-
ris metus akademijos, univer
siteto ar instituto aukštumas 
šturmavęs busimasis gydyto
jas, ar, kaip čia, Amerikoje, 
įprasta vadinti — daktaras. 
Deja, deja. Šie žodžiai, pasiro
do, kartais lieka tik žodžiais. 

Kai siuvėja atsisako siū
dinti suknelę, o kirpėja — su
raityti plaukus, nepykstu. Su
prantu, jog violončelės figūrą 
turinčiai moteriškei reikės ak
tyviai ieškoti, kad kas ryžtųsi 
ją madingai apsiūti. Nepurkš
tauju ir kirpėjai, gal jos niekas 
nemokė, kaip iš septyniomis 
eilėmis išsirikiavusių dvide
šimt keturių plaukų „išspaus
ti" pusėtinai atrodančią šu
kuoseną. 

Tačiau, kai lietuvė gydyto
ja, telefonu uždavusi porą 
klausimų, atsisakė priimti, 
pasimečiau. Po kelių minučių 
atsitokėjusi, puoliau tikrinti, 
— tikrai, skambinau ir kalbė
jau su gydytoja, o gal — dak
tare? Gal daktarai vadovauja
si kitokiomis priesaikomis? 

Kaip bebūtų, minėta mote
ris, pasiteiravusi kiek laiko 
esu Amerikoje ir kokios bėdos 
mane slegia, pasiūlė kreiptis į 
dr. Petrą Kisielių. Mat, ji, 
nors ir praktikuojanti, pri
imanti „ne visus". 

Be galo gerbiu daktarą Ki
sielių, kurio pavardę (kaip ir 
dr. Adomavičiaus) žino, tur
būt, kiekvienas neseniai lai
mės ieškoti į šią pasakų šąli 
atvykęs. Esu dėkinga dakta
rui, kuris be jokio atlygio 
kantriai priiminėdavo ir gydy
davo pasiligojusius, tačiau 
sveikatos draudimo neturin
čius tautiečius. Ir man teko 
sėdėti, atrodė, nesibaigiančio
je „gyvoje" eilėje nedideliame 
Cicero namelyje ir laukti kol 
jis, neskaičiuodamas darbo va
landų, išklausys visus, pagal
bos reikalingus. Tačiau šį kar
tą prireikė nervų ligų specia
listo patarimų (per keleris me
tus „įsitaisiau" nemigą), be to, 
jau esu užsitarnavusi sveika
tos apdraudą. Gaila, ir tai ne-

TRYS VYRIAUSIOS 
GALVOS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Peržvelgiau sky

rius apie prezidentą, Seimą, 
vyriausybę, ir gerokai sugedo 
Opas. Gal dėl to, kad aš nieko 
neišmanau, bet, mano suprati
mu, Konstitucija sukirpta 
taip, kad trys vyriausios Lie
tuvos valstybės galvos darniai 
galės dirbti tik tokiu atveju, 
jeigu jos visos priklausys vie
nai partijai. O paskiausi pa
vyzdžiai rodo, kad Lietuvoje 
taip gali ir nebūti. Nei Algir
das Brazauskas, nei Valdas 
Adamkus juk nėra Seimo dau
gumą sudarančių partijų na
riai. Jeigu Brazauską dar bū
tų galima sutapatinti su 
LDDP, tai Adamkui nė vienai 
Lietuvoje veikiančiai partijai 
priklausomybės primesti ne
įmanoma. Bet kaip tik dėl to 
pasirodė dar viena jo bėda: 
Lietuvos prezidentui be parti
jos užnugario išsiversti beveik 
neįmanoma, nors Konstitucija' 
net įsakmiai neleidžia jam bū
ti nė vienos partijos nariu. 
Tikrai keista — kodėl? Ar Ui 
nėra tik didelė neigiamybė? 
Juk „karalius" į sostą sodina
mas nuogas. O taip apnuogin
to „karaliaus" beveik kiekvie
ną žingsnį Konstitucija pri-
pančioja arba prie Seimo, arba 

gelbėjo. Matyt, priklausau „ne 
visų" kategorijai. 

Netikiu, kad dauguma dak
tarų taip elgiasi, netikiu, kad 
ir minėtoji (iš balso supratau 
garbaus amžiaus) daktarė, 
prie savo durų radusi pagal
bos beprašantį bėdžių, nuvytų 
jį šalin. 

Vienaip ar kitaip, norėčiau 
pasiūlyti, kad daktarai, taupy
dami savo ir mūsų laiką (pa
šėlusi Amerika, laikas — pini
gai!), pagelbstint tokiems ne
išmanėliams, kaip aš, prie 
skelbimo, reklamuojančio jų 
paslaugas, pridėtų prierašą: 
„Priimu pagal piniginės sto
rumą, JAV išgyventų metų 
skaičių (ne mažiau 40), balso 
toną, tos dienos vėjo kryptį, gi
minių Amerikoje kiekį ... ir 
pan.". Tada nebūtų keista, 
kad jie pamiršo Hipokrato 
priesaiką... 

Irena Navickienė 
Chicago, IL 

KATASTROFA AR 
KLAIDINANTIS 
VERTINIMAS? 

Pagyrimas priklauso „Drau
go" redaktorei, kuri skyriuje 
„Laiškai ir nuomonės" leidžia 
skaitytojams atidaryti savo 
jausmus ir laisvai pareikšti 
nuomones. Dviem žurnalis
tams nesutariant dėl dr. A 
Damušio knygos anglų kalba 
„Lithuania Against Soviet and 
Nazi Aggressioa", nebūdamas 
žurnalistu ir kritiku, panorau 
pareikšti trečią nuomonę iš 
leidėjų pusės. Juozas Žygas 
pristatė dr. A Damušio knygą 
„Drauge" 1999 m. balandžio 
24 dieną (Nr. 80) literatūros 
priede. Knygą aprašė ramiai, 
apibūdindamas turinį, pami
nėdamas- kai kurias datas ir 
knygoje aprašomus svarbes
nius momentus. Pabaigoje dar 
pažymėjo: „Čia yra tik trum
pas ir labai suglaustas susi

pažinimas su knygos turiniu". 
Su viskuo sutinku, ką J. Žy
gas parašė, trumpai supažin
dindamas su šia nauja ir svar
bia knyga. 

Antanas Dundzila rašo 
„Draugo" laiškų skyriuje 1999 
m. gegužės 4 d. (Nr. 86) „Klai
dinantis knygos vertinimas". 
A Dundzila savo trumpame 
laiške iš karto teigia, kad J. 
Žygas klysta, teigiamai vertin
damas dr. A Damušio knygą 
ir toliau rašo: „Išleista knyga 
— tai katastrofa, netarnaujan
ti mūsų rezistencijos istoriog
rafijai ir nesiderinanti su au
torium — rezistentu, laisvės 
kovotoju, kacetininku, žymiu 
inžinerijos mokslininku, vi
suomenininku". Knygos verti
nimą A Dundzila toliau pare
mia faktais, kad „knyga yra 
prastai parašyta...", yra klai
dų ir kai kurias nurodo, kaip 
sukeista viena nuotrauka, su
maišyti lentelių pavadinimai, 
ne taip pavadinta Suvalkija, 
netinkamas laužymas ir t.t. 

Gerbiu A Dundzila kaip 
žurnalistą, gerbiu už jo dėme
sį rezistencijai, nes ir dabar 
Lietuvoje jis beveik vieninte
lis, kuris tiesiogiai rezisten
tams padeda, tačiau šį kartą 
stebiuosi jo aršiu tonu, verti
nant ilgai lauktą dr. A Damu
šio darbą. Pastabos iš dalies 
teisingos, bet kur Dundzila 
buvo prieš 20 metų, kai ragi
nome Daraus) rašyti savo pri
siminimus ir kai tokie patari
mai buvo reikalingi? Kiekvie
na knyga ar mažiau turi savo 
topografinių klaidų, trūkumų. 
Korektoriaus nepastebėtos aš
tuonios klaidos atitaisytos era-
toje. Iš esmės Damušio kny
ga yra jo prisiminimų, jo pačio 
pergyvenimų registracija ir to 
laikotarpio padėties ir nuotai
kų interpretacija, pailiustruo
jant kai kuriais dokumentais, 
daugeliu dar neskelbtais. Ver
tinant knygą, kartais reikia 
susipažinti su rašymo ir leidi
mo aplinkybėmis. Būtų kita 
kalba, jeigu būtų rašyta lietu

viškai ir lietuviams. Daugelis 
asmenų ir organizacijų darė 
autoriui didelį spaudimą rašy
ti anglų kalba, nes tuo klausi
mu angliškos literatūros yra 
labai mažai. Autorius prie šio 
darbo sėdėjo apie 6 metus, 
rankraščiai buvo net tris kar
tus perrašyti ir nuolatos taiso
mi, peržiūrėti vadinamų anglų 
kalbos žinovų — universiteto 
profesorių. Visa tai vyko auto
riui kartais būnant kritiškoje 
sveikatos būklėje. Nediskutuo
ju dėl kalbos stiliaus. Knygos 
laužymas yra autoriaus ir lei
dėjo skonio dalykas. Ieškojo 
tinkamo leidėjo, jo nerado. Ta
da Į Laisvę fondas, gavęs jau 
spausdinimui paties autoriaus 
paruoštą darbą, surado spaus
tuvę Grand Rapids, MI, ir iš
spausdino. Nors daugelį metų 
pavėluotai, knyga išėjo. Knyga 
yra gyvo liudininko kalba ir 
liudijimas, kaip įvykiai vyko, 
kai autorius pats buvo vienas 
iš 1941 metų sukilimo vadovų 
ir Laik. vyriausybės narys. 
Lietuvių fondas teisingai su
prato Damušio knygos vertę ir 
svarbą, paskirdamas paramą. 
Autorius vis kartojo, kad ne
pretenduoja į mokslinę istori
nę studiją su gausiu pagalbi
niu štabu ir nesiekia praban
gios knygos išvaizdos. Jis dir
bo vienas, išklausydavo pa
tarėjus. Kam kyla klausimų 
dėl to laiko įvykių interpreta
cijos, turėtų diskutuoti tiesio
giai su autorium. Darnusis yra 
pirmosios ir antrosios Lietu
vos okupacijos specialistas ir 
žinovas. Staigmena, kad kny
goje paliesta ir rezistencija 
trečiosios okupacijos, dėl to 
gali būti diskusijų. Gavau už
klausimų dėl galimybės iš
versti šią knygą į lietuvių kal
bą. Mano patarimas yra — ne
versti. Dr. Darnusis yra jau 
įpusėjęs savo prisiminimų ra
šymą, neabejoju, kad tas lai

kotarpis ten bus aprašytas. 
Gauta ir daugiau vertinimų, 
panašių į A. Dundzilos, bet 
yra eilė ir entuziastingų, tei
giamų atsiliepimų. Tai ženk
las, kad šis darbas turi savo 
vertę, nes apie blogai parašytą 
knygą niekas nekalba. Kai 
Darnusis vadovavo 1941 m. 
tautos sukilimui, minėto laiš
ko autorius Antanukas buvo 9 
metų. Po daugelio metų jis 
tapo vienu rezistencijos žino
vų. Pastabiai iškėlė klausimą 
dėl tekste prieštaravimų ir 
temai nepriklausančios me
džiagos, tai klauskime auto
riaus, gal dar visi kai ko iš jo 
atsakymų pasimokysime, gal 
iškils reikalas leisti antrą, iš 
pagrindų pertvarkytą, knygos 
laidą. 

Ačiū J. Žygui ir A. Dundzilai 
už dr. Damušio knygos prista
tymą „iš priekio ir iš kitos 
pusės!" 

Kazys Ambrozaitis 
Chesterton. 1N 

APLANKĖ LATVIJOS 
BROLIŲ KAPUS 

Kultūros ministerijos dele
gacija, vadovaujama kultūros 
viceministro Naglio Puteikio, 
balandžio 23-25 dienomis lan
kėsi Latvijoje, kur dalyvavo 
Latvijos Brolių kapų komiteto 
dešimties metų jubiliejaus 
renginiuose bei šiai datai skir
toje tarptautinėje konferenci
joje. 

Viceministras N. Puteikis 
padėjo vainiką memoriale kri
tusiems už Latvijos laisvę, 
konferencijos metu pasveikino 
Brolių kapų komitetą jubilie
jaus proga. 

Sekmadienį delegacija apsi
lankė netoli Rygos esančioje 
Turaidos pilyje, kur susi
pažino su ten vykdomais res
tauravimo darbais. 

„Kultūros gyvenimas" 
1999, Nr. 14 

DRAUGAS, 1999 m. gegužes 25 d., antradienis 

prie vyriausybes. Pagal ją, 
prezidentas tik teikia, skiria, 
o Seimas arba vyriausybė pri
taria, tvirtina. Nepritarti bei 
nepatvirtinti prezidento teiki
mai negalioja. Konstitucija sa
ko, kad prezidentas pagal sa
vo įgaliojimus leidžia dekre
tus, kuriuos vykdyti turi vy
riausybė. Bet tų įgaliojimų la
bai nedaug ir kai kurie jo de
kretai galioja tik tada, kai 
juos pasirašo ministras pirmi
ninkas ar dekretu liečiamas 
ministras. Jeigu jų parašo ne
bus — prezidento dekretas ne
veiks. Taip pat Konstitucija 
sako, kad vyriausybė už savo 
veiklą „solidariai atsako Sei
mui". Tai ką jos veikloje reiš
kia prezidentas? Nors ir sako
ma, kad ministrai, šalia atsa
komybės Seimui, atsakingi 
dar ir prezidentui, tačiau tuoj 
pat nurodoma, kad jie tiesio
giai pavaldūs ministrui pirmi
ninkui. Ką tada reiškia atsa
komybė prezidentui, kaip ją 
suprasti? Prezidentui nepa-
klususio valdininko pavyzdys 
rodo, kad valdininkas vado
vaujasi tik pavaldumu, bet ne 
atsakomybe. 

Tokių keistos logikos pavyz
džių Konstitucijoje skaitytojai 
rastų daug. Ir vargu, ar juos 
aiškindami, sutartų patys 
rimčiausi žinovai. Kažin ar ir 

čia taisytina. Kažin ar prezi
dentūrai kartu su Seimu ne
vertėtų sudaryti bendrą komi
siją Konstitucijai peržiūrėti ir 
paruošti Seimui priimti ją aiš
kinančius įstatymus, kai ką 
paryškinančius papildymus, o 
gal po dešimties metų patyri
mo ir pamokų ją atitinkamai 
pertvarkyti ir atiduoti tautai 
iš naujo balsuoti? O tuo atve
ju, išnaudojant progą, gal ver
ta būtų pasvarstyti ir apie tų 
trijų galvų sąrangos pakeiti
mą: pvz., atsisakius ministro 
pirmininko pareigybės, kabi
netą sudaryti ir jam vadovauti 
pavesti pačiam prezidentui, 
arba atsisakyti tiesioginių 
prezidento rinkimų ir jį iš
rinkti pavesti Seimui. Kiek
vienu atveju valstybė 
tik su dviem vyriausiom gal
vom, ir jai būtų lengviau. Pir
muoju atveju vyriausybei va
dovaujančio prezidento naštai 
palengvinti galėtų būti įkurta 
viceprezidento pareigybė, kuri 
palaikytų ryšius ir bendrai 
dirbtų su Seimu. Antruoju — 
Lietuvos vyriausia vadovybė 
būtų tik Seimo kontroliuoja
ma. 

Bet vargu, ar tai dabar įma
noma, o jeigu ir įmanoma, tai 
negreit įvykdoma. Reikia sku
besnės išeities, nes ir naujas 
ministras pirmininkas vis tiek 

Rochcster'io pažibai, buvusiam lituanistinės mokyklos 
vedėjui ir mokytojui, ilgamečiui lietuviškos radijo 
valandėlės pranešėjui, veikliam paskautininkui, 
pasišventusiam choristui bei „Sutartinės" vieneto nariui, 
ramovėnui, .Vasario 16-tosios gimnazijos rėmėjų būrelio 
vadovui, kukliam ir nuoširdžiam bičiuliui 

A.tA. 
VYTAUTUI ŽMUIDZINUI 

netikėtai užgesus, giliai užjaučiame žmoną IZABELĘ, 
vaikus SIMĄ ir ANTANINĄ, visus gimines bei 
artimuosius. 

Ona Adomaitienė 
Antanas ir Valė Burkūnai 

Vytautas ir Birutė Čypai 
Vaidevutis ir Nijolė Draugeliai 

Stasys ir Irena Ilgūnai 
Regina Kindra 

Kiršteinų šeima 
Klimų šeima 

Juozas ir Liucija Laukaičiai 
Valė Sadauskaitė 

Rimvydas ir Živilė Tamošiūnai 
Jonas Vaičys 

Rochester lietuvių choras „Putinas " 
Rochester lietuvių radijo programa „Dainos aidas" 

Roshester lietuvių skautų „Dainavos" vietininkija 
Rochester, NY 

jiems aišku būtų, kas toji pre- yra Seime vyraujančios parti-
zidentūra šiandien yra ir ką ji jos žmogus, dargi jos valdybos 
iš tikrųjų turi veikti? Brazaus
kas lyg ir susitaikęs su Seimo 
daugumos „tyliu patarimu" 
sėdėti „narve" ir mažai ką da
ryti, kadenriją baigė be audrų. 
Adamkus, kitaip savo parei
gas suprasdamas, turėjo net ir 
kirvio griebtis. Atrodo, kad 
kaip tik dėl tų nelogiškumų, 
pasipaniojus dar skirtingų 
charakterių ypatybėms, dau
gelis nesusipratimų tarp tų 
trijų galvų ir kilo. Taip pat 
gali atsitikti ateity. Kas nors 

narys, taigi, be jokios abe
jonės, jai bus klusnus ir gal ne 
visada prezidentūros naudai. 
Tokiu atveju prezidentūroje 
atsargumo niekada nebus per 
daug, ypač svarstant skubių 
sprendimų reikalaujančius ad
ministracijos, darnesnės įsta
tymų leidybos ir ypač Lietuvos 
ekonominės gerovės pakėlimo 
klausimus, jeigu ateinančiame 
metiniame pranešime prezi
dentas apie Lietuvos padėtį 
norės šviesiau pakalbėti. 

A.TA. 
JUSTINUI LIAUKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
ELENAI, dukrai KRISTTNAI-SNTEGEI MISIULIENEI 
ir jos šeimai, seseriai JUZELEI NORVILIENEI ir jos 
šeimai, broliams - ANTANUI Kanadoje ir jo šeimai, taip 
pat ANDRIUI, ALOYZUI ir JONUI Lietuvoje. 

Ada Balbatienė 
Kleofa Gaižauskienė 

Emilija Grigaliūnienė 
Janina Jarašienė 

Angelė ir Albinas Karniai 
Irena Macionienė 

Ona ir Jonas Pupininkai 
Elena Purtulienė 

Sofija ir Stasys Vaskiai 
St. Petersburg, FL 

AtA 
VALENTINA MAŽEIKIENĖ 

GERULAITYTĖ 
Gyveno Lake Zurich, Illinois. 
Mirė 1999 m.gegužės 21 d., 7:32 v.r., sulaukusi 79 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m. 
Nuliūdę liko: vyras dr.Pranas Mažeika, 

duktė Irena Downs, žentas Gary ir duktė Kristin, sūnus 
Andrius, marti Judy ir vaikai Rūta, Frank ir Christina, 
sesuo Angelą Gudelienė. 

Velionė pašarvota sekmadienį, gegužės 23 d. nuo 4 iki 
8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401S Archer 
Ave., Lemont. IL, arti Derby Rd. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, gegužės 24 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 v. r. bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos parapijos bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos 
gedulingos Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, antikai ir sesuo 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
HARRIET (JADVYGA) 

LESCAUSKAS 
Mirė 1999 m. balandžio 23 d. sulaukusi 94 m. am

žiaus. 
Gyveno ir gimė Chicagoje, Bridgeporte. 
Velionė buvo dukra a.a. Juozo ir Sofijos Lescauskų, 

sesuo a.a. Juozo Lescausko ir Sofijos Simonaitienės. 
Velionė baigė pirmąją farmacininkių laidą. Buvo 

moterų farmacininkių sąjungos narė ir įkūrėja, ir tam 
tikrą laiką prezidentė. Palaikė ir rėmė katalikiškas or
ganizacijas. Po karo atvykusius mokė anglų kalbos. 

Velionė pašarvota pirmadienį, gegužės 24 d. Po-
mierski laidotuvių namuose, 1032 W. 32nd St., Chicago 
nuo 4 v. p.p. iki 9 vai. vak. 

Laidotuvės ivyks antradienį, gegužės 25 d. Iš laido
jimų namų 10:00 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo parapiją, kurioje 11:00 vai. ryto bus 
atnašaujamos už a.a. Jadvygą Lescauskas. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Šv.Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Kviečiame visus dalyvauti a.a. Jadvygos laidotuvėse 
ir pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę liko: draugai, giminės ir pažįstami. 

Pranešame, kad 1999 m. gegužės 15 d. Rochester, 
NY, pačiame alyvų žydėjime staiga ir ramiai, lyg vėjo 
užpūsta žvakelė, mirė 

AtA 
VYTAUTAS ŽMUIDZINAS 

Palaidotas gegužės 19 d. Dangaus Vartų kapinaitėse 
Putnam, CT. 

Netekties liūdesyje liko žmona Izabelė, sūnus dr. 
Simonas V. Žmuidzinas, dukra dr. Antanina 
Žmuidzinaitė. 

AtA 
Prof. Dr. DOMUI KRIVICKUI 
mirus, jo dukroms - IRENAI RAULINAITIENEI ir 
RŪTAI PENKIŪNTENEI bei jų šeimoms reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Petras Dirda su šeima 

AtA 
VYSKUPUI 

ANTANUI DEKSNIUI 
mirus Vokietijoje, jo giminaičiams Amerikoje -
MARIJAI MOGENIENEI. dr. ALDONAI WALKER ir 
inž. ALGIUI MOGENIUI reiškiame nuoSirdžią 
užuojautą ir esame liūdesyje ir maldoje su jumis. 

Mokslo draugai: 
Prei Juozas Prunskis 
Prel. Ignas Urbonas 

Kun. Fabijonas Kireilis 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Vyresniųjų l ie tuvių cent 
r e , „Seklyčioje" gegužės 26 d., 
2 vai. p.p.. bus dainų popiete 
su muz. Faustu Strolia. Dai
nuosim e. išmėginsime laime 
gausiam? laimės šulinyje. 

Visi ..-lakiniai kviečiami ir 
l.mkianii. Atvykite! 

G e g u ž ė s 27 d. P a s a u l i o 
l i e tuv iu c e n t r o kiemelyje Le-
monte bus Meno mokyklėlės 
dailės skyriaus šių mokslo 
metų paskutinė pamokėlė, 
..Piešinių konkursas ant asfal
to". Visi vaikai kviečiami 
šiame konkurse-žaidime daly
vauti. Vaikai renkasi lauke 
'jeigu nelis), ties pagrindiniu 
i ė; imu į PLC. Galite atsinešti 
spalvotų kreidelių. Įdomiausi, 
spalvingiausi piešiniai bus 
premijuojami. Konkurso-žai-
dimo pradžia 6 vai. p.p. 

LKVS-gos „Ramovės" Či
kagos skyriaus mirusiu ramo-
vėnų kapai Lietuvių tautinėse 
kapinėse bus lankomi gegužes 
30 d., sekmadieni. Ramovėnus 
ir jų šeimos narius 11 vai. ryte 
prašoma rinktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
bus lankomos gegužės 31 d., 
pirmadienį. S vai. ryte. Prašo
ma rinktis prie Romo Kalan
tos paminklo. Kviečiame visus 
ramovėnus ir jų šeimos narius 
šiame prasmingame paminė
jime dalyvauti. 

K u n . A n t a n a s Šau la i t i s , 
SJ , š.m. gegužės mėnesį šven
čia du svarbius jubiliejus — 
30 m. kunigystės ir 60 m. gim
tadienį. Ta proga gegužės 26 
J., trečiadienį. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje įvyks 
neformalus susitikimas su 
svečiu iš Lietuvos — t. Antanu 
Saulaičių. Kviečiame visus 
kun. Saulaičio draugus, pažįs
tamus, ypač jaunimą ir vai
kus, šventėje dalyvauti. Jei 
negalėsite atvykti, galite siųs
ti pasveikinimus: Kun. Anta
nas Šaulaitis. SJ. _Jesuit Fa-
tliers — Baltic Project". 2345 
W. 56lh St., Chicago. IL 
60636. fax 773-737-0486: jeigu 
turite klausimu, surištų su 
šiuo pobūviu, skambinkite Al
binai Ramanauskienei tel. 
708-423-4095. Beje. galima 
pasveikinti ir elektroniniu 
paštu: lithįesuičaol.com 

Vi ln i aus j a u n i m o t a u t i n i s 
a n s a m b l i s „Čia" atvyksta su 
.-akių, aainų ir kanklių muzi
kos koncertais į Čikagą ne tik 
lietuviams, bet ir amerikie
čiams. Tik atvykę, gegužes 27 
dieną „Ula" koncertuos Šv. 
Aleksandro ir Šv. Damijono 
mokyklose. Gegužes 28 d. kon
certuos Kollywood School. 
Brookfielde. Pasaulio lietuvių 
centre koncertas šeštadienį, 
gegužės 29 d. 7 vai. vakaro 
Sporto .-aleje. Jaunimo centre 
koncertas sekmadienį, gegu
žes 30 d.. 3 vai. p.p. Koncertu 
bilietai gaunami „Seklyčioje" 
ir prie įėjimo, nuo 6 vai. vak. 
Pasaulio lietuvių centre ir nuo 

JAV LB K r a š t o va ldybos 
informacijos r e i k a l a m s vi-
cepirm. J ū r a t ė B u d r i e n ė 
pasakys pagrindine kalbą Ci
cero apylinkės ruošiamame 
Lietuvos tragiškųjų įvykių 
minėjime. Birželio 6 d., 11 vai. 
r.. Šv. Antano parapijos baž
nyčioje Mišias aukos kun. 
Kęstutis Trimakas. Giedos 
parapijos choras, vad. Mari
jaus Prapuolenio ir Jonės Bo-
binienės. ..Klaipėdos"' jūros 
šaulių kuopa dalyvaus su vė
liavomis. Tuoj po Mišių para
pijos salėje bus akademinė 
daiis, o meninę programos 
dalį atliks muz. Daiva Kim-
tytė. Rengia LB ir ALTo Cice
ro skyriaus valdyba ir visuo
menę maloniai kviečia daly
vauti, pagerbti mūsų tautos 
kankinius. 

A n t a n a s Lukša i r Vytau
tas Balsys atvyksta iš Lietu
vos į paminklo, kuris skirtas 
Lietuvos partizanų ir Sibiro 
tremtinių prisiminimui, ati
dengimo — pašventinimo iš
kilmes birželio 13 d. Šventė 
prasidės vėliavų pakėlimu 
centro sodelyje, tuomet bus 
vainiko padėjimas, atidaro
mas žodis, giesmė „Už tuos, 
kurie jau baigė žemės kelią", 
šv. Mišios bažnyčioje, minėji
mas centro didžiojoje salėje. 
Po minėjimo bendri pietūs. 
Reikia būtinai užsisakyti sta
lus ar vietas. Rezervacijas pri
ima Aldona Palekienė tel. 708-
448-7436. 

SULAUKĖME P O E Z I J O S 
DIENU 

Po žiemos ilgai lauktas pa
vasaris, pražydęs margais 
žiedais, aplankė Čikagą ir 
atnešė ,.Poezijos dienas". Pir
masis poezijos vakaras įvyko 
gegužės 21 d., penktadienį, 
Jaunimo centre. Dalyvavo 
poetai: Vytautas Landsbergis, 
Eglė Juodvalkė, Julija Šva-
baitė ir Alfonsas Tyruolis. 
Liūnės Sutemos poeziją skaitė 
Aldona Jurkute . Šeštadienį 
vakare, gegužės 22 d.. Lietu
vių dailės muziejuje, PLC, Le-
monte, dalyvavo tie patys poe
tai ir Liūne Sutema. Vakaro 
antroje dalyje poetas ir 
režisierius Vytas Landsbergis 
parodė fiimą apie poetą Hen
riką Nagį. Iš filmo kadrų 
išplaukė natūralus žmogaus 
jausmų ir minčių tekėjimas. 

Poezijos dienas atidarė LB 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė, o vakarui vadovavo 
LB Kultūros tarybos sekretorė 
Violeta Drupaitė. 

Č i k a g o s i r apy l ink ių a te i 
t i n i n k ų Še imos šven tė i r 
A t e i t i n i n k ų n a m ų geguž inė 
vyks sekmadienį, birželio 6 d. 
Šventė prasidės 9 vai. r. šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. Po Mi
šių bus trumpa akademinė 
programa PLC didžiojoje sa
lėje. Paskui visi kviečiami į 
Ateitininkų namus pietums ir 
pabendravimui pavasario pa
puoštoje Ateitininkų namų 
aplinkoje. Laukiami visi atei
tininkai, jų bičiuliai ir visuo
menė. 

RAŠYTOJU DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS 

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba praneša, kad sudary
ta 1998 metais išleistų išeivi
jos rašytojų knygų vertinimo 
komisija, kuri narinks lau
reatą Lietuvių fondo skiriamai 
2,000 dol. premijai. 

Komisiją sudaro rašyt. Nijo
lė Užubalienė, rašyt. Sonė Pi-
piraitė-Tomarienė ir literatū
ros kritikas Juozas Masilionis. 

Išeivijos rašytojai, kurių be
letristikos arba poezijos kny
gos buvo išleistos bet kur per
nai, prašomi iki 1999 m. rugp. 
1 d. vieną egzempliorių atsiųs
ti LRD pirmininkei Stasei Pe
tersonienei, 2534 W. 40th St., 
Chicago, IL 60632. 

MARQUETTE PARKO 
BALFO SKYRIAUS 

VALDYBOS POSĖDIS 

Maža krautuvėle — gausus dovaninių prekių pasirinkimas. Taip tvirtina 
visi. kas tik apsilankė į Pasaulio lietuvių centre veikiančią parduotuvę 
..Dovana". 

L I E T U V I Ų K A L B O S K U R S A I U N I V E R S I T E T E 

ai p. Jaunimo centre 

Nejaugi n i e k a d a nesvajo
jo te iietuvių kalbos mokytis 
Lietuvoje? Šią vasarą Jūsų 
svajonės gali išsipildyti - Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Baltijos studijų programa or
ganizuoja intensyvius lietuvių 
kalbos kursus užsieniečiams. 
Liepos 26 - rugpjūčio 22 dieno
mis rengiami 4 savaičių, o lie
pos 26 - rugpjūčio 8 dienomis 
- 2 savaičių lietuvių kalbos 
kursai. Beje. kiekvieną savai-
galį numatyta ir plati kultū
rine programa! Vytauto Di
džiojo universitete lietuvių 
kalbos taip pat galite mokytis 
ir visus akademinius mokslo 

metus. Be to, yra galimybė 
studijuoti Baltijos studijų pro
gramoje, kurioje visos discipli
nos (literatūra, kultūra, istori
ja, politika, ekonomika) dėsto
mos anglų kalba. Daugiau ži
nių apie Baltijos studijų pro
gramą galite rasti ..Internete": 

http:/7www .vdu.lt/ 
internationaiyBaltic_s.htm 

Galite kreiptis ir elektroni
niu paštu: 

baltic@fc.vdu.lt 

Arba rašyti: Baltic Studies, 
Vytautas Magnus University, 
Daukanto 28, LT 3000 Kau
nas. Lithuania. 

V • IH :.- jaunimo tautinio ansamblio ..Ūla" kanklininkes, pasiruošusios koncertams Lemonte, Pasaulio lietuvių 
(• • •••-. ;'ėRužos 29 d . 7 vii vak . :r Čikagoj*. Jaunimo centre, gegužes 30 d.. 3 vai p.p. 

Marųuette Parko BALFo 
skyriaus valdybos posėdis įvy
ko š.m. gegužės 18 d., 10 vai. 
ryte BALFo centro patalpose. 
Posėdyje dalyvavo: Aleksas 
Kikilas — pirmininkas, Algis 
Čepėnas — iždininkas, Valeri
ja Čepaitienė — renginių va
dovė, Vitalius Lekeckas — 
siuntinių pakavimo vadovas ir 
Antanina Repšiene — sekre
torė ir atstovė informacijai. 

Posėdį pravedė pirm. A. Ki
kilas. Svarstyta — skyriaus 
veikla. Paaiškėjo, kad kiekvie
ną ketvirtadienį 4 vyrai ir 4 
moterys pakuoja siuntinius, 
kurie siunčiami pagalbos rei
kalingiems. Pirmininkas pra
nešė, kad rinkliava vykdyta 
prie bažnyčios gerai pavyko. 
Toliau prisiminta gegužinė, 
kurios jau dvejus metus ne
rengė. Gegužinei labai bran
gios patalpos, vargingas mais
to gaminimas, viskas reika
lauja daug darbo, o mes tų 
darbininkų neturime. Dar rei
kia atsižvelgti į aplinką. Juk 
gegužinės lankytojų vis mažė
davo. Taigi, atsižvelgiant į 
šias aplinkybes, jokiu būdu 
neįmanoma gegužinės rengti. 
Todėl nutar ta gegužinės ne
rengti, bet parašyti ir išsiunti
nėti laiškus BALFo rėmėjams, 
prašant auka paremti šią šal
pos organizaciją. Vėliau mė
ginsime kitais būdais telkti 
lėšas pagalbos reikalingiems. 
Todėl, mieli BALFo rėmėjai, 
gavę laišką nenumeskite, bet 
su aukele atsiųskite į BALFo 
įstaigą. Žinokite, kad jūsų pa
aukotas „skatikas" ne vienam 
nušluostys vargo ašarą. 

O dabar norėčiau priminti 
apie šios garbingos organizaci
jos atsiradimą. 1940 m. birže
lio 15 d. Sovietų Sąjunga oku
pavo Lietuvą. Po dviejų mėne
sių 1940 m. rugjūčio mėn. 
Amerikos patriotai lietuviai 
jau turėjo sudarę „Komitetą 
Lietuvai gelbėti", kurį vėliau 
pavadino Amerikos Lietuvių 
taryba — trumpai ALTas. 
Tam komitetui buvo per sun
ku vykdyti politinį ir šalpos 
darbą, todėl įsteigė kitą komi
tetą, kurį pavadino: Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos fon
das — trumpai BALFas. Tas 
įvyko 1944 m. rugpjūčio mėne
sį. Nuo tada BALFas stipriai 
pradėjo veikti ir tebeveikia iki 
dabar. Okupacijos laikais 
BALFo ranka pasiekė net Gu
lagų darbo stovyklas. BALFas 
savo pagalba išgelbėjo daug 
žmonių gyvybių. Tą pasakoja 
grįžę iš Sibiro tremtiniai. Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, tikėjome, jog daugiau pa
galbos nebus reikalinga. O 
kur tau! Dar daugiau pagal
bos reikalingų yra, atsirado 
net kelios šalpos organizacijos, 
ir visoms užtenka darbo. 

Kaip matome, pati seniausia 
šalpos organizacija yra BAL
Fas, švenčiąs jau 55-uosius 
veiklos metus. Tad maloniai 
kviečiu, remkime ir toliau 
BALFą. o paremtieji bus vi
siems labai dėkingi. 

Ant. Repš i enė 

„Poezijos dienų" dalyviai gegužės 21 d. Jaunimo centre. Sėdi Iš kairės: poetės Eglė Juodvalkė, Julija Švabaitė, 
poetė ir rašytojų draugijos pirm. Stasė Petersonienė; stovi: poetai Alfonsas Tyruolis, Vytautas Landsbergis, 
rašytojų draugijos valdybos narė Daiva Karužaitė ir Liūnės Sutemos poezijos skaitovė Aldona Jurkutė. 

A P I E Š V Č . M E R G E L Ė S M A R I J O S G I M I M O 
P A R A P I J Ą 

Kadaise ši parapija buvo 
didžiausia išeivijoje. J i įkurta 
prieš 72 metus ir veikia iki 
šių dienų. Šios parapijos veik
la labai pagyvėjo tuojau po 
Antrojo pasaulinio karo. Čia 
veikia parapijinė katalikų mo
kykla, anksčiau čia vyko li
tuanistinės pamokos. Mokyk
lai vadovavo ir mokė Šv. Kazi
miero seselės — vienuolės. Šį 
vienuolyną įsteigė seselė Ma
ria (Kazimiera) Kaupai tė 
1908 metais. Seselės vienuo
lės ir daug kitų asmenų, tu
rėjusių ryšius su šio vienuoly
no steigėja, stengiasi, kad Ma
ria Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja. 1999 m. gegužės 
6 dieną jos kūnas buvo perkel
tas iš lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinių į seselių Kazimierie-
čių koplyčią, dalyvaujant pa
rapijos kunigams, seselėms 
vienuolėms ir kitiems asme
nims. Maria Kaupaitė po 59 
metų „grįžo" į jos pačios įkur
tą vienuolyną. Šeštadienį bu
vo aukojamos šv. Mišios, pra
šant Dievo, kad ji būtų pas
kelbta palaimintąja, ne dėl jos 
pačios, bet kad būtų parodyta 
kitiems, jog atsidavimas Die
vui, pasiaukojimas art imo ge
rovei turi vertę . Šv. Mišias 
aukojo vyskupas John Gor-
don, dalyvaujant dideliam bū
riui žmonių, prašančių Dievo, 
kad šis pagreitintų kanoniza
cijos eigą, ir prašančių malo
nių sau per Marijos Kaupai
tės užtarimą. 

Šioje parapijoje veikia Šv. 
Jėzaus vardo draugija, Šv. 
Teresėlės draugija, Moterų 
klubas, Marguette Parko na
mų savininkų organizacija. 
Lietuvos Vyčiai. Kolumbo 
draugija ir garsusis parapijos 
choras, vadovaujamas Vaclovo 
Momkaus ir dirigento — mu
ziko Antano Lino. Šis choras 
kiekvienais metais per Verbų 
sekmadienj suruošia religinį 
koncertą. Šiais metais atvyko 
mažiau klausytojų, nes daug 
žmonių iškeliavo į „Anapilį", 

o jaunesnieji, gyvenantieji to
limuose priemiesčiuose, neat
vyko, nors dauguma buvo 
čia krikštyti ir lankė mokyk-
lą. 

Parapijoje dar veikia pa
rapijinė katalikų mokykla, 
kuriai priklauso ir Šv. An
driejaus mokyklos mokiniai. 
Sumažėjus seselių vienuolių 
skaičiui, yra samdomi moky
tojai, jų išlaikymas daug kai
nuoja, o be to, sumažėjus pa
rapijiečių skaičiui, nebesu-
renkama pakankamai pini
gų. Be to, ir bažnyčia, ir kiti 
pastatai sensta, juos reikia 
taisyti. 

Ilgą laiką šiai parapijai va
dovavo šviesios atminties 
kun. Jonas Kuzinskas, pasi
žymėjęs meile lietuviškumui 
ir atsidavimui Dievo tarnys
tei. Kun. J . Kuzinskas buvo 
vienas iš tų, kurie pradėjo 
ruošti parapijos vakarienes, 
kad sutelktų lėšų. J am išėjus 
į užtarnautą poilsį, parapijos 
vairą perėmė kun. Mykolas 
Yakaitis. 

Kun. M. Yakaitis prieš val
gį sukalbėjęs palaiminimo 
maldą, taip pat prašė Dievo, 
kad laimintų gausiai susirin
kusius parapijos rėmėjus. 
Kun. M. Yakaitis perskaitė 
sveikinimus lietuviškai ir pa
brėžė, kad nors šią parapiją 
sudaro įvairių tautybių ir ra
sių asmenys, jo tikslas yra 
išlaikyti lietuvišką dvasią 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijoje, nors lietuvių 
parapijiečių skaičius mažėja. 
Šiuo metu parapija džiaugia
si, turėdama jauną kunigą iš 
Lietuvos — kun. Rimą Gude
lį. J is be parapijos darbų, dar 
studijuoja aukštuosius teolo
gijos mokslus. Parapijai tal
kina buvęs Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas Vito Miko-
laitis ir retkarčiais buvę šios 

parapijos klebonas Antanas 
Zakarauskas . Su liūdesiu pri
simename kan. kun. Vaclovą 
Zakarauską ir kun. Praną 

Žibutė Pranckevicienė (kairėje) ir Daina Siliunienė nevengia jungtis į lie
tuvišką visuomenine veikla ir padirbėti Pasaulio lietuvių centre. le
monte Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

Kelpšą, kuris balandžio 3 die
ną apleido mus. Abudu buvo 
didelė parama parapijai. Taip 
pat buvo pasidžiaugta, jog, 
diakonu įšventintas Vytas 
Paškauskas, buvusio klebono 
Jurgio Paškausko ir šios di
dingos lietuvių „katedros" 
statytojo giminaitis. 

Buvo dėkojama visiems, pri
sidėjusiems prie šios vaka
rienės ruošos, bilietų platini
mo, o ypač Mickey ir Vince 
Petrošiams, skyrusiems daug 
darbo valandų puošiant salę 
ir organizuojant darbus. 

Renginio programą paruošė 
parapijos vargonininkas, mu
zikas ir vargonų muzikos vir
tuozas Ričardas Šokas su 9 
dainininkių grupe. R. Šokas 
yra suorganizavęs neseniai iš 
Lietuvos atvykusių dainas 
mėgstančių dainininkių an
samblį. 

Tai buvo pirmas šio ansarri-
blio pasirodymas mūsų para
pijoje. Prieš tai dainininkės 
su vadovu R. Šoku yra daly
vavusios Cicero, Šv. Antano 
parapijoje. Šis jaunatviškas 
ansamblis, diriguojant R. Šo
kui, padainavo 10 dainų ir 
savo dainomis sužavėjo klau
sytojus. Kadangi sekmadienį 
buvo švenčiama Motinos die
na, ansamblis motinos garbei 
padainavo šias dainas: „Ma
no daina", „Mamai", „Motu
tei". Joms muziką parašė R. 
Šokas. Dainuojančioms atli
kėjoms akompanavo ir diriga
vo pats kompozitorius, muz. 
Ričardas Šokas. 

Po programos buvo sureng
ta loterija, kurios pagalba bu
vo surinkta pajamų parapijai. 
Laimėtojai džiaugėsi savo 
laime, o „nuskriaustieji" taip 
pat buvo patenkinti, pri
sidėjęs savo auka prie bažny
čios remonto darbų. 

A. Paužuo l i s 
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• P a r t i z a n ų g l o b a i 
aukojo: $200 Halina Bagdo
nienė (iš viso aukojo $600); 
Irena Vinclovienė (jau aukojo 
$800); $110 a.a. Emilijos Kol-
bienės atminimui aukojo: J. V. 
Mikūnai , I g n a s ir E lv i ra 
Juzėnai, J o a n a Valaitienė ir 
Zota Mickevičienė; $50 auka 
gauta iš Anna Jakutavič ius , 
Canada. L i e t u v o s Partizanu 
globos f o n d o valdyba nuo
širdžiai dėkoja aukotojams, o 
Emilijos Kolbienės a r t imie
siems ir giminėms - širdinga 
užuojauta n e t e k u s mylimo 
asmens. (ak.) 
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