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Krikščionių demokratų 
vadovybė pritarė „skyryboms" 

su konservatoriais 
Vilnius , birželio 5 d. (Elta) — Lietuvos ūkio situaciją, kai 

kuriuos vidinius partijos rei
kalus. 

Prieš balsavimus surengtose 
diskusijose kalbėję tarybos na-

— Po ilgo ir nervingo balsavi
mo Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos (LKDP) tary
ba šeštadienį patvir t ino an
tradienį šios partijos valdybos 
priimtą sprendimą nu t r auk t i 
valdančiosios koalicijos su tar t į 
su Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriais). Už tai vardi
nio balsavimo metu buvo 40 
tarybos narių, prieš — 28, su
silaikė — 6. 

Šie rezultatai nelabai sky
rėsi nuo prieš tai surengto pa
prasto balsavimo, kai tarybos 
nariai kėlė įgaliojimus, ir 
skaičiavimo komisija juos su
skaičiavo. Tuomet už koalici
jos sutarties nu t raukimą buvo 
3&, prieš 27, susilaikė 7 tary
bos nariai. 

Tačiau dalis LKDP tarybos 
narių protestavo prieš „be
veidį" balsavimą, todėl par t i 
jos pirmininko Algirdo Sau
dargo pasiūlymu buvo sureng
tas dar vienas — vardinis — 
balsavimas tuo pačiu klausi
mu. Tokia A. Saudargo idėja 
susilaukė vardiniam balsavi
mui prieštaraujančių tarybos 
narių protestų. Kai kur ie net 
pasiūlė apsvarstyti pirminin
ko elgesį LKDP manda tų ir 
etikos komisijoje. Be to, si tua
cija vienu metu itin paaštrėjo, 
kai susipyko keli skaičiavimo 
komisijos nariai. ^ 

Galų gale, po balsavimų, ta
ryba nurimo ir tęsė darbą 
svarstydama kitus k laus imus 

riai nevienodai vertinto valdy
bos sprendimą nutraukt i koa
licijos sutart į . Tarybos nariai 
Kazimieras Kryževičius, Pet
ras Gražulis, Povilas Katilius, 
Ignacas Uždavinys, Zigmas 
Zinkevičius ir kiti, neoficialiai 
priskiriami vadinamajam 
krikščionių demokratų orto
doksų sparnui , sakė esą prieš 
koalicijos sutar t ies nutrau
kimą, vadindami tai dešiniųjų 
jėgų skaldymu ir reikalauda
mi LKDP pirmininko Algirdo 
Saudargo ir visos valdybos at
sistatydinimo už tokį vienša-
lišką sprendimą. 

Tuo ta rpu vadinamajam pro
gresyviajam krikščionių de
mokratų sparnui priklausan
tys Ar tūras Vazbys, Algis 
Kašėta, Feliksas ir Aidas Pa
lubinskai pabrėžė, kad valdy
ba tik įtvirtino gerokai anks
čiau įvykusį faktą — konser
vatorių nenorą laikytis koali
cijos sutar t ies . 

Vardinio balsavimo metu 
LKDP pirmininkas A. Saudar
gas buvo už koalicijos sutar
ties nutraukimą, valdybos pir
mininkas Kazimieras Kuz
minskas susilaikė. 

Koalicijos likimą dar spręs 
eilinė LKDP ataskai t inė rinki
minė konferencija, kuri vyks 
rudenį. 

Nuotr.: JAV ambasadorius Lietuvoje Keith C. Smith (kairėje) birtelio 7 
dieną įteikė pažymėjimą studentui iš Kauno Giednmui Jeglinakui, iško
vojusiam galimybe studijuoti garbingoje JAV West Point karo akademijo
je. 12 kitų konkurse dalyvavusių kandidatų nurungęs G. Jeglinskaa karo 
mokslus New Yorke, kartu su dar devyniais JAV vyriausybes konkursą 
laimėjusiais studentais ii įvairių pasaulio valstybių, pradės birtelio gale. 
Šiuo metu JAV Jurų pajėgų akademijose studijuoja dar trys lietuviai. 

(EtU) 

Vilnius turi bylinėtis dėl 
ambasadų užsienyje grąžinimo 
Vilnius, birtelio 7 d. (BNS) teisėta SSRS dalis, o tik oku-

Vyriausybės programoje nėra 
esminių pataisų 

Vilnius , birželio 7 d. (Elta) demokratų koalicija, pirma
dienį spaudos konferencijoje 
sakė Socialdemokratų partijos 
pirmininkas, Seimo narys Vy-

— Socialdemokratai neįžvel
gia naujosios vyriausybės pro
gramoje pataisų, leidžiančių 
pasakyti, kad tai y ra kitokia 
programa nei buvo patv i r t inu
si konservatorių ir krikščionių 

Premjeras „nelaksto 
padebesiais" 

dėl vyriausybės 
programos 

Vilnius , birželio 7 d. (BNS) 
— Seimo opozicija toliau kriti
kuoja naujosios vyriausybes 
programą, tačiau teigia, kad 
Rolandas Paksas „nusileidžia 
ant žemės" ir t ikrai suvokia 
naujojo kabineto galimybes. 

Spaudos konferencijoje opo
zicinės LDDP vadovas Česlo
vas Juršėnas teigė, kad R. 
Pakso vyriausybė pradeda 
darbą, „esant socialinės, eko
nominės ir finansų krizės 
apraiškoms" bei „politinei sui
rutei", kuri kilo, iš valdan
čiosios koalicijos su konserva
toriais pasi t raukus krikščio
nims demokratams. 

Č. Juršėnas retoriškai klau
sė, ar naujasis kabinetas dera
mai vertina savo veiklos aplin
kybes. Pasak LDDP vado, 
„aiškiai girdėti kitokia leksi
ka", nei R. Pakso pirmtako 
Gedimino Vagnoriaus. 

Tačiau, pasak Č. Juršėno , 
vyriausybės programoje esa
ma dviejų esminių t rūkumų 
— neapibrėžti būdai krizei 
įveikti bei nenumaty ta , kaip 
sušvelninti tebesitęsiančios 
Rusijos krizės pasekmes Lie
tuvos ūkiui. 

Pasak Č. Juršėno, R. Pakso 
programoje kalbama ne apie 
jos nuostatų „įvykdymą", bet 
apie „vykdymą", taip palu-
kant „atsitraukimo galimybę". 

tenis Andriukait is . Jo nuo
mone, žengiama šiek tiek at
gal nuo buvusių rinkiminių 
pažadų. 

V. Andriukait is pastebėjo, 
kad jau įvertinama galimybė 
padidinti pensijas, darbo už
mokestį, nes siūlomi suma
žinti skaičiai. „Tai dar kartą 
rodo, kad ankstesnieji paža
dai, kuriuos buvo davusi kon
servatorių ir krikdemų koali
cija, subliūško. Praktiškai jie 
buvo nerealūs", mano Seimo 
Socialdemokratų frakcijos na
rys. 

Par lamentaro nuomone, kai 
Seime tvi r t inama vyriausybės 
programa, galima pažymėti 
keistą dalyką, — parlamente 
nėra formaliai sutvirtintos ir 
įteisintos Seimo daugumos. V. 
Andriukaičiui nebeaišku, kas 
prisiima atsakomybę už vy
riausybės programą. „Parla
mentinėje demokratijoje ste
bime visiškai nesuprantamą 
dalyką, kada sunku įvardyti 
vyriausybę ir sunku įvardyti 
tas partijas, kurios atsakys už 
jos veiklą", sakė jis. 

V. Andriukaičio nuomone, is 
tikrųjų vyriausybė lieka koali
cinė, o atsakomybę už val
stybės padėtį prisiima Tėvy
nės sąjunga ir Krikščionių de
mokratų partija. 

„Rodiklis šiuo atveju vienas: 
jie nesut inka pasitikrinti sa
vęs pirmalaikiuose Seimo rin
kimuose, jie sutinka pratęsti 
parlamentinės daugumos eg
zistavimą, sutinka fiksuoti 
pilną parlamento kadenciją", 
sakė socialdemokratų vadas. 
Pasak jo. centristų deleguotas 
ministras j vyriausybę reiškia, 
kad ir centristams teks iš da-

— „Lietuvos Respublikos Sei
mas reiškia nuomonę, k a d ' 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybė turėtų iškelti dėl šios 
nuosavybės civilines bylas Pa
ryžiuje ir Romoje", sakoma 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio įregistruotame 
Seimo nutarimo projekte dėl 
Lietuvos prieškario ambasadų 
Paryžiuje ir Romoje, kurias 
dabar užima Rusija, susigrą
žinimo. 

Šį sekmadienį į Lietuvą at
vyksta Rusijos užsienio rei
kalų ministras Igor Ivanov, o 
mėnesio pabaigoje į Maskvą 
vyks Lietuvos premjeras Ro
landas Paksas. 

Praėjusią savaitę Rusijos 
Dūma priėmė įstatymą „Dėl 
Rusijos Federacijos nuosa
vybės, esančios užsienyje, val
dymo", kuriame sakoma, kad 
Rusija prisiima visas teises ir 
pareigas dėl buvusios SSRS 
nuosavybės, ir kad ši nuosa
vybė „negali būti ieškinių ir 
teismo sprendimų priverčia
mojo vykdymo objektais". 

Pasak V. Landsbergio pa
ruošto nutarimo projekto, ka
dangi Lietuva niekada nebuvo 

puota ir aneksuota, tai Lietu
vai minėtasis įstatymas rūpė
tų tik tuo atveju, jei Rusija ir 
toliau vengtų grąžinti Lietu
vai pasiimtus jos prieškario 
ambasadų pastatus, „dabar 
argumentuodama dar ir pa
staruoju įstatymu, nelyginant 
nauja aneksija". **̂  

„Tikėdamas, kad tokių 
veiksmų nebus, o Rusijos Fe
deracija parodys gerą valią 
įvykdyti savo įsipareigojimus 
Europos Tarybai dėl amba
sadų nuosavybės civilines by
las Paryžiuje ir Romoje", 
rašoma paruoštame projekte, 
kuris buvo įregistruotas ne
trukus po to, kai Lietuvos ir 
Rusijos diplomatai Maskvoje 
susitarė dėl abiejų valstybių 
ambasadų įsikūrime sąlygų, ir 
tai, kaip tikimasi, priartino 
Lietuvos prieškario ambasadų 
sugrąžinimą. 

Rusijos URM atstovai per
nai pareiškė, kad bes pasiren
gę svarstyti Lietuvos amba
sadų Romoje ir Paryžiuje 
problemą t ik tada, kai baigs 
derybas dėl savo diplomatinių 
atstovybių nekilnojamojo tur
to Vilniuje. 

„Power Bridge" grasina Lietuvai 
New Yorko teismu 

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) į Vakarus Lietuvos vyriausy-
— Lietuvos vyriausybės at
mestas JAV susivienijimas 
, ,Power Bridge" grasina kreip
tis į New Yorko teismą ir ap
skųsti Lietuvos sprendimą pa
šalinti jį iš elektros energijos 
perdavimo linijos tiesimo į 
Vakarus projektą. 

bė buvo paskelbusi maždaug 
prieš metus. Nugalėtoju tapus 
„Power Bridge", prasidėjo tie
sioginės nesėkmingos derybos, 
nutrauktos šių metų kovo 
mėnesį. 

Naują konkursą paskelbusi 
Lietuvos vyriausybė jau yra 

Susivienijimo konsultantas sulaukusi įvairių verslovių 
Linas Kojelis dienraščiui „Res- pasiūlymų. 
publika" teigė, kad nuo tokio Konkurso nugalėtojas gali 
Lietuvą kompromituojančio būti išrinktas jau šį mėnesį, 
žingsnio galėtų apsaugoti ne- Galutinai jį patvirtinti bus 
bent naujosios Rolando Pakso prašoma prezidento Valdo 
vyriausybės sprendimas pa- Adamkaus vadovaujamos Val-
naikinti ankstesniojo ministrų stybės gynimo tarybos. 
kabineto nutarimą nutraukti Nugalėjusi firma privalės 
sutartį su „Power Bridge". pastatyti elektros energijos 

J . Kojelio tvirtinimu, inžine- perdavimo linijas ir kitus 
riniu ir finansiniu požiūriu įrengimus, kurie įgalintų ek-
visiškai pajėgus projektą vyk- sportuoti energiją į Vakarų 
dyti susivienijimas tam jau Europą arba ją importuoti, 
yra išleidęs apie 3 milijonus 
JAV dolerių. 

Pirmąjį konkursą strategi
nio bendrininko parinkimui 
statyti elektros energijos tiltą 

* Lietuvos valstybinio so
cial inio draudimo fondo 
(„Sodra") biudžeto deficitas 
birželio 1 d. buvo apie 250 
mln. litų. Vien bankams „Sod-

Hes priimti atsakomybę už vi- r a " d abar skolinga 200 mln. 
sus vyriausybės sprendimus. litų. .EIUI 

Lietuvoje... 
* „Lietuva tikisi t u r ė t i 

tr i s naujus šventuosius", 
sako „Lietuvos aido" dienraš
tis. Iki šiol Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje turėjo tik vieną ofi
cialiai pripažintą šventąjį — 
iv. Kazimierą. Vyskupas Jo
nas Boruta tvirtina, kad 2000 
m. Lietuva veikiausiai turės 
dar tris šventuosius: arkivys
kupus Teofilių Matulionį, Me
čislovą Reinį ir vyskupą Vin
centą Borisevičių, kurie mirė 
kankinio mirtimi už tikėjimą. 
Iš Vatikano gautas leidimas 
t r ims kandidatams pradėti 
beatifikacijos bylas. Malones 
ir stebuklus, patirtus mel
džiantis būsimiems šventie
siems, tikintieji turi įrodyti 
Bažnyčios teismo tribunolui, 
informuoja laikraštis. 

* „Minis t ro a v a n t i ū r o s 
k a i n u o s 74 mi l i jonus litų", 
skelbia „Lietuvos ryto" prie
das „Vartai". Anot laikraščio, 
kivirčai su „Preussag" ir už
tęsta statyba didina Būtingės 
naftos terminalo kainą. Ter
minalo statyba, kainuosianti 
1.06 mlrd. litų, gali pabrangti 
da r 156.4 mln. litų. Tokios su
mos reikalauja terminalo ge
neralinis rangovas — Vokieti
jos susivienijimas „Preussag" 
ir generalinė projektuotoja — 
JAV bendrovė „Fluor Daniel". 
„Lietuvos rytas" teigia, kad 
Būtingės terminalui brangiai 
kainuos ūkio ministro Vinco 
Babiliaus nurodymu 1997 m. 
sustabdytas statybos finansa
vimas. (ElU) 

* Kitą savaite i i posto 
pasitrauksiantis finansų mi
nistras Algirdas Šemeta pate
ko į avarįją ir visiškai sudaužė 
ministerijos automobilį. Pats 
A. Šemeta mano, kad nelai
mės metu gyvybę j am išsau
gojo saugos diržai ir automobi
liui verčiantis suveikusios dvi 
apsauginės oro pagalvės, 
praneša dienraštis „Respubli
ka". Apakintas priešpriešiais 
važiavusio automobilio šviesų, 
A. Šemeta pasuko į žvyruotą 
kelkraštį, čia nesuvaldė maši
nos, kuri nuslydo nuo kelio ir 
kelis kartus apsivertė. <BNS> 

* Lietuvos žurnalistu są
junga prašo laikinojo kultū
ros ministro Sauliaus Šaltenio 
atšaukti „nemotyvuotą ir pas
lapčia priimtą" įsakymą pa
keisti Lietuvos atstovą Euro
pos Tarybos Žiniasklaidos 
priežiūros komitete. Postą pa
liekantis S. Šaltenis praėjusią 
savaitę atšaukė iš šių pareigų 
Žurnalistikos centro direkto
rių Laimoną Tapiną ir vietoj 
jo paskyrė Lietuvos radijo ir 
televizijos komisijos narę Ma
rytę Kontrimaitę. 

* „Areštinėje rezgamas 
planas apjuodinti Bažny
čią", skelbia „Lietuvos ryto" 
antraštė. Laikraščiui pavyko 
sužinoti, kad pagrindinis kal
tinamasis kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus nužudymo ir jo 
meno kolekcijos vagystės bylo
je Vladas Beleckas rengia sen
sacingą gynybos taktiką, teis
me nusikaltimo užsakymu bei 
organizavimu apkaltindamas 
Bažnyčią ir jos vadovus, pas
kutiniais R. Mikutavičiaus 
darbo metais jį kilnojusius iš 
vienos bažnyčios į kitą, reiš
kusius nepasitenkinimą dėl 
lėšų, surinktų i i parapijiečių, 
panaudojimo, išsakiusius abe
jonių dėl kunigo pasaulietinės 
veiklos. Neatmetama galimy
bė, kad kaltinimai gali būti 
mesti konkrečiam dvasinin
kui. 'Eiui 

NATO ir Jugoslavijos karas 
l ė ta i artėja prie pabaigos 

Belgradas -Br iuse l i s -
Skopjė-Bona-Maskva, birže
lio 7 d. (Reuters-BNS) — Ank
sti pirmadienį ryte žlugus 
NATO ir Jugoslavijos karinių 
vadų deryboms dėl Serbijos 
armijos išvedimo iš Kosovo, 
vėl pasirodė pranešimų apie 
NATO bombardavimus ir ant
skrydžius. 

Netrukus po derybų nutrū
kimo, pirmą kartą po kelių 
dienų Belgrade vėl pasigirdo 
priešlėktuvinės gynybos ug
nis. 

NATO pareiškė, kad pirma
dienį oro smūgių kampanija 
prieš Jugoslaviją vėl buvo pra
dėta intensyvinti. Sąjungos or
laiviai atakavo tankus, šar
vuočius ir artilerijos pozicijas 
per pastarąsias 24 valandas, 
tačiau nebombardavo Serbijos 
pramonės objektų. NATO sa
ko, kad j ie netrukus vėl bus 
grąžinti į taikinių sąrašą. 

NATO pranešė, kad sekma
dienį ir ankst i pirmadienį ry
te, kai NATO vadas generolas 
Mike Jackson derėjosi su Ser
bijos kariniais pareigūnais dėl 
karinių pajėgų išvedimo iš Ko
sovo ir NATO taikdarių dislo
kavimo jame, jie surengė 142 
smogiamuosius skrydžius. 

NATO atstovas spaudai 
Makedonijoje sakė, kad viena 
pagrindinių kliūčių, dėl kurios 
stringa sąjungos ir Jugoslavi
jos pajėgų derybos, yra Belgra
do reikalavimas priimti JT 
nutarimą iki NATO pajėgų 
dislokavimo Kosove. „Serbai 
nori, jog Saugumo Taryba nu
tarimą priimtų (iki leidimo 
įžengti pajėgoms)", sakė majo
ras Trey Cate. 

,,NATO yra pasirengusi tęsti 
derybas, kada tik bus reikalin
ga. Mes esame pasirengę įgy
vendinti kar inę pusę, kai tik 
tai bus nuspręsta", sakė jis. 

G8 p a s i e k ė sus i t a r imą 
d ė l Kosovo 

Septynių didžiųjų pramoni
nių valstybių ir Rusijos minis
trai, pirmadienį susirinkę Bo
noje, susitarė dėl nutarimo 
Kosovo klausimu projekto, 
kurį parengė Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba, pranešė Ru-
sijos naujienų agentūra RIA. 

Agentūra, citavusi neįvar
dytus diplomatinius šaltinius 
Bonoje, pranešė, kad projek
tas Saugumo Tarybai gali būti 
išsiųstas j au pirmadienio va
karą. Plačiau apie projektą 

^i l l i ams" 
investicijos 

sustiprins Lietuvos 
suverenitetą 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ir JAV ambasa
dorius Keith Smith pirmadie
nį apsvarstė amerikiečių ben
drovės „Williams Internatio
nal" investicijas į Lietuvos 
naftos ūkį. 

Po susitikimo JAV ambasa
dorius žurnalistams sakė ma
nąs, kad „VVilliams" investici
jos yra naudingos Lietuvos su
verenitetui ir „Mažeikių naf
tos" gyvybingumui. 

Praėjusią savaitę Seimas 
priėmė įstatymų pataisas, ku
rios suteikia teisę „Williams" 
įsigyti i i viso 66 proc. Lietuvos 
naftos susivienijimo akcijų. 
Pernai rudenį Seimas leido 
parduoti pirmąjį 33 proc. akci
jų paketą. 

nepranešama. 
„Didžiojo aštuoneto"", jun

giančio Rusiją. Japoniją ir še
šias NATO valstybes, UR mi
nistrai pirmadienį atvyko į 
Boną aptart i Kosovo taikos 
plano, kai naktį žlugo NATO 
generolų ir Jugoslavijos parei
gūnų derybos. 

NATO valstybės paruošė 
nutarimą ir pateiks jį Rusijos 
UR ministrui Igor Ivanov, 
prašydamos jam pritarti. 

Rusija, griežtai prieštara
vusi Jugoslavijos bombardavi
mui, Saugumo Taryboje turi 
veto teisę, jos atstovai mėgina 
tarpininkauti konflikte. Rusi
jos pareigūnai kritikavo 
NATO, kad ši toliau bombar
duoja Jugoslaviją, nors Belg
radas praėjusią savaite pa
reiškė sutinkąs su G-8 sąly
gomis taikai pasiekti. NATO 
teigia, kad Jugoslavija bsndo 
išsiderėti palankesnes sutar
ties sąlygas. 

Jugoslavijos prezidentas 
Slobodan Miloševič Europos 
Sąjungos (ES) taikos pasiunti
niui Martti Ahtisaari pareiškė 
ketinąs įgyvendinti Kosovo 
taikos planą, dėl kurio buvo 
susitarta praėjusią savaitę, 
pirmadienį pareiškė JAV Val
stybes departamento atstovas 
spaudai James Rubin. 

Anot jo, M. Ahtisaari pir
madienį telefonu kalbėjosi su 
S. Miloševič vr paragino jį pri
imti taikos planą, kai nepavy
ko NATO ir Jugoslavijos karo 
pareigūnų derybos dėl jo įgy
vendinimo. 

Jugoslavija nori atnaujinti 
derybas su NATO dėl Kosovo 
taikos plano įgyvendinimo, 
pirmadienį sakė Jugoslavijos 
prezidento S. Miloševič brolis. 
Jugoslavijos ambasadorius 
Maskvoje Borislav Miloševič 
sakė, kad Jugoslavijos parei
gūnų ir NATO generolų dery
bose Makedonijoje padaryta 
pertrauka ir jos nežlugo. „Yra 
įprasta, kad derybose daroma 
pertrauka, o vehau jos atnau
jinamos"', sakė jis. 

„Mūsų generolai turi visa
teisį įgaliojimą vykdyti dery
bas. Mes esame pasirengė iš 
karto pasirašyti techninę su
tartį dė! pajėgų išvedimo tvar
kos ir kitų techninių detalių', 
sakoma plane, kurį praėjusią 
savaitę į Belgradą atvežė Ru
sijos pasiuntinys Viktor Čer-
nomyrdin ir Suomijos prezi
dentas Martti Ahtisaari. 

Pasak B. Miloševič, dery
bose dalyvaus ir Rusijos gene
rolai, o Maskvos vaidmuo tai
kos procese yra lemiamas. ..Šį 
dokumentą pateikė Rusija, ir 
Rusija yra mūsų sąjunginin
kė. Jei šį dokumentą butų pa
teikusi ne Rusija, mes nebū
tume jo priėmę"', sakė jis. 

* Briuselyje a k r e d i t u o t a s 
naujas is Lietuvos gynybos 
atašė Belgijoje pulkininkas 
Valdas Tutkus. Jis taip pat at
stovauja Lietuvai NATO ir 
Vakarų Europos Sąjungoje. V. 
Tutkus pakeitė nuo 1996 m. 
Briuselyje dirbusį .juru kapi
toną Eugenijų Nazelskį. Iki 
paskyrimo atašė 38-erių metų 
V. Tutkus buvo Lietuvos ka
riuomenės vado pavaduotojas. 

KALENDORIUS" 
Birželio 8 d. Eiginte, GermiP'\ 

Kaliopas. Medardas. Meninas. Vil
helmas 

Birželio 9 d.. Švc Efremas, Fe-
licijus. Gin'as. Ginte. Mafoimtjo-
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SVEIKATOS NEUŽLAIKAI — JOS 

NETEKĘS VARGSTI 
JONAS ADOMAVIČIUS, MJX 

Gaila, kad nei amerikiečiai, 
nei mes, lietuviai, neužlaiko
me savo sveikatos, o tik vaito-
jame, jos netekę per savo apsi
leidimą. 0 tas apsileidimas 
yra štai koks. 

Žmones nesidatbuoja kaip 
reikiant. 0 žinovų apie žmo
gaus sveikatą ir ilgą amžių 
pranešimai tvirtina, jog 
darbštumas šalina kūno su
menkimą žmogui senstant. 

Tarp 30 ir 70 metų amžiaus 
žmogaus raumenys netenka 
savo masės nuo 30 iki 40%. 
Kas dar blogiau — net dar 
daugiau netenka raumenys 
savo jėgos ir ištvermės, o ta 
netektis greitėja, kai prie žmo
gaus amžiaus prisideda jo ne-
darbštumas. Tai yra visų pen
sininkų ir pensininkių pamil
ta tinginystė — tas vien sė
dėjimas, tas vien liežuviu pla
kimas. 

Žinovai pataria, o mes 
nuo jų patarimų 

nusigręžiame 

Viso kūno pajėgumo įsigiji
mui bei jo užlaikymui yra rei
kalingas dvejopas gėris: šir
dies kraujagyslių bei kvėpa
vimo organų gerame stovyje 
užlaikymas ir pajėgumo ne-
praradimas. 

Žinovai tvirtina, kad viso 
kūno veikla, kaip vaikščioji
mas, čiuožimas, slidinėjimas, 
dviračiu važiavimas, yra ge
riausias užsiėmimas kūno iš
tvermės pasiekimui. 

Pavieniai žmonės raginami 
vaikščioti keturias mylias per 
dien^ penkias dienas per savai
tę. Tfes sudegina kūne 1,000 
kalorijų per savaitę, palygi
nus, kiek sudega kalorijų sė
dint. 

Toks nuolatinis pajėgumo 
užlaikymas yra svarbesnis se
nesniems žmonėms, nes nela
vinami raumenys yra lengviau 
sužeidžiami. Žinovai pataria 
užlaikyti stiprius raumenis, 
kilnojant ir nuleidžiant leng
vus svorius. Tada lavinasi 
raumenys rankų, kojų ir lie
mens. Kiekviena raumenų 
grupė turėtų būti lavinama 
dešimtį kartų apie 80-čia pro
centų didžiausio pajėgumo. 
Pasilsėjus dar tris kartus su 
pertraukomis taip pasigim
nastikuojama. 

Žinovai tvirtina, kad jie ne

nori atgrasinti žmonių nuo jų 
patartų užsiėmimų, gerinant 
sveikatą. Į patarimą jie pata
ria žiūrėti kaip į tikslą, turin
tį daug pakopų, nes bet koks 
užsiėmimas — darbavimasis 
ar sportavimas — yra geriau, 
negu nieko neveikimas. 

Darbuokimės kiekvienas 
pagal savo pajėgumą 

Žinovai pataria darbuotis vi
soms ir visiems pagal savo pa
jėgumą — liguistumą, amžių, 
pasilpimą ir esamą pasiren
gimą. 

Daugeliui žmonių darbavi
masis — gimnastikavimasis 
patariamas vėliau po vidur
dienio. Stipriai nesidarbuotina 
vėlai vakare, nes tada bus 
sunkiau užmigti. O negaluo
jant širdimi — kam gresia šir
dies ataka, tegul nesimankš-
tina rytais. 

Taigi visi palikime perekšlės 
vištos gūžtą ir grįžkime į lie
tuvišką mūsų tėvų ir protėvių 
darbštumą. Jie visai nepažino 
dabar mūsų turimų ligų, nes 
didžia dalimi jas nuo savęs to
lino savo nuostabiu, nepaliau
jamu darbštumu. Panašėkime 
ir mes į juos — visos ir visi. 
Sėkmės! 

SUSIRŪPINĘ ERKIŲ 
SUKELIAMU LIGŲ 

GRĖSME 

Konferencijoje „Erkių plati
namos ligos", kuri gegužės 10 
d. buvo surengta Kauno visuo
menės sveikatos centre, šias 
problemas nagrinėjo Kauno 
apskrities higienistai ir epi
demiologai. 

Pasak Kauno medicinos uni
versiteto Infekcinių ligų kate
dros vadovo docento Alvydo 
Laiškonio, tai ypač aktualu 
pavasarį, kai pabunda erkės. 
Dabar mokslininkų duomeni
mis, erkės pradeda judėti 
daug anksčiau nei prieš de
šimt metų. Anksčiau parazito-
logai erkių aptikdavo tik nuo 
gegužės pabaigos, dabar jų 
randa jau ir balandžio mėnesį. 
Remiantis švedų specialistų 
tyrimais, daroma išvada, kad 
šiems pasikeitimams įtakos 
turi šiltos žiemos. Gausėjant 
erkių populiacijai, pastarai
siais metais, užregistruotas jų 
platinamų ligų pakilimas ne 

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS PAS „VAIKO 
VARTAI I MOKSLĄ" BŪRELIO NARES 

Barelis „Vaiko vartai į mokslą" nariai su viešnia ii Utenos Lidija Kondrosoviene, Utenos medicinos mokyklos 
socialines rūpybos skyriaus vedėja. L. Kondrctovienė - pirmoje stovinčiųjų eilėje ketvirta iš kairės. 

tik Lietuvoje, bet ir kaimyni
nėse valstybėse — Lenkijoje, 
Estijoje, Latvįjoje. 

Be pavojingiausių — Laimo 
ligos ir erkinio encefalito — 
šiuo metu specialistai priskai
čiuoja arti dešimties erkių 
perduodamų ligų. Konferenci
joje apgailestauta, kad gyven
tojai dar mažai išnaudoja vie
nintelę galimybę apsisaugoti 
nuo šių ligų — vakcinaciją. 
Kadangi už skiepijimą nuo 
erkių sukeliamų ligų tenka 
patiems susimokėti, . daug 
žmonių atsisako šios paslau
gos, pasirinkdami galimybę 
susirgti. . ••; -

Praėjusiais metais - erkės 
kauniečius dažniausiai pulda
vo apskrities miškuose, miesto 
miško parkuose. (Elta), 

Mūsų . Svpikatoa skyriau*" dainas bendradarbis dr Danielius Degėsy* 
skaito paskaita St Petersburg, FL, Lietuvių klube i. m. bąlančio 30 d 
vykusi.ime Lietuvos Dukterų draugijos susirinkime. 

VISIŠKOS NEGALIOS 
INVALIDAI GAUS 

SLAUGOS PAŠALPAS 

Visiškos negalios invalidams 
nuo šių metų spalio pirmos 
dienos bus mokamos valsty
binės socialinio draudimo ba
zinės pensijos dydžio slaugos 
pašalpos. Rengiantis šiai nau
jovei, jau dabar bendrtr Svei
katos apsaugos bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų 
vadovų. įsakymu patvirtintas 
sąrašas funkcinių būklių, dėl 
kurių pripažįstama visiška in
valido negalia. •••,:• 

Sveikatos priežiūros įstaigos 
įpareigotos vadovautis nuro
dytu sąrašu ir nukreipti ligo
nius invalidumą nustatan
čioms komisijoms. Apžiūrėti 
ligonius komisijų nariai gali 
ne tik sveikatos priežiūros 
įstaigose, bet. ir namuose. 

Visišką negalią pirmos gru
pės invalidams pripažins Vals
tybinė medicininės ir sociali
nės ekspertizės komisija, o 
vaikams invalidams iki 16 
metų — pagalbą vaikams tei
kiančių sveikatos priežiūros 
įstaigų gydytojų konsultacinės 
komisijos. 

Visiškos negalios invalido, 
pripažinto neveiksniu, slaugos 
pašalpa bus išduodama jo glo
bėjui. 

Slaugos pašalpos visiškos 
negalios invalidams bus ski
riamos ir išmokamos iš vals
tybės biudžeto nepriklausomai 
nuo Šių asmenų ir jų globėjų 
gaunamų kitų pensijų ar pa
jamų. (Elta) 

DAILĖS TERAPIJOS 
TAIKYMO REZULTATAI 
Pirmąją dailės darbų parodą 

surengė neseniai įkurta Lietu
vos dailės terapijos taikymo 
sąjunga. Geg. 12 d. Lietuvos 
technikos bibliotekoje atidary
ta retrospektyvinė neįgaliųjų 
vaikų piešinių, tapybos darbų 
ir keramikos dirbinių ekspozi
cija. 

Pasak sąjungos pirmininkės 
menotyrininkės Aldonos Dap
kutės, Si organizacija vienija 
Lietuvos dailės pedagogus, 
specialiuosius dailės pedago
gus, dailininkus, psichotera
peutus, dirbančius su fizinę ar 
psichinę negalią turinčiais 
žmonėmis, taip pat bandan-

Saulėtą sekmadienio rytą 
„Vaiko vartai į mokslą" būrelį 
aplankė viešnia iš Lietuvos 
Lidija Kondrosoviene, Utenos 
medicinos mokyklos socialinės 
rūpybos'Skyriaus vedėja ir šių 
mokslų dėstytoja. Kondrošo-
vienės- žiniomis, ši mokykla 
greitu > laiku įgaus kolegijos 
statusą. -

Lidija Kondrosoviene buvo 
pakviesta su paskaita į Čika
goje vykusią tarptautine socia
linių darbuotojų konferenciją. 
Jos tema buvo JSocialioių'dar-
buotojų galimybės Lietuvoje". 
Susidomėjimas jos paskaita 
buvo . didelis. Malonu,'" kad 
viešnią, turėjo progos pasida
linti savo profesiniais rūpes
čiais su -viso pasaulio tos pro
fesijos atstovais. •'•" •'• 

Kalbėtoja mielai pasidalino 
mintimi ir rūpesčiais su'„Vai
ko vartai į mokslą" būrelio 
narėmis. Ji priminė, kad iki 
1991 matų socialinių darbuo
tojų profesŲOS Lietuvoje nebu
vo, o pareikalavimai šioje sri
tyje buvo ir yra labai dideli. 
Būdama uteniškė, Lidija, įsi
gijusi magistro laipsni šioje 
profesijoje, pradėjo dėstyti 
Utenos,medicinos mokykloje. 
Viešnia^sakė, kad ši profesija 
Lietuvoje stokoja mokslinių ži
nių, todyįl daug studentų vyks-

6n m— 
čius padėti kaliniams,' socia
liai paleistiems vaikams ir 
moterims. 

Naujosios sąjungos sureng
tos parodos tikslas — aki
vaizdžiai pademonstruoti, 
kaip dailės terapijos taikymas 
veikia vaikų ugdymo procesą. 
Darbų autoriai — iš Lietuvos 
įstaigų ar organizacijų, kuriose 
ugdomi, mokomi, globojami fi
ziškai ir psichiškai neįgalūs 
vaikai. Parodoje galima pama
tyti ir -Šiose įstaigose globo
jamų suaugusių žmonių dailės 
dirbinių. (Elta) 

ta į Švediją, Vokietiją ar Ame
riką gilinti studijų. Vis dėlto 
studentų sutelktos žinios turi 
būti Lietuvai savitos, perdirb
tos į lietuviškus rėmus. 

Socialinių darbuotojų plėtra 
Lietuvoje didėja. Lidija pa
iliustravo pavyzdžiais, kaip 
šios profesijos darbuotojai dir
ba Utenoje, kur yra net aštuo
nios mokslo institucijos. Jose 
dirba jau Lietuvoje socialinės 
rūpybos mokslus baigę arba 
bebaigia darbuotojai. Visas 
būrys studentų atlieka prak
tiką vaikų globos namuose. 

Utenos vaikų globos na
muose, kuriuos finansuoja 
valstybė, šiuo metu yra 83 vai
kai, Utenos speciali interna
tinė mokykla talpina 90 vai
kus; vaikų socialinės paramos 
ir ugdymo centras turi 29 vai
kus ir šeimų bei vaikų su ne
galia centras — 11 vaikų. Vi
sose šiose suminėtose institu
cijose socialiniai darbuotojai 
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Siuntiant prašome pasilikti kopiją. 

pasižymi darbštumu, sąžinin
gumu ir organizuotumu. 

Didžiausios socialinės prob
lemos Lietuvoje yra nedarbas 
ir nepakankami uždarbiai. 
Dėl to smarkiai plinta depresi
jos liga, savižudybės, alkoho
lizmas ir kitokios problemos. 
Dėl šių blogybių daugiausia 
kenčia vaikai. Socialiniai dar
buotojai gražiai dirba su lietu-
vos Vaikų teisių tarnyba, lan
kydami tėvus su alkoholio ar 
kitomis problemomis. 

„Vaiko vartai į mokslą" bū
relis buvo labai dėkingas Lidi
jai Kondrošovienei už sese
rišką padraugavimą ir nuošir
dų pasidalinimą mums visoms 
rūpimais rūpesčiais — Lietu
vos vaikų dabarties ir ateities 
būkle. 

Aldona Kamantienė 

SUMUŠTINIAI, SUVOŽTTNIAI IR „ S E N D V I Č I A T 

Europoje, ir tuo pačiu Lietu
voje, sumuštiniai skiriasi nuo 
amerikietiškų savo „kons
trukcija" — anoj pusėj Atlanto 
ant duonos riekės buvo tepa
mas sviestas (ar kuris kitas 
„tepalas"), dedama mėsa, 
sūris ir pan„ bet po to viskas 
neužklojama kita duonos rie
ke. Amerikoje retai pasitaiko 
tokių „atvirų" sumuštinių, 
įprasta viską paslėpti tarp 
dviejų duonos riekelių. 

Tvirtinama, kad pirmasis 
tokio pobūdžio sumuštinius 
sugalvojo Anglijos didikas 
John Montagu iš Sandwich 
vietovės. Jis buvęs azartinių 
lošimų mėgėjas ir apskritai 
nepasižymėjęs geromis cha
rakterio savybėmis. Kartą (tai 
buvę 1763 metais), nenorė-

Lidija Kondrosoviene (kairėje) su būrelio „Vniko vartai į mokslą" 
ninke Rita Vencloviene 

pirmi-

damas pasitraukti nuo lošimų 
stalo, įsakęs atnešti mėsos 
tarp duonos riekių, kad galėtų 
valgyti lošdamas. Kai žinia 
apie šio didiko sugalvotą 
„patiekalą" pasklido po Eu
ropą, jis buvo vadinamas 
„sandvrich" (pagal didiko titu
linę vietovę). Taip ir pasiliko. 

Amerikoje labai mada su
muštinius gaminti su žemės 
riešutų sviestu (peanut but-
ter). Tą sviestą 1890 metais 
išrado vienas St. Louis gydy
tojas, kaip proteinais gausų ir 
maistingą valgį, kurį jo seni, 
bedančiai pacientai galėtų 
lengvai valgyti. Patentą 1895 
m. riešutų sviestui išsiėmė ir 
plačiu mastu jį gaminti 
pradėjo John Harvey Kellog, 
čia žinomas kaip kukurū
zinių ir kitokių javainių fa
brikų pradininkas. 

Na, o kaip su balta, raikyta 
duona, kuri „būtina* riešutų 
sviesto sumuštiniui? Pirmąją 
mašinėlę duonai kepyklose 
raikyti išrado Iowa valstijos 
verslininkas O. F. Rohwedder 
1927 m. Tačiau duonos riekės 
neatrodydavo patraukliai, ke
paliukas subirdavo ir pir
kėjai neskubėjo pirkti. St. 
Louis miesto kepėjas Gustav 
Papendick po metų sugalvojo 
raikomą duoną sudėti į karto
ninius rėmus ir tik paskui su
vynioti. Neilgai trukus visur 
buvo naudojamos duonos rai
kymo mašinėlės. 

Tiesa, pagal amerikietišką 
„receptą", riešutų sviesto 
sumuštinis nebus tinkamai 
paruoštas be uogienės, daž
niausiai — juodųjų vynuogių. 
O dėl baltų miltų, tai „balti" 
kvietiniai miltai plačiau pra
dėti vartoti nuo 1800 m. kai 
vienas Vengrijos malūninin
kas išrado parankesnį būdą 
atskirti kviečių lukštus ir dai-

EUGENEC DECKER, DOS, P.C 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, i . 
Pirmas apyt, su Northvvestem un-to 
diptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientėj 
priimami absoliučiai punktuafcai. 
Susitarimui (katoeti angUkaJ) 

TfA 70*422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMtCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ketoe Ave. 
Cracago.lL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRE1K1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte M., Hfchory Mat, R. 
1 myfla į vakarus nuo Hadam Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS M M | Mfit, &C 
Specialybe - Vidaus ftgų gydytojas 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 
Ctucago.iu 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas taJba HatuvfškaJ 
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go užuomazgą nuo kitos grūdo 
dalies. Taip buvo galima ga
minti baltus kvietinius miltus 
— iki tol tai buvusi prabanga, 
kuria galėjo džiaugtis tik tur
tingieji. 

Tarp kitko, „peanut butter 
and jelly sandwich" (arba 
riešutų sviesto su uogiene 
sumuštinius) išpopuliarino 
Antrasis pasaulinis karas, nes 
tuo metu sumuštiniai sudarė 
Amerikos karių maisto davi
nio dalį. Pasibaigus karui, 
grįžę namo kariai šio pomėgio 
nepamiršo ir civiliniame gyve
nime. 

•• 

http://DovmersQrovs.ll
http://4149W.63rd.St
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PARTIJOS IEŠKO SAVO 
SANTYKIO SU NAUJĄJA 

VYRIAUSYBE 
ARTŪRAS 

Seimui absoliučia balsų 
dauguma ministru pirminin
ku paskyrus R. Paksą, Lietu
vos politikos padangėje įsižie
bė ryški žvaigždė, galinti nu
sviesti kelia net naujos poli
tinės eros pradžiai. R Paksas, 
pirmasis Sąjūdžio ar ii jo su-
aiformavusių politinių par
tijų, kitaip dar vadinamųjų 
dešiniųjų ministras pirminin
kas, kuris į politiką atėjo jau 
po nepriklausomybės atkūri
mo. Tik 1996 metais įstojęs į 
konservatorių partiją, nauja
sis premjeras niekaip negali 
boti priskirtintinas Sąjūdžio 
politikų kartai, nors amžiumi 
yra vyresnis už kai kuriuos 
jos atstovus, įskaitant savo 
pirmtaką G. Vagnorių. R 
Pakso iškilimas turėtų būti 
žmogiškai skausmingas ne tik 
į didžiąją politiką jį atsivedu
siam O. Vagnoriui, bet ir visai 
plejadai kitų Sąjūdžio laikų 
aktyvistų, jau dešimtmetį be
sisukiojančių Lietuvos politi
kos virtuvėje ir nuoširdžiai 
nesuvokiančių, jog turės kada 
nors iš jos pasitraukti, užleis
dami vietą naujajai kartai. 
Be daugybės teigiamų savy
bių, kuriomis pasižymi Sąjū
džio laikų politikai, daugumai 
jų yra budingi ir tokie bruo
žiu, kaip neklystamumo sind
romas, pretenzijos į patriotiz
mo monopolį, tam tikras įta
rumas ir iš jo kylantis lojalu
mo bei savaip suvokiamo po
litinio patikimumo kriterijaus 
perdėtas akcentavimas, paga
liau Šukiais paremta retorika, 
dangstoma akivaizdžia naujų 
idėjų stoka, jau nešnekant 
apie didžiulę aroganciją ir be
laikį žavėjimąsi savimi. 

• Pagrindinė R Pakso korta, 
o kartu ir aehilo kulnas, yra 
tai, jog jis nepasižymi nei vie
na aukščiau išvardintų savy
bių, todėl, viena vertus, yra 
sunkiai prognozuojamas lietu
viškosios politikos šachmatų 
mejstrams, kita vertus, nepa
prastai juos erzinantis. 

Atrodytų, toks nereikšmin
gas velkamas, kaip nešiojamo 
talsfcno išjungimas vyriausy
bės formavimo įkarštyje, iš
mušė ii pusiausvyros prie te
lefoninės teisės pripratusius 
valdininkus bei politikus ir 
vos nesutrikdė viso valstybės 
valdymo aparato veikimo. Be 
psichologinių bei emocinių 
priežasčių, kurios politiniame 
gyvenime anaiptol nėra an
traeilės, R Paksas ateityje su
silauks didžiulio savo partijos 
kolegų ir jiems ištikimų part
nerių pasipriešinimo, nes 

VAZBYS 
įžengė į jų interesų zoną. Be 
to, kad tampa aiikiu konku
rentu konservatorių valdybos 
pirmininkui G. Vagnoriui, jis 
gali pridaryti rimtų nemalo
numų ir partijos pirmininkui 
V. Landsbergiui, savo popu
liarumu imdamas konkuruoti, 
su juo to paties elektorato 
rėmuose. Bodamas savaran
kiškas ir nepasiduodamas 
tarp savo partiečių itin papli
tusiam tampymui už vir
vučių, R. Paksas tampa ne 
mažiau, o kai kuriais aspek
tais netgi labiau grėsmingu 
varžovu visiems be išimties 
konservatorių vadams, nei pre
zidentas V. Adamkus, kurio 
menkinimui jie išnaudojo be
veik visą turėtą politinį kapi
talą. 

Naujas R. Pakso stilius at
sispindi ir jo veiksmuose, for
muojant naująjį ministrų ka
binetą bei pakoreguotos vy
riausybės programos turinyje. 
Veikdamas savo partijos ko
legų sukurtomis politinės izo
liacijos sąlygomis, jis sugebėjo 
suburti savo komandą, kurioje 
pakanka ir politikų, ir spe
cialistų. Atsisakydamas V. Ba
biliaus, L. M. Stankevičiaus ir 
kitų keistomis aplinkybėmis 
koalicinėje vyriausybėje atsi
radusių ministrų paslaugų, 
naujasis premjeras ne tik už
sitikrino didžiosios dalies eili
nių konservatorių partijos na
rių simpatijas, bet ir įtvirtino 
politinės atsakomybės prima
tą prieš gerus asmeninius 
santykius, kas itin svarbu be
siformuojančiai demokratinei 
sistemai. Prieš partijos valią 
ii Seimo (kur, beje, pateko 
LDDP dėka) į G. Vagnoriaus 
kabinetą išėjęs ir nebeturė
damas kur grįžti, L. M. Stan
kevičius turėtų pamokyti dau
gelį Lietuvos politikų, kurie 
ištikimybę paskiriems asme
nims bei asmeninius porei
kius iškelia aukščiau prin
cipų. 

Šnekant apie vyriausybės 
programą, žinoma, jos nega
lima priešpastatyti ankstes
niąja!, nes apie devyniasde
šimt procentų jų turinio su
tampa. Tačiau ir čia galima 
pastebėti naujo mąstymo ap
raiškų. Deklaratyvaus tono, 
kai kurių populistinių nuos
tatų bei įsipareigojimų atsi
sakymas, akcentų perkėlimas 
nuo pinigų dalijimo prie ini
ciatyvų rėmimo, savivaldos 
vaidmens didinimas, investi
cijos į jaunąją kartą per busto 
kreditavimą jaunoms šeimoms 
bei valstybes pirmumu įvar

dintą nepilnamečių nusikal
stamumo išvengimą, pagaliau 
programos stiliaus perreda-
gavimas ii biurokratinio žar
gono į normalią lietuvių kal
bą, neabejotinai yra moder
naus stiliaus ženklai. 

Be abejo, naivu ir nepapras
tai rizikinga būtų idealizuoti 
paskirtąjį premjerą, paversti 
jį nauju stabu, nematyti, jog 
jis stokoja tam tikrų žinių ir 
valstybės valdymo patirties, 
nepastebėti, kad jo komandoje 
trūksta kvalifikuotų specialis
tų, nesuprasti, kad jam tenka 
pradėti darbą itin sudėtingoje 
politinėje ir nelengvoje ekono
minėje situacįjoje, kad tik 
pradėjęs dirbti turės daugiau 
priešų, nei draugų. Vis tik tai 
yra nepalyginamai mažesnės 
blogybės lyginant su ryžto, at
sakomybės, o kartu ir savikri-
tiškumo stoka, tiesos sakymo 
baime bei polinkiu remtis gru
pelės įtakingųjų užnugariu, 
mojant ranka į visuomenės 
poreikius. 

Nepabūgęs imtis atsakomy
bės politines krizės akivaiz
doje, kai visi aplinkui jos kra
tėsi, tartum nepagydomos li
gos, ir netgi šiek tiek avan
tiūristiškai rizikuodamas, R. 
Paksas, jo žodžiais tariant, 
pakėlė į orą savo lėktuvą pa
vėjui, bet, matyt, niekas ne
abejoja, jog jam netrukus teks 
atremti stiprius priešpriešinio 
vėjo gūsius, ko gero neišven
giant ir oro duobių. Idealisti
nio polėkio skrydis niūrioje 
Lietuvos politikos padangėje 
gali pareikalauti kur kas 
sudėtingesnių akrobatinių 
triukų, nei jam teko išbandyti 
aviatoriaus karjeroje. 

Nors Šeštadienį posėdžiavę 
konservatorių partijos skyrių 
pirmininkai pritarė R. Pakso 
apsisprendimui tapti ministru 
pirmininku, galutinį žodį dėl 
partijos santykio su naująja 
vyriausybe ir jos vadovu tars 
liepos mėnesį įvyksiantis kon
servatorių suvažiavimas. La
biausiai vyriausybės pripaži
nimui „sava", be abejo, priešin
sis G. Vagnorius ir jo šali
ninkai. Turint omenyje pasta
ruoju metu ryškėjanti R 
Pakso kaip politiko savaran
kiškumą, pasireiškusį princi
pingumu, formuojant minist
rų kabinetą bei galimą jo kaip 

rimto politinio konkurento 
iškilimą, vargu ar galima ti
kėtis, jog suvažiavime jį itin 
smarkiai rems V. Landsber
gis, kuriam būtų net savotiš
kai naudinga išlaikyti aukso 
vidurį tarp nepatenkintųjų G. 
Vagnoriaus šalininkų ir entu
ziastingųjų R. Pakso rėmėjų, 
palaikant sveiką įtampą ir 
neleidžiant pernelyg sustip
rėti nei vienam, nei kitam. 
Todėl labai tikėtina, jog užuot 
aiškiai prisiėmę atsakomybę 

už vyriausybės veiklą, konser
vatoriai suvažiavimą apsiri
bos miglota ir dviprasmiška 
formuluote, nesuprantama nei 
politikams, nei rinkėjams, ku
ri prieš rinkimus atpalaiduo
tų rankas elgtis pagal situa
ciją, juolab, kad tokį spren
dimą galima nesunkiai pri
dengti partijos vienybės ii* 
saugojimo lozungu. 

Krikščionys demokratai, pa
galiau rytėsi nutraukti jau se
niai nebeveikiančią koalicijos 
sutartį, tuo lyg ir pasako, jog 
teikia pirmenybę veikiančiai 
gyvai vyriausybei prieš mi
rusį dokumentą, tačiau nėra 
jokių garaatįjų, kad Ši pozicija 
nepakis, jei tik R Pakso lėk
tuvas ims gesti ir paklius į 
avariją. __Į 

Ne mažiau dviprasmiika ir 
amžinai besiblaškančiųjų 
centristų pozirija. Patys pa
siūlę savo kandidatą G. Bal
čiūną į teisingumo ministrus 
ir gavę premjero sutikimą, 
centristai dar svarstė šį klau
simą partijos tarybos posė
dyje, {domu, kaip jie būtų at
rodę, jei taryba būtų priėmusi 
kitokį sprendimą, šis politinis 
centristų elgesys, matyt, nėra 
atsitiktinis. Jei kartais jiems 
prireiktų „vynioti meškeres*, 
galės visiems sakyti, jog į vy
riausybę ėjo tik R Pakso at
kakliai prašomi. , 

Apie Seimo opozicijos .gera
noriškumą" naujosios vyriau
sybės atžvilgiu apskritai ne
verta šnekėti. Jis baigsis vy
riausybė* programos patvirti
nimo dieną, o toliau jau prasi
deda rinkiminė kampanija.. 

Pirmieji pasirengimą artė
jantiems rinkimams neoficia
liai pradėjo socialdemokratai, 
savaitgalį suvažiavime perrin
kę savo partijos pirmininką. 
Matyt, šis žingsnis trumpa
laikėje perspektyvoje, ypač 
savivaldybių ir Seimo rinki
mų akivaizdoje, duos soc. de
mokratam rimtų dividentų, 
nes visuomenė yra pasiilgusi 
radikalumo, aštrios, perau
gančios į populizmą valdžios 
kritikos, o naujasis partijos 
vadas V. Andriukaitis atsto
vauja būtent tokiai pozicijai. 
Be to, jis yra jauniausias am
žiumi iš visų dabartinių par-
lamentinią partijų pirminin
kų, perimdamas šį titulą ii 
LKDP vado A. Saudargo, ku
riam, būnant tikrai rimto am
žiaus frakdjos kolegų apsup
tyje, ne itin sekėsi išryškinti 
Šį savo privalumą prieš opo
nentus. Tačiau tikėdamiesi 
laimėti mūiį, socialdemokra
tai rimtai rizikuoja pralaimėti 
karą. Jiems gali nepavykti 
išvengti partijos skilimo, bes 
dar priei suvažiavimą R. Da
gio vadovaujamos soc demok
ratų frakcijos .socialdemokra
tija 2000" atstovai buvo užsi

minę, jog V. Andriukaičio iš
rinkimo partijos pirmininku 
atveju partija skils. Jei taip 
įvyktų, socialdemokratai atei
tyje ne tik prarastų dalį elek
torato, bet, išsivadavę iš par
tinės opozicijos garantuoja
mos savikontrolės, savo radi
kaliu kairuoliškumu nuke
liautu, į politinio žemėlapio 
nakreitį, atsistodami Salia V. 
Šustausko ir A. Paulausko, 
užuot tapę rimta, plataus 
spektro socialdemokratine 
partija. Nors iškart po suva
žiavimo visi jo dalyviai vie
ningai neigė partijos skilimo 
galimybę, akivaizdu, jog artė
jant rinkimams, situacija so
cialdemokratų partijos viduje 
intensyviai kais. Matyt, pana
šių procesų išvysime ir kitų 
partijų gyvenime. 

NAUJI MOS V KRAŠTO 
PRAEITIES LIUDININKAI 

Dovanas, kurias Lietuvos 
Respublikos Seimo pirminin
kui yra įteikę aukšti įvairių 
užsienio valstybių asmenys, 
galima pamatyti Lietuvos na
cionalinio muziejaus parodoje 
J i naujai įsigytų rinkinių." 
Šias dovanas muziejui per
davė prof. Vytautas Landsber
gis. 

Paroda atidaryta trečia
dienį, gegužes 12 dieną. Joje 
lankytojams pristatoma tik 
maža dalis eksponatų, kuriuos 
muziejus įsigijo per pastaruo
sius penkerius metus. 

Trijose muziejaus salėse — 
etnografinės, ikonografinės, 
taip pat istorinės ir numizma
tikos vertybės. Tai — dovano
tos ar kitokiais būdais įsigytos 
relikvijos, dokumentai, liau
dies kultūros palikimo pavyz
džiai, retos fotografijos, įvai
rūs daiktai, padedantys atkur
ti mūsų krašto praeities vaiz
dą. 

Su dideliu dėkingumu Aušra 
Punelienė mini Amerikoje 
gyvenančio žinomo dailininko 
ir lietuvių liaudies meno ty
rinėtojo Antano Tamošaičio 
vardą. Nacionaliniam muzie
jui jis padovanojo labai ver
tingą dar prieškario Lietuvoje 
sukauptą tautinių juostų rin
kinį, taip pat savo knygų. Iš 
užsienio lietuvių gauta ir dau
giau dovanų. 

Tarp įdomesnių naujai įgytų 
eksponatų Naujojo arsenalo 
vedėja mini ir senovišką gaub
lį, fotoaparatą, medžio skulp
tūras, audinius, baldus, mone
tas. 

Paroda J i naujai įsigytų 
rinkinių" Lietuvos nacionali
niame muziejuje — Nauja
jame arsenale (Arsenalo g. 1) 
veiks iki rugsėjo 1 dienos. 
(Elta) 

Danutė Bindokienė 

Po dešimt metų 
Yra įvykių, kurie niekuomet 

neišdyla iš atminties. Vienas 
tokių — 1989 m. birželio 4 d., 
kai komunistinės Kinijos sos
tinės Tiananmen aikštėje vy
riausybė įsakė savo kariuome
nei bet kokiomis priemonėmis 
išvaikyti demonstruojančius 
studentus. Žudynes, įvykdy
tas toje Beidžingo aikštėje, 
televizijos ekranuose matė vi
sas pasaulis. Lietuviams, tuo 
metu jau su džiaugsmu ir 
baime stebintiems vis labiau 
įsisiūbuojančias laisvėjimo 
bangas (tėvynėje, tai buvo tar
tum pačių baisiausių galimy
bių pasitvirtinimas: kas galėjo 
užtikrinti, kad Maskva su de
monstruojančiais Katedros 
aikštėje Vilniuje nepasielgs 
taip, kaip Beidžingas su savo 
piliečiais Tiananmen aikštėje? 
Tiesa, tos baimės iš dalies pa
sitvirtino 1991 m. sausio 13 
d., nors mūsų tautiečių aukų 
buvo nepalyginamai mažiau 
kaip 1989 m. birželio 4 d. ki
niečių studentų. 

Lietuva šiandien laisva ir 
sausio 13-osios aukas kasmet 
iškilmingai pamini. Kinijos 
valdžia pasirūpina, kad apie 
Tiananmen įvykusius demon
stracijas nebūtų net užsi
minta, sustiprinant policijos 
apsaugą, draudžiant bet kokį 
žmonių susibūrimą aikštėje. 
Ypač šįmet, kai nuo anų 
įvykių suėjo 10 metų. Kinijai 
svarbu ir pelninga išlaikyti 
laisvėjančio režimo įvaizdį, 
kurio taip trokšta užsienis, 
todėl jau iš anksto imamasi 
apsisaugojimo priemonių, kad 
1989 m. įvykiai nepasikar
totų. Pvz., birželio mėnesį yra 
visiškai uždaryta Tiananmen 
aikštė — , j i iš pagrindų pert
varkoma, ruošiantis paminėti 
komunistinės Kinijos respu
blikos 50-ąją sukaktį š.m. spa
lio mėnesį". Netoli šimtinė 
žinomų disidentų areštuota 
(tik laikinai), užsienio 
žurnalistai izoliuoti arba jų 
žinių perdavimas trukdomas. 
Tačiau — daugelio nustebi
mui — vienas svarbiausių ko
munistų partijos laikraščių ne 
tik nevengė paminėti Kinijos 
studentijos demokratinio ju
dėjimo, tą lemtingąją birže
lio 4-08108 naktį sukvietusio 
šimtus tūkstančių jaunuolių į 
Tiananmen aikštę, bet sten
gėsi paaiškinti, dėl ko demon
stracijos turėjo boti bet kokia 
kaina nuslopintos. „Buvo bū
tina išlaikyti valstybės pasto
vumą, saugumą ir įgalinti Ki-
nąją siekti sveikų, nuoseklių 
ekonominių reformų, atve
riant duris bendradarbiavimui 
su užsieniu*. Toliau teigiama, 

kad Kinija turi griežta: 
užkirsti kelią pilietiniams ne
ramumams, kuriuos įkvepia 
„svetimos jėgos", siekiančios 
valstybės vidaus tvarką pa
versti nesuvaldomu chaosu. 

Kadangi kiniečiai ir dabar 
kasdieniniame gyvenime daž
nai remiasi liaudies medicina, 
jie supranta, kad Tiananmen 
aikštėje prieš dešimt metų 
įvykdytos žudynės yra tary
tum dielių prie negaluojan
čios kūno vietos pridėjimas, 
kad nuleistų ,,negerą kraują". 
Be abejonės, ir komunistinės 
Kinijos „organizmą"' kraujo 
nuleidimas Tiananmen aikš
tėje stipriai paveikė, nes de
mokratinis judėjimas nuo to 
laiko silpnai pasireiškia, 
areštavus, nuteisus ilgomis 
kalėjimo (kai kuriuos ir mir
ties) bausmėmis buvusius di
sidentus. 

Kad Beidžingas atlaidžiau 
žiūri į masinius savo piliečių 
susirinkimus — žinoma, ne 
politiniais sumetimais — pa
rodė ir neseniai vykusios de
monstracijos, kurių tema buvo 
religinė. Nors komunistinis 
režimas nelabai palankus reli
ginėms apraiškoms, bet at
rodė naudinga demonstracijų 
neuždrausti (galbūt parodant 
užsieniui, kiek toli „demo
kratėjimo keliu" Kinija nuo 
1989 m. yra pažengusi). 

Antra vertus, komunistinė 
vyriausybė ne tik nekliudė, o 
visomis priemonėmis skatino, 
demonstracijas prieš NATO ir 
Ameriką, kai Jugoslavijos sos
tinėje buvo subombarduota 
Kinijos ambasada. Gyvento
jams buvo leista triukšmauti, 
deginti Amerikos vėliavas, 
daužyti JAV ambasados lan
gus, pasistengiant nuolat 
pabrėžti per žiniasklaidą, kad 
užsienis visuomet buvo ir yra 
nusistatęs prieš „liaudies re
spubliką", pasiruošęs kiekvie
na proga jai kenkti. 

Demonstracijos prieš „liau
dies priešus kapitalistus" pa
dėjo išsklaidyti įtampą ir iš 
dalies pamiršti prieš dešimt 
metų vykusias žudynes. Verta 
pastebėti, kad vis tik tie „ne
lemtieji kapitalistai", labai 
stengiasi Kinijai nuolai
džiauti: nepaisant, kaip pažei
džiamos žmogaus teisės šios 
milžiniškos valstybės viduje, 
nepaisant, kaip suktai Bei
džingas išgauna pačias opiau
sias karines ir technologijos 
paslaptis, statydamas Ameri
kos saugumą pavojun, Va
šingtonas nenutraukia preky
bos santykių ir vengia net 
aštriau protestuoti. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Nr.4 Tęsinys 

Ne! 
čia su manimi yra visų laimės, gyvybės, gyvenimo 

šaltinis — Dievas. Jis leido laimė ir nelaime. Tik jo 
valioje mano ateitis ir mano viltys! Tik jo vieno — ne 
kieno kito. Ne bolševikų — jie tik nulis mano ateities 
laimėje ir Ūkime! Argi verta dabar dėl ko nors lindėti? 

Baisioji nežinia nutyla. 
Ai ramus. 
Tardymas. 
Tardo tas pats iunio veidu bolševikas. Pirmieji klau

simai oficialūs ir nereikšmingi. 
—Ateitininku esi? — pradėjo smarkiai spausti. 
- N e . 
— Kapinėse tu buvai? 
- N e . 
— Puolei kapus? 
-Taip . 
— Spalio revoliucijos šventėje kurstei mokinius, agi

tavai, kad nedainuotų? 
- N e . 
— Mano atsakymais jis nepasitenkino — niršte 

nirto, keikėsi, šūkavo, kiek tik galėjo. Gąsdino, kuo 
pnanydamas: ir kalėjimu iki žilo plauko, ir lageriais, 
ir karceriu, ir mirtimi... 

— Prisipažink, svolociau! 
Tyliu. 
— Kas organizavo, kad Vėlinėse papuoštų kapines? 
— Kas suorganizavo Mockėnų kaime ateitininkų — 

kontrrevoliucionierių susirinkimą? 
•— Kas bažnyčioje organizuoja tikybines paskaitas? 
— Kas vadovauja kontrrevoliucionierių būreliams? 
— Ar neatsakysi, tu šioks, tu toks! 
Ai tyliu, arba atsakau nieko nežinąs, ar ką pana. 

lauš esu girdėjęs ii klasės komjaunuolių. 
dunio veido bolševikas siuste pasiuto. Rodos, ims ir 

sudraskys į gabalėlius. 
Tyliu. 
Tada pradeda geruoju. Primena ateities laime, kar

jerą, žada laisve, kad tik jam viską prisipažinčiau, kad 
tik save ir draugus isduociau. 

Ne! 
— Gausi geriausius pietus, o valgyt turbūt nori, — 

tyčiojasi ii manęs tardytojas. 
Ai jau trečia diena kaip nieko negaunu valgyti. Esu 

išalkęs daugiau, negu man rodosi. Paminėjus valgį, 
seilės, kaip šuniui burnoje nesutelpa... Susitvardžiau: 

— Ne, tamsta tardytojau, valgyt nenoriu! — atsa
kiau. 

To jis ii manės nelaukė. Šiais žodžiais tarytum jį 
uždegiau, kad pašoks, kad subliaus, tai, rodos, praga
ras atsivėrė. 

— Prisipažink, tu, velnias! 
Staiga išsitraukia revolverį ir, įleidęs vamzdin lo

vinį, atstato man krūtinėn. ' 
Tyliu. 
Tardytojas perpykęs, krauju pasruvusiomis akimis, 

pamėlynavusiu veidu, perkreiptomis lūpomis žiūri į 
mane. 

O aš tyliu. 
Tada jis iŠ pykčio drebančia ranka žeria man revol

verio rankena į veidą. 
Pajutau, kaip raudonas, šiltas, glitnus kraujas lėtai 

ėmė man varvėti per veidą. 
Tyliu. Kai kenti moralines kančias, fizinės užsi

miršta. 
Mane vėl išvaro į rūsį, tamson, šaltin. Einu. Vos vos 

įžiūriu po kojomis laiptus ir savo karcerio numerį. 
Uždarė. Uždeda geležinę štangą, užrakina ir nueina. 
Sudrimbu ant narų. Širdyje jaučiu tvirtą pasiryžimą 

— nors jis mane ir užmuštų, judu, išdaviku nebosiu! 
Dieve, Tu mano prieglauda ir stiprybe... Tu mano — 
viskas! 

Dieve... 
Kameroje naktis. Guliu. Esu nuvargęs ir išalkęs. Iš 

visur surankiojau sudžiovusias, supelijusias pluteles, 
dulkėtus trupinėlius, ir, užsigėręs drumzlinu vande
niu, kaip didžiausią skanumyną suvalgiau. Daugiau 
tam nelabajam alkiui neturiu ko duoti. Galgi rytoj 
rytą dar kur nors kampe atrasiu kokį nepastebėtą tru
pinėlį... 

Rytą bus rūsyje šviesiau, jaukiau. Nusiraminau. Nu-
sišluostau nnkomis veidą ir akis... 

Meldžiuos, ir vėl atsigaunu — esu sotus, patenkin
tas, ramus. 

Noriu užmigti, pailsėti. Po galva kumštis, po šonu — 
nelygūs nariai. Galvoje — šimtai vilkų staugia ir visų 
bažnyčių varpai vienan varpan skambina. Viskas 
chaotiška, ūžia, trenkia, rėkia. Tačiau tardytojo keiks

mai — viską nugali, garsiausiai ir baugiausiai ausyse 
spengia. Ir, rodos, plyš galva nuo tų garsų ūžimo, į ga
balėlius suskils.. 

Mintys sukasi apie Juozą, Bronių, Albiną, mamą, 
namiškius ir gimnaziją. Kaip laikosi Juozas? Ar ir jį 
taip tardė ar ir jam neduoda va Įgyti? Mušė? O kaip da
bar Bronius laikosi? Gerai jis padarytų, kad Utenon 
neatvažiuotų. Kvailai padariau, kad aš atvažiavau. 
Kvailai. O Albinas? Ką jis galvoja? Mama? Turbūt ji 
manęs verkia. Ne, ji dar nežino, kad aš esu suimtas. 
Rytoj atvažiuos ir manęs neras. Verks, liūdės. Eis pas 
direktorių. Gal ir sauguman ateis prašyti, kad mane 
paleistų? Ją išmes iš milicijos, išstums. Prašys su 
ašaromis, neklausys jos, juoksis. Mama, mamyte, neik 
sauguman, neik! Ir neverk manęs. Juk aš žinojau... 

Žinojau... 
žinojau ir neklausiau. Mat vis tiek būtų atradę, vis 

tiek bočiau čia patekęs. 
Dieve! 
Ir vėl mintys iš pradžių grįžta: tardymas. Juozas. 

Bronius, Albinas, mama... 
Užmigti negaliu. Purto šaltis ir nuovargis. 
Tokios buvo ilgos nemigo naktys... 
Ir vėl tardymas. 
Kur kas skaudesnis, nemalonesnis už pirmąjį 
Viskas išduota, išaiškinta, pranešta. 
O jus,draugai, draugai, niekšai ir judai' 
Jos! 
Argi jos galėjote taip padaryti"'Jūs. kuriuos gerbiau. 

su kuriais kartu dirbau0 

(Bus daugiau) 

. . 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

_ ^ . . . _._.. < 

TIKĖJIMO PASLAPTIS 
Kai Mišiose iškeliami eu

charistiniai pavidalai, po ku
riais slepiasi gyvasis Kristus, 
kunigas džiaugsmingai su
šunka: „Tikėjimo paslaptis!" 
Ar tada mūsų širdys „nedega" 
tplg. LK 24, 32 r' Ar tada mes 
su tokiu karščiu kaip tas mo
kinys, kurį Kristus mylėjo, 
sušunkame: ^Juk tai Vieš
pats?!" iJn 21 . 7̂  Jis yra čia! 
Tas. kuris mane myli ne 
mažiau kaip ir savo mokinį 
Joną. Tai jis mirė ir prisikėlė 
už mane, kad nuvestų mane 
pas Tėvą. Jis pasirengęs tuo
jau pat su manimi eiti, būti 
mano bendrakeleivis visose 
mano gyvenimo situacijose. 
J is yra su manimi, kai aš 
liūdnas ir susimąstęs einu 
savo gyvenimo keliu, kaip tie 
Emauso mokiniai. 

Iš Prisikėlimo pranešimo 
žinome, kad mokiniai tik tada 
atpažindavo Viešpatį, kai jis 
to panorėdavo ir kur jis pa
norėdavo jiems pasirodyti. „Jis 
eina pirma jūsų i Galilėją; ten 
jį ir pamatysite" (Mt 28, 7). 
Tik (ada. kai jis atvers mūsų 
akis ir uždegs mūsų širdis, tik 
tada mes savo tikinčiose šir
dyse išgyvensime Kristų. 

Ar ne taip atsitiko apaštalui 
Tomui? Tik tada, kai Jėzus 

. ieido jam paliesti savo žaiz
das, tik tada Tomas parpuolė 
ir sutuko: „Mano Viešpats ir 
mano Dievas!" (Jn 20, 28) 

..Mes skelbiame, Viešpatie, 
tavo mirtį!" „O neapsakoma 
Tėvo meilė; vergui išvaduoti 
atiduoti Sūnų!" Taip džiū
gauja Bažnyčia. Velyknaktyje 

. skelbdama išganymą nešančią 
Viešpaties. rmirtį, Sv. Mišios 
šitą išganymo stebuklą atnau-

. iina ir tą sudabartintą Jėzaus 
meilę ant kryžiaus nugręžia į 
mus. 

Jėzaus mirtis yra radikalus 
Dievo ėjimas į mūsų žmo
giškumą ir kartu į mūsų mir
tingumą. Mirtyje Jėzus paro
do savo, kaip žmogaus, radi
kaliausią sunykimą, giliausią 

. vienatvę, kurią pakelti mes 
pagalbos prašome Marijos: 
„Šventoji Marija, melski už 

., mus... dabar ir mūsų mirties 
valandą!" 

Mirties baimės neįveiksime 
nei proto, nei savo darbų ga
lia. Mirtį nugali tik be galo 
mylintis mus Trejybiškasis 
Dievas, kuris savo Sūnaus 
mirtyje tą kaltę išdildo ir 
mirtį nugali. Jėzaus mirtis 
yra kiekvieno žmogaus išga
nymo sąlyga. 

Prisikėlęs Jėzus nužengė į 
mirusiųjų karalystę, kad vi
sus, kurie mirę prieš Jėzaus 
išganomąją mirtį, nuvestų į 
Tėvo g^rbę. Todėl Mišiose tuo
jau po konsekracijos yra kal
bamos maldos už esančias 
skaistykloje vėles. 

„Ir pažįstame Tavo prisi
kėlimą!" Jėzus mums Mišiose 
yra kaip Nukryžiuotasis ir 
Prisikėlusysis. Jis yra Vieš
pats! Mano Viešpats ir mano 
Dievas! Nes Jei Kristus nebu
vo prikeltas, tai tuščias mūsų 
skelbimas ir tuščias jūsų 
tikėjimas", bet dabar mes 
žinome ir tikime, kad „Kristus 
tikrai yra prikeltas iš numiru
sių!" 

Meilė yra stipresne už mirtį. 
Nemirtingumas ateina iš Die
vo meilės. Kiekvienas žmogiš
kasis „nemirtingumas" yra 
praeinantis ir mirtingas. Mi
šiose Jėzus yra esantis ir daly
vaujantis kaip Dievo Sūnus ir 
kaip žmogus sudvasintu, nu
skaidrintu, prisikėlusiu kūnu, 
kuris jau nebepriklauso nuo 
erdvės, laiko ir materijos. 

Jėzus ir mus prikels, ir 
mums dovanos sudvasintą 
kūną. Kiek daug ši meilės pa
slaptis turi puoselėjančios jė
gos tikinčiųjų gyvenime. Tai 
yra kankinių jėga. Steponas 
po akmenų kruša sušuko: 
„Štai regiu atsivėrusį dangų ir 
žmogaus Sūnų, stovintį Dievo 
dešinėje" (Apd 7, 56). Jaunut is 
Domininkas Savijus (1857) 
mirdamas sušuko: „Lik svei
kas, tėveli... kokias grožybes 
aš matau!" Aušvice mirštanti 
jauna moteris, rodydama pro 
barako langą į kaštono medžio 
šakelę su dviem besisklei
džiančiais žiedais, sakė: „Aš 
esu čia! Aš — esu — čia! Aš 
esu gyvenimas — amžinasis 
gyvenimas. Todėl aš gyveni
mui sakau — taip". 
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NAUJI BAŽNYČIOS ŠVENTIEJI 
Balandžio 18 dieną Šv. Pe

tro aikštėje įvykusiose kano
nizacijos iškilmėse šventai
siais paskelbti palaimintasis 
Marcelin Champagnat , pran
cūzas kunigas, Brolių maristų 
kongregacijos įkūrėjas, palai
mintasis Giovanni Calabria, 
i talas kunigas, įkūręs Die
viškosios Apvaizdos vargšų 
t a rnų ir tarnaičių kongregaci
j a s , bei palaimintoji Livia Pie-
t rantoni , Meilės darbų kon
gregacijos sesuo vienuolė. 

Šventasis M. Champagnat 
gimė 1789 metais malūni-

joje, organizavo labdaros dar
bus ligoniams ir seneliams. Po 
kunigystės šventimų jis buvo 
paskirtas gimtosios Veronos 
kunigų seminarijos nuodėm
klausiu, ypač rūpinosi ligo
niais ir vienišais žmonėmis. 
1907 metais kunigas G. Cala
bria įsteigė prieglaudos na
mus našlaičiams ir apleis
tiems berniukams. Tais pa
čiais metais j is taip pat įkūrė 
Dieviškosios Apvaizdos varg
šų tarnų kongregaciją kuni
gams ir broliams. Kartu buvo 
suformuota ir šios kongregaci-

ninko šeimoje ir buvo devintas jog moteriškoji šaka. Šiuo me-
iš šeimoje augusių vaikų. M 
Champagna t besimokydamas 
Lijono kunigų seminarijoje 
padėjo savo studijų draugui 
J e a n Claude Colin, kurio bea
tifikacijos byla dabar t i r iama, 
kur t i tėvų maristų kongrega
ciją. 1817-aisiais kunigas M. 
Champagna t įkūrė brolių ma
ristų (Mažųjų Marijos brolių) 
kongregaciją, skirtą misijoms 
ir šviečiamajai veiklai. Kon
gregaciją Vatikanas patvirt ino 
1836 metais . M. Champagnat 
mirė 1840 metais, buvo beati-
fikuotas 1955-aisiais. Šiuo 
metu pasaulyje darbuojasi 
apie 5,100 brolių maristų. 

Kitas naujas šventasis G. 
Calabria gimė 1873 metais. 
Dar besimokydamas į .mnazi -

Besiskleidžiantis gyvenimas 
pavasar į gamtoje yra tarsi 
Dievo pirštas, kuris kar tą ir 
mus pažadins amžinajam gy
venimui . Jėzus yra nuo mūsų 

tu G. Calabria sukurtajai vie
nuol ia i priklausą 270 kunigų 
i r brolių vienuolių bei 100 se
serų vienuolių, besidarbuo
jančių su apleistais vaikais ir 
seneliais daugiausia Italijoje 
ir Pietų* Amerikos šalyse. Ku
nigas G. Calabria mirė 1954 
m., sulaukęs 81 metų am
žiaus. 

Balandžio 18-ąją taip pat 
kanonizuota sesuo vienuolė A. 
Pietrantoni (gimė 1864 me
tais). J i buvo antrasis vaikas 
11 vaikų turėjusioje vargingų 
valstiečių šeimoje. Kad padėtų 
išmaitinti savo brolius ir sese
ris, ji nuo 7 iki l t -metų dirbo 
prie kelių tiesimo. 1886 me
tais įstojo į Gailestingumo 
darbų seserų kongregaciją, 
dirbo slauge Romos Šventosios 
Dvasios ligoninėje. Nors sirgo 
džiova, tačiau prašė leisti to
liau tęsti gailestingumo dar
bus ligoninėje. 1894 metais 
trisdešimtmetę A. Pietrantoni 

pas i t raukęs , kad paruoštų sunkiai peiliu sužeidė psichi-
mums vietas, kad ir mes nis ligonis. Vienuolė netrukus 
bū tume ten, kur jis yra. J i s nuo sužeidimų mirė. Aprašy-

ji yra žinoma ir kaip tremtinių 
maldaknygės „Marija, gelbėk 
mus" kūrėja. Šis lietuvių kan
čios ir vilties maldynas, pasak 
kunigo R. Grigo, y ra išverstas 
į daugybę kalbų. 

Pirmasis žingsnis, atkuriant 
Lietuvoje Caritą, buvo žengtas 
1988 m. rugpjūčio 26 dieną, 
kai seselės Albinos Pajarskai
tės suburta septynių moterų 
iniciatyvinė grupė dar pogrin
džio sąlygomis pasirašė Kata
likiško moterų sambūrio Cari
tas įsteigimo aktą. 

Oficiali Lietuvos Caritas at
kūrimo data — 1989 metų ba
landžio 15-16 d., kai Kauno 
sporto halėje vykusiame susi
rinkime, dalyvaujant 3,800 de
legatų, buvo viešai apie tai 
paskelbta. Buvo paskelbtas ir 
svarbiausias Caritas tikslas 
— tiesa ir meile kurti tikrųjų 
vertybių siekiančią visuome
nę. 

Šiandien Caritas apima visą 
Lietuvą. Sukurtos struktūros 
vyskupijose, dekanatuose, pa
rapijose, veikia nemažas įvai
rių globos įstaigų tinklas. Lie
tuvos Caritas yra .Caritas In-
ternacionalis" tikrasis narys. 
(Elta) 

• Utena . Balandžio 13 d. 
Utenos Dievo Apvaizdos baž
nyčioje susirinkę uteniškiai 
meldėsi už taiką Jugoslavijoje 
ir šeimose. Keisdamiesi kas 
valandą Utenos mokyklų mo
ksleiviai kalbėjo rožinį nuo 
ryto iki vidurnakčio. Vidur
dienį šv. Mišias aukojo Svė
dasų parapijos vikaras kun. V. 
Juškėnas. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Parduodamas 90 m. Geo 
Storm. 62,000 mylių, juodos 
spalvos, gerame stovyje. Kaina 
2,000 dol. TeL 773-376-8559. 
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RIMAS LSTAHKUS 
»Orai— ir sąHnJng— patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Help YVanted Presser no expe-
rience necessary, inunediate 
opening. Inųuire at Campus 
Cleaners, 57 Garden Market, 
Western Springs, 
708-246-8824. 

\ • .: . -i!t<,r'.'4 Sv K.izimiero sesrnj kongregacijos motiniškojo 
i- ' ' ik. igojf Nuotr Mart in Geatauto 

yra tasai , kuris mus myli iki 
kryžiaus mirties (plg. J n 14, 2 
i r t . ) . 

Ar tu esi Mesijas — Dievo 
Sūnus? „Jūs matysite Žmo-

' gaus Sūnų, sėdintį Visagalio 
dešinėje ir ateinantį dangaus 
debesyse!" (Mt 26, 63). Baž
nyčia nuo pradžios tikėjo, kad 
Viešpats greitai ateis, kad at
baigtų tvėrimą. Tačiau niekas 
nežino to meto, kada žmonija 
bus paliesta. 

Bet kiekvienas žino, kad gy
venimas teka ir eina į pa
baigą. Žmogaus gyvenimo lai
kas t rumpas . Kai greit jis 
praeina. Tada pas mus ateis 
Viešpats, pas mane, pas jus! 

„Mes skelbiame, Viešpatie, 
tavo mirtį ir išpažįstame tavo 
prisikėlimą laukdami tavęs 
ateinant"*. „Ateik, Viešpatie 
Jėzau!" Taip meldėsi Bažnyčia 
pačioje pradžioje, taip tur ime 
melstis ir mes. O Viešpats į 
mūsų maldą atsakys: Taip, aš 
ateinu! (Apr 22, 20) Ir tai mes 
tur ime išgyventi kiekvienose 
Mišiose. „Ir Dvasia, ir suža
dėtinė kviečia: 'Ateik!' I r kas 
girdi, te atsiliepia: 'Ateik!' Ir 
kas trokšta, teateina, ir kas 
nori. tesisemia dovanai gy
vybės vandens" (Apr 22,17). 

K u n . J . Paka ln i šk i s 
„Bažnyčios žinios" 1999 m. 
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Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. SSM 

Hosnt Hess* Care 
ietko atmenu prižiOjrėti vyr. 
amžiaus žmones. Aag)ų k 

m k « l m p V . i n m T y , j | Į — •»• 

rekomrnrtarijos nsfrirlanjamos, 
$75 8d $1201 damą. Skamba* 

Phil arba Janusz, tcL 414-763-2615. 

ReftaHaga moterų valymai. 
Patma ir parveža į Manyetag 

Parką. $325/450 į savaite. 
TeL 708-903-8597. 

Pirmosios Komunijos dieną... 

dama jos gyvenimą ir tragišką 
mirtį, tuometinė Romos spau
d a A. Pietrantoni vadino „gai
lestingumo darbų kankine". 
Popiežius Paulius VI ją beati-
fikavo 1972 metais. 
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K A N D I D A T Ė ! 
BAŽNYČIOS 

PALAIMINTŲ J V GARBĘ 

Savo atsikūrimo dešimtmetį 
minintis Lietuvos Caritas, 
kaip sakė šios organizacijos 
generalinis direktorius kuni
gas Robertas Grigas, kartu 
mini ir buvusios prieškario 
laikų draugijos vadovės, mo
kytojos, Sibiro kankinės Ade
lės Dirsytės (1909-1955 m.) gi
mimo devyniasdešimties metų 
sukaktį . A. Dirsytė, pasak 
kun. R. Grigo, yra reali kandi
datė į Bažnyčios palaimintųjų 
garbę. 

Prieškario nepriklausomy
bės laikais Lietuvos Caritas 
draugija rūpinosi vargstan
čiais, juos šelpė ir globojo. So
vietinės okupacijos metais 
draugijos veikla buvo nu
t raukta , o jos vadovė, mokyto
ja A. Dirsytė už pogrindinę 
ateitininkų veiklą buvo suim
ta , nuteista, ištremta į Sibirą 
ir ten nukankinta. Daugeliui 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

Paminklas prez. Antanui Smetonai Prezidentūros sodelyje Kaune (ati
dengtas 1996 m). Nuotr. Viktoro Kučo 

BUS PRISIMINTAS PREZIDENTAS 
A. SMETONA 

Šiemet sueina 125 m. nuo jo gimimo ir 55 m. nuo mirt ies 

šiais metais sueina dviguba 
pirmojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos sukaktis: 
125 metai nuo jo gimimo ir 55 
metai nuo jo mirties. Šias ap
valesnes datas yra rengiamasi 
paminėti Čikagoje — sukak-

~- tims jau pradėta ruoštis. 
Minėjimas įvyks lapkričio 21 

d. (sekmadienį) PL centro apa
tinėje salėje, kur yra ruošiama 
akademinė ir meninė dalis. 
Apie tai mūsų spaudoje dar 
bus nemažai rašoma. Šį kartą 
norima perduoti tik pirminę 
žinią, kad mūsų tautiečiai jau 
įsidėmėtų siją datą ir ateitų į 
šį gana svarbų minėjimą. Ne
trukus dauįamas iš mūsų iš
vyksime atostogų ir gal laiki
nai pamiršime apie lietuvišką 
veiklą ir įvairius renginius, 
kurie vyks šį rudenį. Tad prieš 
artėjančius vasaros malonu
mus reikia pažvelgti į ryškes
nes datas, kurios mūsų lau
kia, vėl įsijungus 'į ateinantį 
veiklos sezoną. 

Kaip, be abejo, dar dažnas iš 
mūsų atsimename, gana dide
lis prezidento Antano Smeto
nos minėjimas Čikagoje įvyko 
prieš 25 metus — 1974-aisiais, 
kuomet buvo atšvęstas prezi
dento 100-asis gimtadienis. 
Jis buvo surengtas tų metų 
spalio 6 d. Maria aukšt. mo
kyklos salėje. Minėjimo pra
džioje trumpai kalbėjo Lietu
vos gen. garbės konsule Juzė 
Daužvardienė, o ilgoką pas
kaitą apie A. Smetoną skaitė 
Vytautas Alantas. Koncertinė
je programos dalyje, kurią 
vedė Birutė Pūkelevičiūtė, pa
sirodė pianistas Vytautas 
Smetona ir solistė Audronė 
Simonaitytė. 

1974 m. spalio 3-9 dienomis 
Čiurlionio galerijoje buvo su
rengta Antano Smetonos veik
los ir raštijos paroda, demon
stravusi šimtus eksponatų iš 
A. Smetonos pasireiškimų Lie
tuvoje ir jo gyvenimo dienu 
išeivijoje. Parodos organiza
torius ir pagrindinis ekspo
natų teikėjas buvo Bronius 
Kviklys, o techniškasis paro
dos vedėjas — Liudas Kairys. 

Tuomet į minėjimo darbą 
buvo įjungtos visos patriotinės 
organizacijos; buvo sudarytas 
platus minėjimo garbės komi
tetas, suorganizuota veikli fi
nansų komisija. Su tokiu stip
riu užnugariu minėjimas bu

vo gražus ir gausus dalyviais. 
Nors prieš 25 metus taip pat 
daugumas ir kitų mūsų rengi
nių sutraukdavo daugiau dė
mesio bei dalyvių, ko dabar 
jau vis rečiau susilaukiame, 
ypač ne pramoginio tipo su
sibūrimuose. 

Šį kartą prez. A. Smetonos 
prisiminimas organizuojamas 
jau kiek siauresniu mastu, 
nes yra susidariusios jau kito
kios sąlygos ir aplinkybės. Or
ganizacinio darbo ėmėsi veikli 
visuomenininke ir kultūrinin
kė Irena Kriaučeliūnienė. Ji 
sukvietė rengimo komitetą, į 
kurį įeina Dana Bazienė, Os
karas Kremeris. Irena Kaz
lauskienė, Vaclovas Mažeika, 
Leonas Maskaliūnas, Milda 
Marcinkienė, Juozas Mikulis, 
Pranas Povilaitis, Edvardas 
Šulaitis, Juozas Žygas, o ko
mitetui pirmininkauja pati 
Irena. 

Pirmininkė labai patenkin-

KELIONĖS, MUITINĖS 
IR KONTRABANDA 

Š.m. balandžio 16 d. „Res
publika" išspausdino tokį laiš
ką: „Šiuo metu, mes su vyru 
igim. 1935 m.) gyvename iš 
vyro 320 Lt invalidumo pensi
jos. Aš registruota darbo bir
žoje, tačiau pašalpos iš ten ne
gaunu. Turime butą, už komu
nalines paslaugas mokame 
288 Lt per mėnesį. Prieš dve
jus metus, mirus mamai, par
davėme jos ūkį kaime ir nusi
pirkome automobilį. Jis mums 
labai reikalingas, mat Taura
gės priemiestyje turime 6 arus 
žemės, kurioje auginame dar
žoves. Š.m. kovo 4 d. važiavau 
j Kaliningrado sritį aplankyti 
giminaičių šeimos. Atsidėko
dami už mūsų lauktuves gi
minės įdėjo 0.9 kg cukraus, 
0.5 1 konjako ir 1 1 degtinės. 
Grįžtanti atgal buvau sulaiky
ta muitinės Panemunės poste 
kaip kontrabandininke, vežusi 
prekių už 27 Lt. Tauragės te
ritorinės muitinės viršininko 
pavaduotoja A. Venskienė pas
kyrė 5 tūkst. litų baudą ir 
konfiskavo automobilį. Nors 
šią bausmę apskundžiau teis
mui, vis dėlto negaliu supras
ti, ar už 27 litų vertės „kontra
bandą" ne per žiauru skirti 5 
tūkst. litų baudą ir konfiskuo
ti automobilį? Iki šiol gyve
nome labai sunkiai. Tačiau 
dabar, atrodo, nebeturėsime ir 
to sunkaus gyvenimo. Tik ne
viltį". 

ta, kad visi, į kuriuos buvo 
kreiptasi, sutiko įsijungti į ko
mitetą ir aktyviai talkinti vi
suose darbuose. Komitetas jau 
buvo surengęs vieną posėdį, 
kuriame apsvarstė pagrindi
nius klausimus — nustatyti 
minėjimo vietą ir laiką. Daug 
sunkumų būta dėl minėjimo 
datos, nes daugumas savaitga
lių šiemet jau buvo užimta ir 
didelio pasirinkimo nebuvo. 
Po ilgesnių svarstymų buvo 
apsistota ties lapkričio 21 die
nos data, kuri turėtų paten
kinti daugumą mūsų tautie
čių, nes tuo laiku oro sąlygos 
dar neturėtų būti blogos. 

Nors minėjimui skirta data 
dar yra tolokai, tačiau su kiek
viena diena ji artėja — visai 
nepasijusime ir prezidento An
tano Smetonos minėjimas bus 
čia pat. 

Yra žinoma, kad iš Lietuvos 
į užsienį važiuoja vyriausybi
ninkai, Seimo nariai, įvairūs 
biurokratai ir t.t. Važiuojan
čių daug ir važiuoja dažnai. 
Visi labai svarbiais reikalais. 
Pvz., mačiau vienos grupės fo
tografiją (L.R.), kurioje keliau
jančių skaičius prilygsta cho
rui ar ansambliui. Grupės va
dovas — Seimo pirmininkas. 
Važiavo į Kiniją užmegzti pre
kybinius bei kultūrinius ry
šius. 

Tūkstančiai keliaujančio eli
to grįžta namo ir nesigirdi, 
kad kas būtų nubaustas gyve
nimą ardančiom baudom. Ne
gi jie visi vežasi su savim nau
jausius muitinės apribojimus 
ir nesiveža daugiau, negu įsta
tymai leidžia? 5,000 litų bau
das gavo kaime gyvenantys 
žmonės, kurie nepriklausė 
tam keliaujančiam elitui. 
(Prieš keletą mėnesių kitas 
kaimo gyventojas buvo irgi 
nubaustas, 5,000 Lt bauda, 
grįždamas iš Baltarusijos.) 

Nubausto čikagiečio laišką 
teko skaityti „Lietuvos ryte". 
Jis taip pat paminimas „Drau
go" straipsnyje (1999.04.23), 
informuojant skaitytojus apie 
naujausius apribojimus. 
Straipsnis.įdomus, žinios nau
dingos, bet nepakankamos. 
Jos man sukėlė daug klau
simų ir išgąsdino, nes aš pats 
ketinau važiuoti į Lietuvą. Ne
noriu tapti kontrabandininku, 
mokėti baudą ir sugadinti 
viešnagę Lietuvoje. Straipsnis 
rašytas Lietuvių grįžimo į tė
vynę informacijos centro di
rektoriaus Žilvino Beliausko. 
Šio straipsnio paskatintas, 
kreipiausi į Čikagos konsulatą 
ir gavau angliškai rašytą ko
piją, ką galima vežtis su sa
vim. Apie „snapsą" (stiprų gė
rimą), aišku, ne daugiau 1 lit
ro. Vyno — ne daugiau 2 litrų. 
Kakavos — 1 kg. Apie kavą 
nieko neparašyta. Mano gimi
nės mėgsta amerikietišką ka
vą, tai kas būtų, jei nuvežčiau 
3 kg? Ar tai kontrabanda? Pa
puošalai, tauraus metalo, jei 
veži kaip dovaną, ne daugiau 
25 gramų (taip parašyta). O 
jei veži grandinėlę 35 gramų, 
tai kaip čia — kontrabanda? 
Kitoj vietoj rašoma, kad gali
ma įvežti iki 3,000 litų vertės 
dovanų su tam tikrais paaiš
kinimais. Aplamai, norint ke
liautoją nubausti, vietos daug, 
bet apie baudas jokios infor
macijos neturi nei konsulatas, 
nei kelionių biuras. 5,000 litų 
ir kitokias didžiules baudas 
sukūrė dabartinis konservato
rių vadovaujamas Seimas, pir
mininkaujant, populiariau
siam politikui Amerikos lietu

vių tarpe. Kai biudžete pri
trūksta pinigų vyriausybė 
imasi drastiškų priemonių, 
kaip išrinkti pinigus iš Lietu
vos žmonių. Ypač iš tokių, ku
rie nepriklauso valdančiam 
luomui. 

Daugelis aukojo Tėvynės są
jungai, kada aukos buvo ma
da. Gal ir tas čikagietis aukojo 
— apmaudas imtų kiekvieną 
po tokių nemalonumų su mui
tine tėvynėje. 

Minėtas LGTIC direktorius 
Ž. Beliauskas straipsnyje 
apie muitus ir bausmes bando 
mus, agrinorius", apšviesti. Su 
paprastesnių paaiškinimu 
mes galima nesuprasti esmi
nių sąvokų apie valstybę, įsta
tymus ir t.t. Kad būtų mums 
aiškiau, pasakoja, kaip jo pa
žįstamom buvo išrašyta di
džiulė bauda už cigaretes, ke
liaujant į Švediją. Suprask, 
kad jei tokios civilizuotos vals
tybės kaip Švedija gali bausti, 
tai ir Lietuvai tinka. Švediją 
lyginti su Lietuva (valstybės), 
taip kaip lyginti morkas su 
krienais. Buvau Švedijoj ir 
mačiau. Švedijoj tokio kyši
ninkų skaičiaus kaip Lietuvoj, 
nėra. Moksleiviai į mokyklas 
gali eiti be baimės — nebus 
užpuldinėjami, kaip Panevė
žy arba Alytuj. Pensininkai 
čekius gauna laiku. Švedijos 
aukšti valdininkai nesistato 
namų ne pagal savo atlygini
mus. O gal norite palyginti 
Švedijos ministerijų korupci
jos lygį su Lietuvos? Šiuome
tinis prezidento nepasitikėji
mas vyriausybe (viena svarbių 
priežasčių) ir buvo stoka pla
ningos kovos prieš organi
zuotą nusikalstamumą ir ko
rupciją. Vadinasi, po informa
cijos apie muitinės apriboji
mus, bausmes spaudoj, sąvo
kų aiškinimus, vis tiek pasili
ko neaišku, kada kas gali būti 
apšauktas kontrabandininku 
ir nubaustas ir kada ne. 

Kęstas Kriaučiūnas ' 
Oak Lawn, IL 

NEJAUGI NEVERTA 
DĖMESIO? 

Praėjus kuriam laikui nuo 
konferencijos ir svarstymų Či
kagoje Loyola universitete 
apie krizę pokomunistinėje 
Rytų Europoje, ir šiek tiek ap
rimus dėl tų problemų, perša
si kelios mintys apie visa tai, 
ypač apie Amerikos lietuvių 
paramą, pagarsinant ir orga
nizuojant tokius forumus. Mū
sų išeivijos spaudoje, įskaitant 
„Draugą", pati redaktorė gana 
plačiai ir detaliai skaitytojams 
pristatė klausimą ir, rodosi, ar 
ką daugiau galėjo iš vis čia 
padėti Amerikos lietuviai, 
ypač pagrindiniai spiritus mo-
vens organizatoriai — Maria 
ir Antanas Rudžiai. 
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PAGERBTAS JAV KARININKO 
ATMINIMAS 

Deja, to negalima pasakyti 
apie pačios laisvosios Lietuvos 
spaudą, jos atsiliepimus apie 
tą įvykį. Neatrodo, kad buvo 
kreipta šiek tiek daugiau dė
mesio tuo klausimu ir iš pačių 
spaudos tarnybų, lydėjusių 
mūsų diplomatus. Nežinia kas 
čia daugiau įtakos turėjo ar į 
praeitį nueinantis sovietinis 
palikimas, jo inercija ar pa
prasčiausias abejingumas — 
„Ne tėvo laukas, ne sūnus 
aria..." 

O yis dėlto, kiek teko suži
nota, galima buvo nors šiek 
tiek atsižvelgti į paprasčiausią 
etiketą ir nors keletą pagarbių 
žodžių parašyti, jei ne Ameri
kos lietuvių adresu (prie to 
jau esame įpratę), tai nors 
amerikiečiams, garbingiems 
Loyola universiteto mokslinin
kams, bei vieno didžiausių 
Amerikos dienraščių „Chicago 
Tribūne" skyrių vadovams, 
kad ir, pavyzdžiui, už tokį la
bai svarų ir palankų straipsnį 
Lietuvai, parašytą Michael 
McGuire: „Lithuania's Lands
bergis: Now is the time to join 
NATO alliacne", 1999 metų 
kovo 9 d. 

Daugeliui mūsų tėvynainių 
Lietuvoje reikėtų suprasti, 
kad Lietuva nėra visatos cent
ras ir antra, kad vis tik šį tą 
reiškia ir lietuviai amerikie
čiai, nusipelnę Amerikos pi
liečiai, gyvenantys pačioj įta
kingiausioj pasaulio valsty
bėje — Amerikoje. Deja, čia 
gyvenantys viso to pasigedo. 
Čia gyvenančius lietuvius ne
maloniai nuteikė š.m. vasario 
viduryje per vienuoliktą 
WTTW televizijos kanalą va
landą transliuota laida „Front 
line: Rusiška ruletė", kur me
todiškai buvo mėtomi „akme
nėliai" į Lietuvos pusę, vis tar
si pirštu bakstelėjant j \ porą 
kažkokių „lietuviukų" — kri
minalistų. Tas incidentas fo
rumo susitikimų metu buvo 
keliamas Lietuvos atstovams, 
bet, kaip vėliau pasirodo, kad 
tuo daugiau buvo susirūpinę 
ir pasipiktinę čia gyveną lietu
viai, bet ne mūsų tėvynainiai 
ir jų spauda, nepaisant, kad 
viskas tas vyko kaip tik išva
karėse, Lietuvai beldžiantis į 
NATO duris. Ir lenda į galvą 
neramios mintys: tai ko čia 
mums labai pergyventi ir jau
dintis, jeigu ten nėra atgarsių 
ir jų spaudos tarnybos pa
prasčiausiai tyli? 

Povilas Vaičekauskas 
Chicago, IL 

Paminklas Žuvusiems d>l Lietuvos 
šio paminklo tautinių švenčių metu 
padtvlnmi vainikai ir pagerbimu tai 

laisvės Jaunimo centro •odelyje. Prie 
bei kitomis progomis vyksta iškilme*, 
įtos didvyriai. 

Nuotr Jono TamulaJdio 

Visoje Amerikoje pažymint 
Atminties dieną, Lietuvos am
basada Vašingtone pakvietė 
JAV gyvenančius tautiečius į 
Arlington kapines pagerbti čia 
besiilsinčio JAV kariuomenės 
leitenanto Samuel J. Harris 
atminimo. 

Leitenantas S. Harris, 1919-
1920 m., būdamas besiku
riančios amerikiečių brigados, 
į kurią telkėsi Lietuvos tarny
bon stoję JAV karininkai, na
rys, aktyviai kovojo prieš Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šus, padėjo tvirtėti jaunai mū
sų valstybės kariuomenei. 
1920 m. vasario 23 d., slopi
nant ginkluotą maištą Kauno 
įguloje, jis buvo sunkiai su
žeistas ir kitą dieną mirė. Va
sario 27 d. ltn. S,. Harris palai
kai buvo išvežti iš Lietuvos į 
JAV ir palaidoti Arlington ka
pinėse. 

Prie leitenanto S. Harris ka
po įvyko iškilmės, į kurias at
vyko Lietuvos ambasadorius 

KVIEČIU PADĖTI 
VARGSTANTIEMS 

... Pirmiausiai sveikinu Jus 
visus ir kreipiuosi su reikš
mingu prašymu. Jums mano 
vardas ir daromi darbai dau
giau ar mažiau yra žinomi. 

N. Daugėliškyje pastatyti 
vaikų-senelių parapijiniai glo
bos namai, kur ne vienas rado 
prieglobstį ir ramybę, o dabar 
kai kurie studijuoja, mokosi. 
Nemažas našlaičių būrys gy
vena šeimose, kur taip pat jau 
kai kurie išskleidė sparnus gy
venimui. 

Tačiau vargo ir skurdo vai
kų gyvenime Lietuvoje daug, 
pilni šiukšlynai besirausian
čių vaikų, gatvėse gyvenantys 
vaikai, tai visų mūsų naujos ir 
laisvos Lietuvos bėda ir žaiz
da. 

Žvelgdamas į ateitį, mūsų 
arkivyskupo A. J. Bačkio nau
ju paskyrimu, Vilniaus — Pi
laitės klebonu pradėjau pana
šios veiklos kelią. Pastatyti 
šiame rajone nedidelę šven
tovę su parapijiniais našlaičių 
globos namais, bei jaunimo 
centru. Taip pat sukuriant 
gražią ir dvasingą gyvenimo 
nuotaiką. 

Pirmutinis tikslas, kad vai
kai iš šiukšlynų sugrįžtų į 
jaukius namus, į naują gyve
nimą, o toliau galėtų eiti lai
mingu ir teisingu gyvenimo 
keliu. 

Kreipiuosi į visus, kuriems 
bent truputį rūpi jaunoji Lie
tuvos karta. Manau pakeisti ir 
palengvinti vaikų dalią, pri
sidedant prie iio 2000-mečio 
projekto pradžios savo auka. 
Tik visi kartu galėsime pakel
ti sunkią ir skaudžią Lietuvos 
vaikų dalią, baigdami šį am
žių ir eidami į naują. 

Aukas galite siųsti man į 
Vilnių pavedimu į banką arba 
grynais, nurodant savo tikslų 
adresą. Šio projekto sėkme 
tikėkime visi kartu. Adresas: 
Vilniaus Pilaites Šv. Juozapo 
parapija, Vydūno 12-15 Vil
nius, Lithuania teiyfaks. 370-
2 70 72 32. Bankas Hermis: 
banko kodas 260101730 sąsk. 
litais Nr. 701352, Jogailos g. 
9a LT-2001 Vilnius telėks. 
261210 HERMI LT SW IFT 
COBH LT 2/ sąsk. valiuta Nr. 
14106 

Kun. Kęstutis Ralys 
Klebonas 

• Tigro vaikas gimsta dry
žuotas. 

Ispanų patarlė 

JAV Stasys Sakalauskas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės prezi 
diumo pirmininkas Donatas 
Skučas, Vašingtono Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, am
basados pareigūnai, iš Lietu
vos atvykę svečiai. Iškilmių 
metu Lietuvos gynybos atašė 
JAV majoras Valdemaras Sa-
rapinas ir Vašingtono Lietu
vių Bendruomenės pirmininko 
pavaduotojas Vidmantas Pet
raitis papasakojo apie šio 
amerikiečių karininko tar
nybą bei kovas Lietuvoje. Pa
sidžiaugta vėl atgimusia pras
minga tradicija aplankyti ko
votojo už Lietuvos laisvę poil
sio vietą abiem valstybėms įsi
mintinų dienų metu. Pasak 
majoro V. Sarapino, nereti 
svečiai čia — ir aukšti mūsų 
valstybės pareigūnai, ir JAV 
besimokantys Lietuvos kari
ninkai bei kariūnai. Leitenan
to S. Harris atminimas pa
gerbtas tylos minute, jo poilsio 
vieta papuošta gėlėmis. 

Nuoširdi užuojauta dr. MAŽEIKAI ir visai Seimai 
netekus 

MYLIMOS 
MAMYTĖS IR ŽMONOS 

Kartu liūdime. 

Robertas ir Aldona Tamulioniai 

A.tA. 
JULIUI RAULINAIČIUI 

užbaigus žemiškąją kelionę, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną IRENĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnus ARVYDĄ ir 
SIGITĄ, brolį ALGI ir kartu liūdime. 

Laima ir dr. Petras Žliobai 

Indrė ir dr. Donatas Tijūnėlis su Šeimomis 

Mūsų buvusiai būrelio sesei 

A.tA. 
sktn. ALDONAI 

PALUKAITTENEI 
išėjus Namo, reiSkiame gilią užuojautą jos vyrui 
MINDAUGUI, sūnums ALGIRDUI ir KĘSTUČIUI 
su šeimomis. 

Vyr. skaučių „Mirgos" būrelio sesės 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
ČLM MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 

..Dainava" iš Dainavos 
šalies... Alytaus lietuvių liau
dies meno ansamblis „Daina
va" atvyksta į Čikagą ir pasi
rodys Jaunimo centre liepos 3 
d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Bilie
tai gaunami „Seklyčioje" ir 
Jaunimo centre. 

Ju rg i s Kazlauskas, ilga
metis Stamford, CT, gyvento
jas, mirė gegužės 17 d., sulau
kęs SO metų amžiaus. Jo pa
laikai bus pervežti ir palaidoti 
Lietuvoje. Kanadoje liko brolis 
Vaitiekus ir daug giminių Lie
tuvoje. Žmona Genovaitė mirė 
1995 m., palaidota Lietuvoje. 
Kazlauskai vaikų neturėjo. 

Dr. M. Vygantas, Winnet-
ka, IL, atsilygindamas už 
„Draugo" prenumeratą, pri
jungė 150 dol. auką. Labai 
dėkojame! 

Komunist inės Kinijos 
valdžia birželio 4 d. labai 
rūpestingai saugojo, kad nie
kas nepaminėtų Tiananmen 
aikštėje vykdytų žudynių de
šimtmečio. Lietuvių tauta gali 
laisvai — su meile ir pagarba 
minėti visus savo didvyrius, 
visus, nors ir šiurpiausius 
savo istorijos momentus, šį 
sekmadienį, birželio 13 dieną, 
du tokių šiurpių įvykių pa
minėjimai ruošiami ir Čika
goje, ir Lemonte. Būtų mūsų 
visuomenei tikra gėda, jeigu 
gausiai nesusirinktų prisimin
ti tragiškojo birželio arba lie
tuvių partizanų. Čikagoje AL-
Tas ruošia trėmimų ir lietuvių 
tautos kančių prisiminimą 
sekmadienį, pradedant 10 vai. 
r. vėliavų pakėlimu Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
aikštėje. 10:30 vai. Mišiomis, o 
tuoj po Mišių — akademija 
parapijos salėje. Tą patį sek
madienį, birželio 13 d., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte, 
bus ilgai lauktos iškilmės — 
paminklo partizano motinai 
pašventinimas. Pradedama 11 
vai. r. Mišiomis Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos 

Tėvo diena Pasaulio tie-
tuvių centre, Lemonte, bus 
švenčiama birželio 20 d., tuoj 
po Mišių (apie 12 vai.) centro 
didžiojoje salėje. Gražiai ir 
prasmingai šventėme Motinos 
dieną, nepamirškime ir tėvo. 
Pasikvieskime tėvą, senelį, 
uošvį į pabendravimą. Bus 
gera užkanda, namie kepti py
ragaičiai, kava, įdomi, tėvų 
garbei paruošta, programa, 
kurios atlikėjai — staigmena! 
Visus dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Lietuvos Krikščioniu de
mokratu partijos rėmėjai vi
sus kviečia į smagią gegužinę 
sekmadienį, birželio 27 d. (ne 
26 d.), 12:30 vai. p.p., Ateiti
ninkų namų sode, 12690 S. 
Archer Ave. Pasikvieskite 
savo draugus ir artimuosius, 
nors jie ir „neprįjaučiantys" 
krikščionims demokratams. M. 
Reinienės suorganizuotas ko
mitetas pasiruošęs visus ska
niais pietumis pavaišinti, bus 
ir kitokios atgaivos. 

SENATORIAUS 
P. FITZGERALD 

IŠTAIGOJE 
Kai išrenkamas naujas JAV 

senatorius, reikia su juo ir jo 
įstaigos tarnautojais susipa
žinti, idant jie žinotų, jog ir 
lietuviai čia gyvena. Tokiu 
tikslu Lietuvių respublikonų 
lygos delegacija gegužės 27 d. 
rytą nuvyko į Čikagos vidur-
miestyje esantį Federal Buil-
ding 39 aukštą. Senatorius, 
deja, buvo Vašingtone vyks
tančiuose senato posėdžiuose, 
bet prie durų su šypsena lietu
vius pasitiko jo įstaigos virši
ninkė advokatė Maggie Hic-
key. Ji mielai pasveikino LR 
lygos pirm. Anatolijų Milūną, 
vicepirm. Leoną Maskaliūną, 
tautinių grupių Respublikonų 
tarybos pirm. Kazimierą Oksą 
ir JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos pirm. Birutę A. 
Vindašienę. 

Senatoriaus Peter Fitzge-

Pavasaris ir vasara tęsiasi 
trumpai, todėl tą laikotarpį 
reikia panaudoti poilsiui, ypač 
tiems, kurie dirba protinį 
darbą. Į tą skaičių patenka ir 
mokiniai — studentai. Mokslo 
institucijos stengiasi mokslo 
metus užbaigti dar prieš vasa
rai prasidedant. Neatsilieka 
ir lituanistinės mokyklos. 

Čikagos lituanistinė mokyk
la mokslo metus užbaigė 1999 
m. gegužės mėnesio 22 dieną. 
Mokiniai į mokyklą susirinko 
įprastu laiku, šventiškai pasi-

pagerbė savo mokytojas ir ap
dovanojo jas gėlėmis. 

švietimo tarybos pirmininkė 
negalėjo asmeniškai atvykti į 
mokslo metų užbaigimą, ta
čiau atsiuntė sveikinimą raš
tu. Kartu perdavė konkurso 
laimėtojams dovanas, kurias 
įteikė direktorė J. Dovilienė. 
Švietimo taryba visoms litua
nistinėms mokykloms buvo 
paskelbusi rašinių ir piešinių 
konkursą. 

Buvo pagerbtos Dalia Bada-
rienė ir Daiva Miliūnienė už 

puošę ir be knygų. Prašydami dvejų metų mokyklos met-
Dievo palaimos per vasarą, su- raščio suredagavimą ir klasių 
sirinko į tėvų jėzuitų koplyčią, veiklos spaudoje aprašymą. 
Čia tėvas Juozas Vaišnys au
kojo Mišias, pasakydamas 
prasmingą pamokslą. Gražiai 
giedojo mokiniai, paruošti mu
zikės Dalios Gedvilienės. Skai
tinius skaitė abiturientės. Pa-

Įteikta po gėlę. Gavo gėlę ir J. 
Plačas už mokyklos veiklos 
aprašymą spaudoje ir dviejų 
numerių mokyklos laikraštėlio 
suredagavimą. 

{ sceną buvo iškviesti visi 
maldose be mokinių dalyvavo mokytojai. Tėvų komitetas tė-
mokytojai ir tėvai. vų vardu kiekvienam mokyto-

Po pamaldų visi nuėjo į Jau- jui įteikė po gėlę už pasi-
nimo centro didžiąją salę. Ko- šventimą jaunimo labui, 
ridoriuje trumpam pasiliko Ne visiems sąlygos leidžia 
abiturientės ir vėliavnešiai, mokykloje dirbti visą laiką. 
Suskamba paskutinis skam- Kartais keletą metų padir-
butis. Skambina patys ma- bėjus, tenka atsisveikinti su 
žiausieji. Visiems atsistojus, 
pasigirsta maršo garsai (D. 
Gedvilienei grojant). Buvo 
įneštos Amerikos ir Lietuvos 

mokykla. Tokių atsirado ir 
šiuos mokslo metus užbai
giant tai: Vytautas Pabedins
kas, Kristina Vaičikonienė, Ri-

vėliavos. Paskui jas žygiavo mas Gecevičius, Vida Gaižu-
abiturientės. Visi giedojo tytė, Onutė Utz, Ramunė Lu-
Amerikos ir Lietuvos himnus, kienė ir Marytė Utz. Su apgai-
D. Gedvilienei pianinu prita
riant. Pastačius vėliavas, abi
turientės susėdo specialiai 
joms paruoštoje vietoje prie 
scenos. Kun. J. Vaišnys sukal
bėjo invokaciją. 

lestavimu buvo atsisveikinta 
ir įteikta po dėkingumo gėlę. 

Šiais mokslo metais mokyk
loje veikė: vaikų ratelis, vaikų 
darželis, I, II, ID, IV, V sky
riai. Nebuvo šeštojo skyriaus. 

Mokyklos direktorė Jūratė Taip pat veikė VU, VIII, K, X 
Dovilienė pradėjo užbaigimo klasės ir dvikalbė klasė. Sky-
apeigas sveikindama ir pa- rių ir klasių baigimo pažymė-
kviesdama garbės svečius, jimai buvo įteikti klasėse, o 
Trumpa ir švaria kalba pa- garbės ir pagyrimo lapai čia 
sveikino susirinkusius ger- salėje. Buvo daug gerų ir 
biamas ir mielas Garbės kon- darbščių mokinių. 
sulas Vaclovas Kleiza. Dar 
trumpai sveikino ir kun. J. 
Vaišnys. Dvi Pedagoginio ins
tituto studentės pasveikino 
abiturientes ir pakvietė kitais 
mokslo metais į Pedagoginį 
institutą. 

I sceną buvo pakviesta de
šimtosios klasės auklėtoja 

Be mokytojų, mokyklai rei
kalinga ir administracija. La
bai darbščios buvo Marytė Utz 
ir Virginija Bužėnienė. Jos ap
dovanotos gėlėmis. Bus pasi
gesta Marytės Utz. Biblioteką 
tvarkė Vakarė Valaitienė, jai 
padėjo Lidija Griauzdienė ir 
kt. Mokyklos dvasiniais reika-

bažnyčioje, šventinimo iškil- r a ld raštinėje susėdę, pasidali- Hedvina Dainienė. Trumpai lais rūpinosi seselės Aušra ir 
mėmis. o baigiama pietumis ir nome nuomonėmis apie Lietu- pasveikinusi savo auklėtines, Laima. Jos paruošė mokinius 
pabendravimu PLC salėje. 
Būtina užsisakyti vietą į pie
tus, .skambinant Aldonai tel. 
708-448-7436. Dalyvaukime! 

natorių P. Fitzgerald tapti 
Baltic Caucus nariu ir atvykti 
susipažinti su lietuvių visuo
mene. 

kalbų buvo baigtos mokslo 
metų baigimo apeigos. Vėliau 

Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų auklėtoja Hedvina Dainienė su 
tytė, Aušra Brooks, Rasa Dovilaitė ir Živilė Bielakutė. 

NETRADICINIS MINĖJIMAS CICERO 
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vos įstojimą į NATO ir Euro- jj perskaitė mokytojų tarybos Pirmajai Komunijai, kurie ją 
pos Sąjungą,^pakvietėme se- protokolą, kuriuo patvirtina- priėmė jėzuitų koplyčioje. 

ma, jog keturios mergaitės Oficiali padėka buvo pa
baigė visą mokyklos kursą ir reikšta Juozui Milavickui, ku-
turi teisę gauti mokyklos bai- ris pareigingai daug metų ėjo 
gimo atestatus. Štai tos ketu- mokyklos iždininko pareigas. 

Sužinojome, jog įstaigos vir- rios: Živilė Bielskutė, Aušra p 0 trumpų pirmininkių D. 
šininkė adv. Maggie Hickey Brooks, Rasa Dovilaitė ir Dai- Badarienės ir D. Miliūnienės 
gyveno Čikagos Bndgeporte, n a Valaitytė. Jos visos baigė 
lankė Šv. Ignacijaus vidurinę mokyklą vienais penketukais. 
mokyklą studijavo DePaul, visos pasirašė abiturientų vi s i bendravo, geriant kavutę 
Loyola, Chicago, IL, ir North- knygoje, direktorės J. Dovilie- i r skanaujant gardumynus, 
vvestern universitetuose, yra nė joms įteikė atestatus, tėvų Mokytojams ir abiturientėms 
baigusi teisės mokslus ir nuo komiteto pirmininkės Dalia tėvų komitetas paruošė pietus 
jaunystės domisi politika. Badarienė ir Daiva Miliūnienė kavinėje. Čia abiturientės atli-

Savo ruožtu, ji klausė mūsų _ d o v a n a s _ knygos, o auk- k o trumpą programėlę links-
nuomonių apie ginklų tvarky- i e t o j a H . Dainienė — Garbės mesnio pobūdžio, 
mą, Kosovo problemą, jaunuo- raštus. Mokyklos vadovybė dė
lių kriminalinį nusiteikimą. kinga Lietuvių fondui už pa-

Trys ketvirčiai valandos dovanotas abiturientams kny-
prabėgo nepastebėtos malo- gas 
niai besikalbant su M. Hickey, p 0 to abiturientės įteikė 
kuri pažadėjo mūsų pageidavi- simbolinį raktą devintos kla-
mus bei nuomones perduoti s ė s mokiniams, linkėdamos džiaugiasi pasiektais "laimėji-
sen. P Fitzgerald, priimti mū- sėkmės. Abiturientės atsisvei- m a i s i r s u liūdesiu pergyvena 
sų kvietimus, siunčiamus se- kino su mokykla. Darius Su- nesėkmes. Ir naujai atvyku-
natonunrjai, prašant jų daly- trinavičius devintos klasės s iejį leidžia savo vaikučius į 
vauti lietuviškose iškilmėse ir mokinių vardu palinkėjo abi- lietuvišką mokyklą ir savo ta-
gegužinpse. turientėms sėkmės toliau mo- lentais praturtina kultūrinį 

Birutė A. Vindašienė kytis. Taip pat abiturientės gyvenimą. Taip elgdamiesi il
giau išlaikysime lietuvybę už 
Lietuvos sienų. Dėkingumas 
priklauso Lietuvių fondui ir 
Švietimo tarybai už paramą. 

J . Plačas 

Mokslo metai sėkmingai 
baigti visų vieningo darbo ir 
sąžiningai atliktų pareigų dė
ka. Tėvynė gali džiaugtis, kad 
ir toli nuo jos yra pasišven
tusių žmonių, kurie ją myli, 
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nnij IVK'I* (1«>lfRacija aplanke senatonaun Pet*>r Fitųjarald i«tai(fą I* katr+tt JAV LB Vidu-
IOP pirmininke Birute A VindaAien*. Lietuvių Respublikonų lygos vicepirmininkas Leonas 
.i.iiikii- An.it.oiijiis Milunas ir Tautiniu Respublikonų grupių tarybos pirmininkas Kazimie-
>ni iis ^taigo* viršininkė advokatė Maggie Hickey. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
(Brighton Park) ruošia pobū-
vį-pietus birželio 14 d., pirma
dienį, Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje. Pradžia lygiai 7 vai. 
vak. Kviečiami ne tik kuopos 
nariai, bet ir visuomenė, 
tačiau būtina užsisakyti vie
tas, skambinant Evelyn Oželis 
773-254-7553 

„Baisiojo birželio" įvykių mi
nėjime, surengtame Šv. Anta
no parapijos salėje Cicero bir
želio 6 d., pagrindinė kalbė
toja Jūratė Jasaitytė-Budrie-
nė pabėrė netradicinių' to
kioms sukaktims minčių. Ji, 
užuot šio istorinio įvykio api
būdinimo ir graudenimo, 
konkrečiai pažvelgė į dabartį 
ir bandė rasti atsakymą į lie
tuvių padėtį, besikeičiančio 
kelio juostoje. 

JAV LB Krašto valdybos vi
cepirmininkė informacijos rei
kalams buvo įžvalgi savo ak
tualiose pastabose, jas pailius
truodama gyvais pavyzdžiais 
iš savo patirties darbovietėje 
ir iš įsivaizduojamos kelionės 
po šį kraštą. 

„Atsisakyti kintančio pasau
lio negalime, — aiškino kal
bėtoja, — turime kartu kisti". 
Bet ji perspėjo, sakydama 
„kad šis kitimas turi būti pa
grįstas tvirtu pagrindu, istori
joje išgyventais dėsniais, kurie 
sudaro pamatus statomam 
naujam pastatui". 

Tada ji dar pridėjo — „be 
tvirtų pamatų niekas tiesiai ir 
ilgai nestovi". Kalbėtoja tuo
met pažvelgė į tautą ir žmo
nes: 

„Tauta yra neatskiriama 
žmogaus-asmens dalis. Nėra 
žmogaus be tautos, yra tik 
tauta praradusių žmonių. 
Tautos praradimas asmeniui 
yra tas pat, kaip fizinis vieno 
kurio kūno sąnario neteki
mas... Prarasti tautinį jausmą 
gyvenant kitos tautos žemėje 
labai lengva. Išsilaikyti yra 
daug sunkiau. Todėl išsilaiko 
tik dvasiškai stiprūs asme
nys". 

Savo neilgos, bet gerai pa
ruoštos paskaitos, pabaigoje J. 
Budrienė vėl grįžo prie besi-

AT8IŲ8TA PAMINĖTI 

NAUJAS „KULTŪROS 
BARŲ" NUMERIS 

Pasaulinio garso lenkų reži
sierius Krzysztof Zanussi savo 
interviu žurnalui „Kultūros 
barai" sakė: „Man atrodo, kad 
mes, lenkai, beveik nė nepa
žįstame Lietuvos ir lietuvių, 
nors gyvename kaimynystėje 
ir kažkada turėjome bendrą 
valstybę. Mes taip įpratome 
prie polonizuotų lietuvių, ku
riuos laikėme tokiais pat len
kais, kokiais patys esame, kad 
net nepastebėjome, jog egzis
tuoja didžiulė visai kitokia 
mentalinė erdvė ir lietuvišku
mo tradicija, kuri nepasidavė 
polonizavimui, nors ir buvo 
įtakojama, išlaikė savo kalbą, 
papročius, įpročius ir kt.". 
Apie šiuos ir kitus įdomius da
lykus rašo „Kultūros barai". 
Čikagos apylinkėse jie net tu
ri savo įgaliotinę, taigi norėda
mi užsisakyti žurnalą, rašyki
te: Marija Paškevičiene, 306 
55th PI, Dovvners grove, IL 
60516. 

keičiančio pasaulio veido, teig
dama, kad to negalima išveng
ti. Ji čia dar perspėjo: „Ne
galime atsisakyti to, kas mus 
jungia, negalime atsisakyti sa
vų ideologinių pagrindų, kurie 
taip sunkiai buvo išsikovoti, 
kurie buvo statomi dardan
čiuose tremtinių vagonuose, 
užšaldomi Sibiro taigose. Ne
galime ir neturime teisės išsi
ginti, kad pirmų pirmiausia 
esame lietuviais, didingos ir 
garbingos tautos dalis". 

Dviejų organizacijų 
bendras minėjimas 

Čia aprašomą minėjimą su
rengė dvi organizacijos — Lie
tuvių Bendruomenės Cicero 
apylinkė ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cicero skyrius. 

Pats minėjimas buvo pradė
tas pamaldomis Šv. Antano 
parap. bažnyčioje, kur šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. dr. Kęstutis Trima
kas, kuris vėliau šios parapi
jos salėje įvykusios programos 
metu sukalbėjo ir invokaciją. 
Per pamaldas bažnyčioje gra
žiai giedojo solistė Giedrė 
Nedveckienė ir Mariaus Pra
puolenio bei Jonės Bobinienės 
vadovaujamas parapijos cho
ras. 

Tiek bažnyčioje, tiek salėje 
su savo vėliavomis dalyvavo 
„Klaipėdos" jūros šaulių kuo
pos nariai ir jų vadovas Juo
zas Mikulis. 

Buvo ir meninė dalis 

Minėjimą salėje pradėjo 
ALTo Cicero skyriaus pirm. 
Stasys Dubauskas, padarė 
trumpą įžangą. Buvo sugiedo
ti JAV ir Lietuvos himnai, 
uždegta žuvusiems prisiminti 

mnH w*mi« u kafrėa: Daina Valai-
Nuotr. D. Badarienės 

žvakė, perskaityta invokaciją. 
Išklausius J . Budrienės pas

kaitos, buvo ir meninė dalis, 
kurią atliko profesionali kank
lininkė Dalia Kimtytė. Ji čia 
susirinkusius, o jų, deja nebu
vo labai daug (gal dėl atostogų 
meto ar kitų renginių sužavėjo 
savo sugebėjimais. Pabaigoj ji 
kartu su publika atliko „Lie
tuva brangi". 

Prieš išsiskirstant į publiką 
prabilo LB Cicero apyl. pirm. 
Raimundas Rimkus, kuris 
padėkojo jau anksčiau išvar
dintiems programos daly
viams. Be jau paminėtų, jis 
dėkojo ir šeimininkėms — vai
šių surengėjoms, kurios susi
rinkusius vaišino prieš progra
mos pradžią, 

Atrodo, kad visų šio minė
jimo dalyvių nuotaika buvo 
puiki, nes paskaitininkės min
tys buvo kitoniškos, netrafare-
tinės. Tas, žinoma, labiau pa
tiko jaunesniems minėjimo 
dalyviams, kuriems nuolati
niai verkšlenimai jau spėjo 
įgristi. 

Smagu buvo minėjime maty
ti ne taip seniai savo 101-jį 
gimtadieni atšventusią vy
riausiąją amžiumi Cicero lie
tuvių telkinio narę Jadvygą 
Jelmokienę, kurie nepabūgo 
karšto oro ir dalyvavo pamal
dose, akademijoje ir meninėje 
dalyje. 

Čia, iš tiesų, reikia išreikšti 
padėką minėjimo rengėjams, 
ypatingai LB Cicero apylinkės 
valdybos nariams, kurie nešė 
didžiąją minėjimo organizavi
mo bei pravedimo naštą. Ge
rai, jog Cicero lietuvių telki
nys, kuris anksčiau buvo vie
nas iš veikliausiųjų visoje 
Amerikoje, vis dar nenori pa
siduoti ir dar dažnokai su
ruošia gražius bei reikšmin
gus renginius. 

Ed. Sulaitis 

• Padedame išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-268-
4269. •»••!• 

• Lietuvos Dukterys, 
Seattle, WA, skyrius, Danutė 
Varaneckienė, Chicago, IL ir 
Ligia Frcius Dipaola, Bei-
mont, CA kiekvienas globoja 
po vieną našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami globą, kitiems me
tams, kiekvienas atsiuntė po 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globa", 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60829. 

(sk) 
• Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $300 — Tauragės lietu
vių klubas Čikagoje per iždi
ninką Kazį Rožanską. Rėmė
jams dėkojame. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
pervile, IL 60540-7022. 

(skj 

• TĖVŲ DIENOS i v . 
M i l i ų bei maldų novena 
prasidės birželio 11 d. ir tesis 
iki 20 d. Marijonų koplyčioje 
prie „Draugo*. Si novena skirta 
Švč. Jėsaus širdies garbei, 
meldžiant tėvams kūno ir sielos 
sveikatos, sėkmės darbuose, 
kantrybes kančioje, o mi
rusiems - amžinosios laimės. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų, vyrų, uošvių ir 
senelių vardus siųskite: 
Marian F a t h e r s , 6386 8. 
Kilbourn Ave^ Chicago, IL 

• Vilniečių žiniai! š.m. 
birželio 12 d., šeštadieni, 9 
VJT. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
už mirusius skyriaus narius ir 
Sibiro tremtinius. Po šv. Mišių 
vyksime į Tautines lietuvių 
kapines prie Sibiro tremtinių 
atminimui paminklo, pasta
tydinto Pranės ir Juliaus Pa-
kalkų. Vilniaus Krašto lie
tuvių sąjungos Čikagos 
skyriaus valdyba. 
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