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Prezidentas prašo konservatorių 
nedidinti priešpriešos 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) darbiaujama iki eilinių Seimo 
— Lietuvos vadovas Valdas 
Adamkus, pasak jo atstovės, 
mano, kad pastaruoju metu 
ryškėja konfrontacinė valdan
čiosios konservatorių partijos 
politika prezidento institucijos 
atžvilgiu. 

Trečiadienį vykusiame susi
tikime su Seimo konservato
rių frakcijos vadovybe V. 
Adamkus klausė, ar ši įtampa 
yra užprogramuota, ar atsitik
tinė. 

Valstybes vadovas domėjosi 
priežastimis, kodėl Seime iki 
šiol nesvarstomas jo pateiktas 
įstatymas dėl privatizavimo 
fondo lėšų valdymo tvarkos, 
taip pat kodėl valdančioji par-
tya nevykdo anksciaus duotų 
pažadų. Pavyzdžiui, Seimui 
nutarus nesvarstyti preziden
to siūlytų Visuomenės infor
mavimo įstatymo pataisų, Sei
mas įsipareigojo kitą doku
mento projektą parengti iki 
vasario 8 dienos, tačiau to 
nepadarė. 

Po susitikimo prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė sakė žurnalistams, 
jog ryškėjanti priešprieša 
kelia valstybės vadovo su
sirūpinimą, nes tai apsunkina 
bendradarbiavimą. „Preziden
tas teiravosi, ar tokia konfron
tacinė politika yra tiesiog pro
graminis rinkiminis konserva
torių tikslas, ir pasiūlė šį 
klausimą apsvarstyti trečia
dienį frakcijos posėdyje", pa
žymėjo V. Gaižauskaitė. 

Jos teigimu, rūpestį kelia 
„ateitis" — kaip bus bendra-

rinkimų rudenį — „ar bus 
sprendžiami konkretūs klausi
mai, ar bus gaištamas laikas 
tuščioms diskusijoms ir nevai
singiems ginčams". 

Tačiau Konservatorių frakci
jos seniūnas Arvydas Vidžiū
nas teigė neišgirdęs jokio pre
zidento siūlymo ką nors svar
styti. „Nesiūlė joks preziden
tas nieko apsvarstyti jokiame 
posėdyje, bet mes patys šne
kėsime", kalbėjo A. Vidžiūnas. 
Jis teigė apgailestaująs, jog 
valstybės vadovas pats neiš
eina kalbėtis su žurnalistais. 

V. Gaižauskaitei informuo
jant žiniasMaidos atstovus 
apie V. Adamkaus ir konser
vatorių frakcijos vadovų susi
tikimą, A. Vidžiūnas nuolat 
neigiamai purtė galvą. 

„Kai kalba spaudos atstovas, 
nelieka nuoširdumo niuansų", 
teigė Seimo narys. Jis pa
brėžė, jog prezidento žo
džiuose įžvelgė norą dirbti 
kartu. „Man šis pokalbis buvo 
mielas ir leidžia tikėtis, kad 
mes nuoširdžiau šnekėsimės 
ir kaip žmonės, o ne vien tik 
kaip kartais pakonkuruo-
jančių institucijų atstovai", 
kalbėjo A Vidžiūnas. 
' Kalbėdamas apie nesutari
mus su prezidentūra įstatymų 
leidyboje, Konservatorių frak
cijos seniūnas teigė preziden
tui dar kartą pakartojęs „tre
jus metus sakomą prašymą", 
jog jo atstovai aktyviau daly
vautų darbiniuose įstatymų 
rengimo posėdžiuose. 

Lietuva paruošė kelis 
„namų darbus" deryboms su ES 

Nuotr . : (Iš kaires) Lietuvos Archyvų departamento direktorius Vidas Grigoraitis, buvusi Sąjūdžio sekretorė An-
Gedimino žilintko (Elta) nuotr. 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Informacija apie Lietuvos 
derybas dėl narystės Europos 
Sąjungoje nuo šiol bus skelbia
ma naujoje Internet'o sve
tainėje, kurią sukūrė Užsienio 
reikalų ministerija. 

Trečiadienį svetainės tink-
lalapiuose paskelbtos pirmo
sios keturios Lietuvos derybų 
nuostatos, kurias tą pačią 
dieną patvirtino vyriausybė. 
Tai — derybų nuostatos dėl 
Statistikos, Mokslo ir mokslo 
tyrimų, Švietimo ir mokymo, 
Bendros užsienio ir saugumo 
politikos skyrių. 

Numatoma, jog kitą savaitę 
bus tvirtinamos dar keturios 
derybų nuostatos dėl Mažų 
vidutinių įmonių, Konkurenci
jos politikos, Kultūros ir au

diovizualinės politikos bei Išo
rinių santykių skyrių. Kai vy
riausybė patvirtins nuostatas, 
jos bus paskelbtos ir naujojoje 
svetainėje. 

Puslapyje taip pat skelbiami 
derybų delegacijos darbo gru
pių telefonų numeriai ir elek
troninio pašto adresai, kuriais 
gali kreiptis interesų grupes, 
norinčios dalyvauti svarstant 
konkrečias derybų nuostatas 
dėl Lietuvos narystės ES. 

Be to. nuo pat pirmųjų dery
bininkų darbinių susitikimų 
— kovo 28 dienos — šioje sve
tainėje bus pateikiama nau
jausia informacija apie derybų 
dėl narystės Europos Sąjungo
je eigą. 

Svetainės adresas — http:// 
www.urm.lt/es-derybos/. 

gonita Rupšytė susitiko su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum. 

Sąjūdžio dokumentus reikia 
perduoti archyvams 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) Anot jos, atėjo laikas pabąn-

Vyriausybė V. Landsbergiui nori 
skirti „prezidentinę'9 pensiją 

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Vyriausybė pritarė įstaty
mo projektui, kuriuo nustato
mos socialinės garantijos ir 
aprūpinimas Aukščiausios ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo pir
mininkui Vytautui Landsber
giui. 

Tuometinis Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas pagal 
Laikinąjį Pagrindinį įstatymą 
1990-1992 metais buvo aukš
čiausias atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos pareigūnas, vyk
dė valstybės vadovo užduotis. 

įstatymo projekte siūloma 
V. Landsbergiui iki gyvos gal
vos paskirti tokias pačias so
cialines garantijas bei aprūpi
nimą, kaip ir prezidentui. įs
tatymo projekte numatyta, 
kad iiėjusiam iš valstybės tar
nybos V. Landsbergiui, kaip ir 
prezidentui, kas mėnesį bus 
mokama pusės prezidento at
lyginimo dydžio pensįja. Jam 
taip pat būtų suteikiama poil
siavietė su aptarnavimu, ap
sauga ir transportas. 

Šio įstatymo autorius buvo 
premjeras Andrius Kubilius, 

* Lietuvos liberalų są-
junga (1X8) pareiškė apgai
lestaujanti, kad pernelyg vėlai 
buvo paskelbta informacija 
apie anksčiau teistus asmenis 
partįjos savivaldybių rinkimų 
sąrašuose, nes jų išbraukti jau 
nebeleidžia įstatymas. LLS iš 
Vyriausiosios linkimų komisi
jos gavo ufonnacųos apie sep
tynis LLS kandidatus į savi
valdybių tarybas, i i kurių ke
turi praeityje buvo teisti, 
dviem šiuo metu yra iškeltos 
baudžiamosios bylos, o vienas 
įtariamas galimu bendradar
biavimu su KGB. LLS valdyba 
gautą informaciją išnagrinės 
Etikos komisijoje. <RNS> 

kuris apie tai prakalbo kovo 
11 dieną minint Nepriklauso
mybės atkūrimo dešimtmetį. 
Trečiadieni premjeras A. Ku
bilius žurnalistams teigė, jog 
vienintelė priežastis, dėl ko 
apie tokią pensiją prabilta bū
tent dabar, yra Nepriklauso
mybės atkūrimo dešimtosios 
metinės. 

A. Kubilius siūlė klausti 
paties V. Landsbergio, ar jis 
neketina artimiausiu laiku 
pasitraukti iš aktyvios politi
kos. 

Civilinė sauga perspėja 
dėl ekologinės nelaimės Nidoje 

— Lietuvos prezidentas ragi
na piliečius turimą sukauptą 
medžiagą apie Sąjūdį patikėti 
valstybes archyvams. 

Trečiadienį prezidentas Val
das Adamkus susitiko su Lie
tuvos archyvų departamento 
direktoriumi Vidu Grigorai
čiu ir buvusia Sąjūdžio sekre
tore Angonita Rupšyte. Po su
sitikimo A. Rupšytė žurna
listams sakė, jog prezidento V. 
Adamkaus buvo paprašyta 
moralinės paramos renkant ir 
kaupiant Sąjūdžio archyvą. 

Netrukus turėtų būti suda
ryta atsakinga darbo grupė, 
kuri paragins Lietuvos pi
liečius turimus dokumentus 
perduoti valstybiniams archy
vams. 

Pasak prezidento patarėjo 
Dariaus Kuolio, tada specialų 
kreipimąsi paskelbs ir prezi
dentas V. Adamkus. 

„Daugelis dokumentų, kurie 
tuo metu neatrodė svarbūs, 
pasiliko pas žmones, kai kurie 
dokumentai buvo išvežti į 
užsienį, ir daugelio jų mes jau 
neatgausime. Dabar yra labai 
gera proga kreiptis į žmones, 
kad kas ir ką turi patikėtų ar
chyvams", sakė A. Rupšytė. 

dyti surinkti po kruopelytę, 
kas buvo išbarstyta. 

Pasak V. Grigoraičio. Są
jūdžio dokumentus saugo Lie
tuvos valstybės naujasis ar
chyvas, tačiau ten turima da
lis yra pakankamai nedidelė ir 
neatspindi visos 1988-1990 
metų situacijos. Lietuvos ar
chyvuose dabar saugoma dau

giau nei 11 mln. vienetų doku
mentų, tai sudaro 101 kilo
metrą dokumentų lentynų. 

V. Grigoraitis įsitikinęs, jog 
ne visi dokumentai turi istori
nę vertę, tačiau jų atranka 
bus atlikta tik tuomet, kai bus 
sukaupta dokumentų visuma. 

Anot A. Rupšytės, sudarytoji 
darbo grupė „turėtų dirbti tų 
laikų Sąjūdžio dvasia, be 
užmokesčio, net naktimis, nes 
tai yra visų mūsų žmonių 
garbės reikalas". 

Lenku namų statyba Vilniuje — 
„rakštis" Lenkijos politikams 

Varšuva, kovo 15 d. (BNS) 

2000-ųjų savivaldos rinkimuose 
— didžiausias pasirinkimas 

Vilnius, kovo 15 d. (Elta) Pagėgių savivaldybių tary-

Klaipėda, kovo 15 d. (BNS) 
— Klaipėdos apskrities Civili
nės saugos departamentas 
baiminasi galimo amoniako 
išsiliejimo Nidoje. 

Miesto centre įsikūrusioje 
akcinėje bendrovėje ger ingos 
žuvis" laikoma 3 tonos su
skystinto amoniako, naudoja
mo kompresoriuose žuviai šal
dyti. Kaip praneša Civilinė 
sauga, dėl šios bendrovės, ku
rioje aiškiai trūksta tvarkos, 
gyventojai susirūpinę jau kele
ri metai. 

Civilinei saugai surengus 
pratybas, nustatyta, kad ben
drovės vadovybė nežino, kaip 
elgtis nelaimės metu, darbuo
tojai neaprūpinti dujokau
kėmis, įmonės kompresorių 

* 23 p o t v y n i o v a n d e n s 
nuo s a u s u m o s atskirti Šy
šos kaimo gyventojai į Kintų 
balsavimo apylinkę bus veža
mi gaisrininkų visureigiu au
tomobiliu. Jo išvyką, kuri 
priešgaisrinei tarnybai kai
nuos apie 200 litų, turėtų ap
mokėti Vyriausioji rinkimų 
komisija ar kita rinkimų eigą 
prižiūrinti institucija. IEIL> 

įranga nėra visiškai sandari, 
jaučiamas amoniako kvapas. 

Klaipėdos apskrities ekstre
malių situacijų valdymo cen
tras antradienį bendrovėje 
ger ingos žuvis" atliko patik
rinimą ir nustatė, kad ben
drovėje nevykdomas vyriau
sybės nutarimas ir Krašto ap
saugos ministro įsakymas pa
sirengti likviduoti avarijas. 

Bendrovėje neatliktas tikė
tinos nelaimės tyrimas, nepa
ruoštas avarijos likvidavimo 
planas. Įmonės darbuotojai 
neapmokomi, kaip elgtis ne
laimės metu, jie neaprūpinti 
asmeninėmis apsaugos prie
monėmis. 

Kompresorių patalpoje, ku
rio yra 3 tonos amoniako, ne
veikia ryšių priemonės, nesu
komplektuota vaistinėlė pir
majai medicinos pagalbai su
teikti. Jmonėje, be kita ko, 
neatliktas indų, kuriuose yra 
didelis slėgis, techninis patik
rinimas ir negauta išvadų 
apie senų įrengimų tinka
mumą juos naudoti. Ben
drovėje atliekamas remontas, 
neturint jo projekto. 

— Daugiausiai partijų daly
vauja, daugiausiai kandidatų 
iškelta, daugiausiai savivaldy
bių bus išrinkta kovo 19 dieną 
įvyksiančiuose rinkimuose, 
taip rinkimus apibūdina Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas. 

Tai bus ketvirtieji vietos 
valdžios rinkimai po Nepri
klausomybės atkūrimo Lietu
voje ir tretieji po Lietuvos 
Konstitucijos priėmimo. 

9,900 kandidatų iŠ 28 par
tijų rungsis dėl 1,562 vietų 60-
tyje savivaldybių tarybų. 1997 
m. savivaldybių rinkimuose 
varžėsi 6,432 kandidatai, ats
tovaujantys 24 partijoms, o 
renkamos buvo 56 te-ybos. 

Toliau vykdant Lietuvos 
administracinę teriurinę re
formą, šįmet buvo nuspręsta 
įsteigti penkias na jas savi
valdybių tarybas, jų skaičius 
padidėjo iki 60-ties 2000 m. 
rinkimai kartu tap^ ir „gim
tadieniu" naujoms Elektrėnų, 
Kazlų Rūdos, Kalvarijų bei 

boms. 
Vidutiniškai į vieną savi

valdybės tarybos nario vietą 
šiemet kandidatuoja po 6.5 
kandidato. 1997 m. dėl vietos 
rungėsi 4.3 kandidato. 

Daugiausiai kandidatų į 
savivaldybes iškėlė Centro są
junga. Jos sąrašuose — 1,143 
kandidatai. Per 1,000 asmenų 
ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių), Naujosios są
jungos (socialliberalų), Libe
ralų sąjungos savivaldybių ta
rybų rinkimų sąrašuose. 

Rinkimuose dalyvaus ir 
penkios koalicijos. Net 18-kos 
apygardų rinkėjai galės bal
suoti už bendrą Valstiečių 
partijos ir Krikščionių demok
ratų sąjungos sąrašą. Kitos 
politinės partijos bendrai jė
gas išbando tik vienoje arba 
dviejose apygardose. 

„Didžiausi" 2000 metų savi
valdybių tarybų rinkimai ir 
kainuoja brangiausiai. Jiems 
skirta 10 milijonų litų. 1997 
m. savivaldybių rinkimams 
panaudota 6.65 mln. litų. 

— Lenkijos laikraštis smar
kiai sukritikavo „konspiraci
nę" Lenkų namų Vilniuje sta
tybą, perspėdamas, kad jie 
gali tapti sunkia našta len
kams. 

„Lenkijos politikų reakcija 
į Lenkų namų statybą Vil
niuje yra tarsi pamačius kons
piracinį namą, kurį organiza
cija 'Wspolnota polska' (Lenkų 
bendruomenė) jau dveji metai 
stato, slėpdama nuo Lenkijos 
vyriausybės", rašo Lenkijos 
laikraštis „Trybuna". 

Pasak dienraščio, beveik 5 
milijonų dolerių vertės 6.500 
kvadratinių metrų ploto pas
tatas nuolat kelia nuostabą 
Lenkijos valdžios atstovams. 

„Trybuna" cituoja neseniai 
Vilniuje apsilankiusį Lenkijos 
seimo pirmininką Maciej Pla-
zynski, kuris, nustebintas sta
tybos apimties, klausė, kas 
bus Lenkų namų šeimininkas. 
Pasak laikraščio, praėjusių 
metų rugsėjį panašią nuosta
bą statybos sukėlė Lenkijos 
senato Išeivijos reikalų ir tau
tiečių užsienyje komisijai. 

„Didžiausią nerimą senato
riams sukėlė nesutvarkytas 

nuosavybes klausimas. Orga
nizacijos 'VVspoinota polska' 
pinigais, kuriuos skyrė Lenki
jos senatas, statomi Vilniuje 
Lenkų namai iškils Lietuvos 
lenkų sąjungai išnuomotoje 
žemėje, tačiau iki šiol jie netu
ri juridinio šeimininko, ir šį 
atvejį ienkų senatoriai pavadi
no skandalingu", rašo dienraš
tis. 

„Trybuna" klausia, iš kur 
bus gauti 100.000 dolerių na
mų kasmetiniam išlaikymui, 
ir pastebi, kad už tokius pini
gus Lietuvoje būtų galima 
nuomoti būstus 50-čiai organi
zacijų. 

Laikraščio žiniomis, Lenkų 
namuose Lietuvos lenkų są
junga turės ne daugiau kaip 
3-4 kambarius. 

„Šiuos namus kažkas turės 
išlaikyti, ir suprantame, jog 
tai nebus Lietuvos lenkai, nes 
jie tam neturi galimybių*', pa
sakė laikraščiui Lenkijos sei
mo pirmininkas. 

Nuo pat statvbu pradžios 
dėl jos nepasitenkinimą reiškė 
nemaža lenkų politikų, tarp jų 
ir Paryžiuje leidžiamos žur
nalo ,,Kultūra" redaktorius 
Jerzv Giedroyc. 

Ignalinos elektrinės uždarymo 
pradžiai reikės 200 milijonų 

Telšių kunigų seminarija — 
nevalstybinė aukštoji mokykla 
Vilnius , kovo 15 d. (BNS) 

— Telšių kunigų seminarija 
gavo leidimą veikti kaip ne
valstybinė aukštoji mokykla. 

Vyriausybės trečiadienį pri
imtu sprendimu, Telšių ku
nigų seminarija yra mokslo ir 
studijų institucija, teikianti 
aukštąjį išsimokslinimą pagal 
teologijos mokslų krypties pro
gramas. 

Aukštojo išsimokslinimo, 
teikiamo Telšių kur.'.gų semi
narijoje, kokybę vertins Švie
timo ir mokslo ministerijos 
įgaliota institucija. 

Suteiktas leidimas galioja 
neribotą laiką. 

įregistruoti Telšių kunigų 
seminariją ir jos išduodamus 
aukštojo išsimokslinimo pa

žymėjimus pavesta Švietimo 
ir mokslo ministerijai. Mini
sterijai pavesta nustatyti, kad 
Telšių kunigų seminarija 
teisės aktų kontroliuojama 
tvarka teikia informaciją apie 
studentų ir asmenų, įgijusių 
aukštąjį išsimokslinimą, skai
čių, naujų studentų priėmimą, 
priėmimo sąlygas, studijų pro
gramas, dėstytojus. 

Telšių kunigų seminarija, su 
pertraukomis veikianti nuo 
1927 metų, atkurta 1989 m. 
rugpjūčio 20 dieną. Šios ku
nigų seminarijos teikiamas 
išsilavinimas iki šiol nebuvo 
pripažįstamas kaip aukštasis 
išsilavinimas. Tačiau studijų 
šioje seminarijoje trukmė, stu
dijų programos lygis, dė-

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) 
— Vyriausybėje trečiadienį vy
kusiame pasitarime paskelb
ta, jog pirmojo Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) bloko 
uždarymo ratui reikės beveik 
200 mln. JAV dolerių. 

Tokią sumą nurodė pasita
rime dalyvavę Lietuvos ener
getikos žinovai. Apie tai pra
nešė premjero atstovas spau
dai Audrius Bačiulis. 

Pasitarime buvo pranešta, 
kad Europos Sąjunga IAE už
darymui žada skirti 100 mln. 
eurų, Danija — 12 mln. dol. 
Lietuva tikisi, kad kitos vals
tybės paskirs 50-60 mln. dole
rių IAE uždarymui. 

Manoma, kad IAE pirmojo 
bloko uždarymas iš viso kai
nuos apie 20 mlrd. litų, bet 
šios išlaidos pasiskirstys per 
keletą dešimtmečių. Pasita-
rime taip pat aptartas IAE ir 
stytojų kvalifikacija tenkina 
reikalavimus, išdėstytus Kva
lifikaciniuose aukštojo išsi
lavinimo nuostatuose, patvir
tintuose vyriausybės. 

Baigus seminariją, gaunama 
teisė studijuojant užsienyje 
įgyti dokumentą, kuris Lietu
voje vertinamas kaip daktaro 
laipsnis. 

bendroves ..Lietuvos energija 
..taikos sutarties" pasirašy
mas. „Lietuvos energija'' elek
trinei skolinga 383 mln. litų. 
Skolų grąžinimą numatoma 
pradėti balandį ir visas skoias 
grąžinti iki 2001 m. gruodžio. 

Pernai priimtoje energeti
kos strategijoje Lietuva įsi
pareigojo IAE pirmąjį bloką 
uždaryti iki 2005 metų. o dėl 
antrojo bloko stabdymo datos 
turės būti nutarta 2004 me
tais. 

IAE pirmojo bloko darbo nu
traukimo įstatymo projekte 
numatyta, jog tikslia galutinio 
reaktoriaus sustabdymo datą 
nustatys vyriausybė, atsi
žvelgdama j naudojimo nu
traukimo programos vykdyr&ą 
ir jos finansavimą iš Lietuvos 
ir tarptautinės finansinės pa
galbos šaltinių. • 

Praėjusiais metais IAE 
uždaryti EK skyrė 10 mln. 
eurų. o nuo šiu iki 2006 metų 
bus skiriama po 20 mln. eurų. 

KALENDORIUS 
Kovo 16 d.: DiwŲfj, Beanka, 

Julijonas. Gustavas. Norvile. Vynio
tas. Vilija. 

Kovo 17 d.: Šv. Patrikas; Gentvi
las, Gert ruda. Variina. Vita, Vyte. 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
http://
http://www.urm.lt/es-derybos/
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LIETUVIU TELKINIAI 
ŠVĘSTOS LIETUVOS LAISVĖS 

SUKAKTYS 
J a u kelinti metai Filadelfi

joje į lietuvišką veiklą gausiai 
įsijungę vidurines kartos at
stovai keičia Lietuvos laisvės 
sukakčių minėjimo pobūdį. 
Naujoviškumu dvelkė ir šių 
metų vasario 20 dieną Filadel
fijoje įvykęs jungtinis Vasario 
16-sios ir Kovo 11-sios mi
nėjimas, praėjęs deramo iš
kilmingumo, susiklausymo ir 
džiaugsmu persunktos nuotai
kos ženkle. Malonu buvo ste
bėti iškilmių programos atli
kime gausiai dalyvaujančius 
skirtingų emigracijos bangų 
bei skirtingų kartų tautiečius. 
Daug minėjimo dalyvių buvo 
ne per seniai iš Lietuvos atvy
kusių. Nemažai ir vien ang
liškai tekalbančių. Visus juos 
jungė meilė tėvų žemei Lietu
vai. 

Laisvės sukakčių proga 
iškilmingos šv. Mišios buvo 
aukojamos Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje. Klebonams suta
rus, pradedant šiais metais, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkes organizuojamo Lie
tuvos laisvės sukakčių šv. 
Mišios rotaciniu būdu bus kil
nojamos po Filadelfijoje tebe
veikiančias lietuvių parapijas 
— Šv. Andriejaus, Šv. Kazi
miero ir Šv. Jurgio. Daugelis, 
pirmu kartu atsilankę į Šv. 
Jurgio parapiją, grožėjosi tau
tiniais motyvais papuoštu 
bažnyčios vidumi, altoriumi 
skęstančiu gausiose gėlėse. 
Parapijos klebono prel. dr. 
Juozo Anderlonio teigimu, Šv. 
Jurgio bažnyčia Filadelfijoje 
yra vienintele pastatyta lietu
vių rankomis — „lietuvių lie
tuviams". Kitoms dviems Fila
delfijos lietuvių parapijoms 
teko būti įsigytoms lietuvių 
aukomis iš kitų konfesijų, 
įnešus tautines ir organizacijų 
vėliavas, šv. Mišias koncele-
bravo prel. Andeflonis ir prel. 
Leonas Peck-Peciukevičius, 
Vilkaviškio vyskupijos kapitu
los garbės kanauninkas. Pa
moksle, pasakytame lietuvių 
ir anglų kalbomis, prel. An-
derlonis ragino Lietuvą mylėti 
ne vien kad ji mūsų tėvų 
žemė, bet už tautos suge
bėjimą išlikti gyva ir prisikelti 
nepriklausomam gyvenimui. 
nepaisant Lietuvos kaimynų 
atneštų okupacijų, skausmo. 
ašarų ir vargų. Skaitinius 
skaitė V. Krėvės lituanistinės 
mokyklos mokines Daina Ma-
ciūnaitė, Lina Šeštokaitė ir 
Rūta Bagdonavičiūtė. Simbo
lines tautines aukas — Lietu
vos žemę, Rūpintojėlį, gintarą 
ir lietuvišką duoną — nešė 
mokinės Adrija Bagdona

vičiūtė. Vilija Vilimaitė, Laura 
ir Rima Šeštokaitės, kar tu su 
Lietuvos Vyčių, Šv. Jurgio ir 
Šv. Andriejaus parapijų bei 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vais. Maloniai nuteikė Šv. An
driejaus parapijų bei Lietuvių 
Bendruomenės atstovai . Ma
loniai nuteikė Šv. Jurgio para
pijos chorelis giedojęs lietu
viškai ir lotyniškai, o taip pat 
ir angliškai giesmę skirtą 
Aušros Vartų Marijai. 

Antrą valandą po pietų Fila
delfijos apylinkių lietuviai 
gausiai rinkosi į Lietuvių na
mus iškilmingam Lietuvos 
laisvės sukakčių minėjimui. 
Įnešus vėliavas, sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Invoka-
ciją, prašančią Aukščiausiojo 
padėti Lietuvai jos vingiuo
tame kelyje į pilnutinę nepri
klausomybę bei demokratiją, 
sukalbėjo prel. dr. J . Anderlo-
nis. Pasveikinimo žodį tarė 
Lietuvių namų valdybos pirm. 
Vytautas G. Karalius. Minė
jimą atidarė Filadelfijos LB 
apylinkės pirm. Vytas Bagdo
navičius. Jis supažindino su 
minėjime dalyvaujančiais sve
čiais: Lietuvos Respublikos 
nepaprastu ir įgaliotu amba
sadoriumi Jungtinėse Tautose 
dr. Oskaru Jusiu, pirmuoju 
sekretoriumi Lietuvos Jungti
nių Tautų misijoje Tomu Bliz-
niku, ir ministre — patarėja 
Lietuvos ambasadoje Wash-
ington, DC. dr. Nijole Žambai-
te. Minėjimui vadovauti buvo 
pakviesti Irena Mauricienė ir 
Vytas Mašalaitis. 

Negalėjusį atvykti Filadelfi
jos miesto merą atstovavo Da-
vid Hyman. Jis perskaitė 
mero John Street pasirašytą 
proklamaciją turiniu stipriai 
pasisakančią už svarbą Lietu
vai būti priimtai į NATO. To
kio pobūdžio rezoliuciją dabar 
reikėtų pravesti miesto tary
boje ir Pennsylvanijos Atstovų 
Rūmuose bei Seime. 

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
ambasadorius dr. Oskaras 
Jusys. Iškėlęs tris pagrindines 
Lietuvos valstybės istorijoje 
datas — Mindaugo krikšto, 
Vasario 16-sios ir Kovo 11-sios 
— jis apžvelgė per paskuti
niuosius 10 metų Lietuvos val
stybės didelę pažangą inte
gruojantis į įvairias tarptau
tines struktūras. Ambasado
rius džiaugėsi Lietuvos pa
kvietimu pradėti pasitarimus 
del įstojimo į Europos Są
jungą, sėkminga Lietuvos ka
riuomenės pažanga karinės 
parengties srityje, jos karių 
dalyvavimu taikos palaikymo 
misijose. Pabrėžė svarbą Lie-

Lietuvos laisvės sukakčių minėjimo Filadelfijoje garbės svečiai su programos vedėjais. U k.: Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėms Tautoms dr. Oskaras Jusys, Irena Mauricienė, ministre-patarėja Lietuvos ambasadoje Va
šingtone dr. Nijolė Žambaitė, LB Filadelfijos apylinkes pirm. Vytas Bagdonavičius ir Vytas Mašalaitis. 

Nuotr. Petro Vaikio, Jr. 
tuvai kuo greičiau būti priim
tai į NATO, nes tai užtikrintų 
jos valstybini saugumą. Dalį 
kalbos dr. Jusys skyrė su
pažindinti klausytojus su ša
kota Lietuvos Misijos prie 
JT-ų veikla ir JT-ų vadovų tei
giama pažiūra į Lietuvą kaip į 
pažangią, demokratinėmis 
priemonėmis sugebančią sa
vas problemas spręsti valsty
bę. JT-ų generalinis sekreto
rius Kofi Annan ambasadoriui 
Jusiui savo iki šiol neapsilan-
kymą Lietuvoje teisina Lietu
vos pajėgumu spręsti klausi
mus be Jungtinių Tautų įsi
kišimo. 

Maloni staigmena šiame mi
nėjime buvo du moderniausia 
kompiuterine technika pa
ruošti ir kino dydžio ekrane 
parodyti fotomontažai „Šim
tas metų Filadelfijos lietuvių 
gyvenime" ir „1990-2000 Lie
tuvos laisvės dešimtmetis". 
Pirmojo montažo vaizdai su
pažindino su įvairiomis emi
gracijų iš Lietuvos bangomis, 
įsteigtomis parapijomis, orga
nizacijomis, susivienijimais, 
įsteigtais klubais, meno viene
tais, įžymiais įvairių laikotar
pių veikėjais. Nemažai dėme
sio skirta paramos telkimui 
Lietuvai, protesto demonstra-

baitė anglų ir lietuvių kalbo
mis aiškino lietuvos pasieki
mus per laisves dešimtmetį. 

t ietuvių fondo Filadelfijoje 
įgaliotinė Dalia Jakienė įteikė 
Lietuvių fondo skirtą paramą 
Filadelfijos V^lCrėvės lituanis
tinei mokyklai 'r kvietė jung
tis nariais į Lietuvių fondą. 
Šiais metais^ LF-o parama 
ypač dosni — 4,200 dol. Pa
žymėtina, kad praėjusiais 
metais Lietuyįų fondas Į,frįla-
delfįjai paskyrė 40,0OQ * jjpl. 
„matching fuųd<" sumą Lietu
vių namų perjįyįrkymui ir pri
taikymui gausesniam Uetįuyių 
naudojimui. jLF-do paramą 
priėmė mokyklos vedėja Da
nute Surdėnient. . 

Vyko kultOfinė minėjimo 
dalis. Šiais metais išimtinai 
naudotasi savo gausiu talen
tu. Po keletą -tautinių. šokių 
pašoko dvi mokinių tautinių 
šokių šokėjų grupės ir suaugu
sių grupės „ŽihjinaT šokėjai. 
Visos grupės ruošiasi šią va
sarą Toronte vyksiančiai Lie
tuvių. TautiniųKšokių šventei 
ir visoms vadovauja Estera 
Bendžiūtė Wa$hofsky. Kan
klėmis skambino FiladelĄjęs 
kanklininkės, vadovaujamos 
Brijjitos ir dr. Juozo Kasinskų. 
Tai ateities vienetas jau spė-

cuoms, jaunimo organizaci- i e į oagįreįkšti fruž savo t l lE-
joms, sportinei veiklai, kul- J e s . J ^ r e i * f ! $•*» s a v o < $ § 
C • • • n nio "bų- Akompanimentą..vi-
tunniams renginiams, ir t.t. -J;D~.T.^ *• t %L^._. .?•&. 

Filadelfijoje 
koše! 

yra gerose ran-

Alg. S. Gečys 

Šv. Jurgio lietuviu parapijos Filadelfijoje klebonas prel. dr. Juozas An-
derlonis sako pamokslą minint Vasario 16-sios ir Kovo 11-sios sukaktis. 

Nuotr Petro Vaikio, Jr. 

Džiaugtis tenka, kad iš pri
vačių archyvų buvo surinkta 
daugumoje jau archyvinė me
džiaga ir fotomontažu už
tikrintas jos tolimesnis išli
kimas. 

Montažą įformino ir paaiški
nimus paruošė Vytas Bagdo
navičius, dr. Juozas Kasins-
kas, Vytas Maciūnas, Audra ir 
Dalia Mironaitės. Ekrane ro
domas nuotraukas anglų ir 
lietuvių kalba paaiškino Roma 
Krušinskienė ir Vytas Bagdo
navičius. Linkėtina, kad šis 
fotomontažas būtų plečiamas 
įjungiant papildomai surastą 
archyvinę medžiagą, o taip 
pat pagerinant nuotraukų 
klasifikaciją ir chronologinę 
tąsą. 

Antrasis fotomontažas ap
ėmė Lietuvos laisvės dešimt
mečiui būdingas nuotraukas, 
supažindino žiūrovus su pa
žanga einant nepriklausomy
bės keliu. Šio montažo ruošą 
įgalino šiuo metu Lietuvoje 
nuolatinai gyvenanti buvusi 
JAV LB Tarybos narė Eglė 
Žilionytė-Dūdėnienė. Kontak
tuota vienos LB apylinkės val
dybos narės, E. Dudėnienė 
tarpininkavo iš ELTos foto-
archyvų parūpinime 35 laiko
tarpiui būdingų nuotraukų. 
Rimui Gadeikai paskolinus 
keliolika papildančių nuo
traukų iš Lietuvos sportinio ir 
karinio gyvenimo, gavosi pa
sididžiavimą Lietuva ke
liantis kūrinys. Šį fotomon
taže rodant, dr. Nijolė Žam-

sai muzikinei daliai pateikė 
Filadelfijos kaimo kapelą, yar 
dovaujama Lynn Cox. Mokyk
los mokinių chorelis, vadovau
jamas mokytojos Violetos Raz-
gaitiėnės, entuziastiškai pa
dainavo keletą dainų. Mi
nėjimas baigtas visiems pro
gramos dalyviams scenoje, o 
salėje publikai, įsijungiant į 
„didįjį finalą". Jo metu 
matėme vaidilučių šokį, sce
noje kylantį rūką, ir baigdami 
susikabinę rankomis daina
vome „Lietuva brangi''. 

Minėjimui pasibaigus dau
giau negu 250 minėjimo daly
vių vaišinosi suaukotu maistu 
bei skanėstais. Pagal tradiciją, 
už įėjimą į minėjimą ir vaišes 
mokestis neimamas. Buvome 
kviečiami paremti JAV LB 
veiklą savo auka. Šiais metais 
suaukota 3,600 dol. Aukos te-
betelkiamos LB apylinkės 
iždininko Karolio Kazakaus-
ko. 

Minėjimo ruošos pagrindinis 
koordinatorius buvo LB apy
linkės valdybos vicepinn. Jo
nas Zerr. Programos meninis 
apipavidalinimas — Gemos 
Kreivėnaitės. Programos iš
spausdinimą padengė G. V. 
Karaliaus vadovaujama drau-
dos firma. Minėjimo progra
moje pateikta naudinga infor
macija apie Filadelfijos lie
tuvių organizacini gyvenimą. 
Padėka Algiui šalčiunui ui 
pavyzdingą vėliavų tvarkymą. 
Namo skirstėme* pakilia nuo
taika, įsitikinę, kad lietuvybė 

D E T R O I T , M I 

ST. BUTKAUS KUOPOS 
GEGUŽINĖ 

Sekmadienį, balandžio 2 
dieną, 12 vai. vidurdienį, Šv. 
Antano parapijos patalpose 
vyks St. Butkaus Šaulių kuo
pos gegužinė po stogu. Bus lie
tuviško maisto patiekalų, gėri
mų ir laimėjimai. Nariai dova
nas laimėjimams prašomi 
įteikti Danutei Petronienei ar 
Onai Pusdešrienei. Nariai ir 
visuomenė laukiama. 

SIŪLYKITE 
KANDIDATUS 

Pranešame, kad kandidatai 
į 16-tą Lietuvių Bendruome
nės tarybą ir Pasaulio Lietu
vių seimą turi būti pristatyti 
Rinkimų komisijai iki kovo 31 
dienos. Kandidatus siūlo ne
mažiau kaip dešimtis lietuvių. 

&AIL. V. OGILVIO w 

KUBINIU PARODA 

Šeštadienį, kovo 18 dieną, 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre S vai. p.p. bus atidaryta 
dait. Vytauto Ogilvio meno pa
roda. 6 vai. vyks Kovo U-tos 
dešimtmečio akademija, kon
certas. Lietuvos Užsienio rei
kalų ministro patarėjas Kęs
tutis Jankauskas įteiks Lie
tuvos Respublikos prezidento 
skirtą Gedimino ordiną ilga-
mečiui Lietuvių fondo ir buvu
siam JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkui inž. Vytautui 
Katkui. Kalbės advokatas Po
vilas Žumbakis. Meninę prog
ramos dalį atliks Lietuvos so
listai Vladimiras Prudnikovas 
ir Judita Leitaitė. Solistams 
akompanuos Nijolė Ralytė. 
Sekmadienį, kovo 19 dieną, 
Vytauto Ogilvio paroda ir adv. 
Povilo Žumbakio pranešimas 
„Lietuvos istorija — užmirš
tant Sovietų genocidą". 

Minėjimą, koncertą ir paro
dą rengia Detroito Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dyba, kuriai pirmininkauja 
Ramutė Petrulienė. 
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REKOLEKCIJOS 
Šiaulių vyskupijos vyskupas 

Eugenijus Bartulis vedė reko
lekcijas Dievo Apvaizdos baž
nyčioje kovo 9-12 d. Šv. Anta
no parapijoje Rekolekcijas ves 
kovo 17-19 d. lm 

KOVO 11-OSIOS 
PAMINĖJIMAS 

Lietuvos atstatymo dešim
ties metų prisiminimas sek
madienį, kovo 12 d., vyko Šv. 
Antano bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo klebonas kun. Alfonsas 
Babonas. Savo pamoksle jis 
išreiškė Lietuvos nepriklauso
mybės ir jos atstatymo svarbą. 
Mišių metu įspūdingai skam
bėjo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 
Šventei dedikuota giesmė 
„Tau dėkinga Lietuva", muz. 
Stasio Sližio, atliko bažnytinis 
choras. Solo partiją atliko ir 
vargonavo muz. S. Sližys. Mi
šias baigiant buvo sugiedotas 
Tautos himnas. 

Nors ši parapija nedidelė ir 
mošų parapijiečių skaičius vis 
BBjažėja, visi stengiamės išlai
kyti visus lietuviškus papro-
črUs bei tradicijas, švęsti visas 
tautos šventes ir rengti įvai
rius minėjimus. 

Regina J u š k a i t ė 
Švob ienė 

LIETUVIU FONDO 
PARAMA 

Artinantis prie savo veiklos 
40-ties metų sukakties, Lietu
vių fondas 1999 metais, per sa
vo Pelno skirstymo komisiją, 
vėl dosn iai parėmė lituanistinį 
švietimą, suteikdamas jam 
būdingą finansinį užnugarį. 
Vienas pagrindinių šios para
mos objektų yra šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos. Kaip 
ir praeityje, taip ir šiais me
tais, JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo tarybos pra
šymu, Lietuvių fondas pas
kyrė Detroito „Žiburio" litua
nistinei mokyklai finansinę 
paramą 2,500 dolerių sumoje. 
Šiomis dienomis lietuvių fon
do įgaliotinis Detroite Vytas 
Petrulis įteikė šią paramą 
„Žiburio" lituanistinės mokyk
los direktorei Reginai Puško-
rienei. 

PA 
4847 W. 103 8L, Oa*. Lean, L 
Pirmas apyl. su Norttnmttmn urėto 
dptomu, kstuvisma sutvarkyt 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pramaną absoliučiai pur4eĮuaaal 
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T * . 706-422-8200 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8625 8.79d i Ava., ISokoty HBs, L 
T a i (708) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMtCKAS, MJ>. 
KARDIOLOGAS - SlROIES LIGOS 

7722 S. KedziaAvs. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dn.LPemEna$ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 S.RoboftB Rd, IRCNOfy Hls, L 
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava. 

Tat (708) 508-4065 
Valandos pagal susitarimą 

BJMUNDASVOJNĄZMJK&C 
SjpMafjM - Matai Igų gydytojas 

6818W.AwhsrAva.8jt.5lr6 
, IL 60836 

Tat: 

AftASZUOBA, M.D. 
INDRERUDAmS, O.D. 
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Detroito ir apylinkių lietu
viai dosniai rėmė Lietuvių 
fondą nuo pat jo įsikūrimo ir 
tuo pačiu per daug metų su
laukė nemažos paramos ne 
tik lituanistiniam švietimui, 
bet ir „Dainavos" jaunimo sto
vyklai, radijo valandėlėms ir 
kitai įvairiai bei svarbiai lie
tuviškai veiklai. Raginame ir 
ateityje remti Lietuvių fondą 
ne tik savo aukomis, bet taip 
pat įrašant savo vaikus ir vai
kaičius, gimines ir įamžinant 
nusipelnusius asmenis. 

Vytas Petruli* 

Lituanistines mokykloa tautiniu šokių šokėjai, vadovaujami 
laiavėa sukakčių minėjime Filadelfijoje 

Esteros Bendtiotes-VVsshovrsky, ioka Lietuvos 
Nuotr. Petro Valka*, Jr.< 
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TURIME KUO DŽIAUGTIS IR 
DIDŽIUOTIS 

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus kal
ba* pasakyta 2000 metu kovo 11 dieną Vilniaus Sporto 
rūmuose minint Nepriklausomybės atkūrimo dešimt
meti 

Švenčiame mūsų pergalės 
die^ą, mūsų laivės dešimtme
tį. Būdami šiuose rūmuose, 
vėl jaučiame gyvą istorijos 
tėkmę. Ar dar atpažįstame 
save šioje tėkmėje — vienin
gus, drąsius, kupinus valios ir 
ryžto išplėšti savo laisvę, savo 
tėvynės nepriklausomybę iš 
galingos imperijos gniaužtų? 
Ar dar atmename save — pil
nus idealizmo ir pakilumo, su
ėjusius į lietuvišką talką tau
tos istorijos kurti? Ar dar jau
čiame Sąjūdžio dvasią, mus 
įkvėpusią ir palaikiusią sun
kiausių išmėginimų dienomis, 
padėjusią išgyventi skau
džiausias netektis? 

Si vakarą prisiminkime vi
sus,- žuvusius už tėvynės lais
vę. Pagerbkime jų šviesų at
minimą tylos minute. 

S u nuoširdžiu dėkingumu 
.kreipiuosi į jus, Sąjūdžio vyrai 
ir; .moterys. Jūs sutelkėte visų 
tautybių Lietuvos žmones 
lemtingam pakilimui, istori
niam laisvės žygiui. Jūsų su
burtas Lietuvos Sąjūdis iškilo 
rr-visiems laikams liko aukš-
čiausiu tautos vienybės, susi
pratimo ir bendro darbo pa
vyzdžiu.- Ačiū jums, kad laiku 
ir ryžtingai pasukote Lietuvą 

; laisvės keliu, atvedusiu į vil-
tingespį ir prasmingesnį gy
venimą. 

žvelgdami į prabėgusį ne
priklausomybės dešimtmetį, 
turime kuo džiaugtis, kuo di
džiuotis. Per trumpą laiką su
kūrėme šiuolaikinę demokra
tinę valstybę. Įgijome pama
tines pilietinio gyvenimo tei
ses- ir .laisves. Sugrįžome ir 

"įstjWrtgetnė į Vakarų demokra
tijos erdvę. Laisvės sąlygomis 
subrandinome naują — atvirą 
ir kūrybingą — jaunų žmonių 
kartą....Tai dideli pasiekimai. 
Jie lemia Lietuvos valstybei ir 
piliečiams saugią bei patikimą 
ateitį. Mūsų rytdiena šiandien 
atrodo daug tikresnė nei po 
pirmojo nepriklausomybės de
šimtmečio priešakyje. 

Tiesa, laisvės metai mums 
nebuvo lengvi. Patiriame es
mines tautos gyvenimo per
mainas. Keičiasi visuomenės 
sankloda, žmonių padėtis ir 
santykiai. Ši kaita davė daug 
skaudžių pamokų, apnuogino 
hTus ydas ir negalias. 

Visą dešimtmetį Lietuvoje 
būta per daug politinių kovų, 
per mažai — racionalios poli
tines kūrybos. Per maža suta
rimo ir bendros geros valios. 
Trr-pasekmė — daug laiku ne
padarytų darbų, neįgyvendin
tų reformų, neišspręstų prob
lemų. Daug pykčio ir nepasi

tikėjimo, skurdo ir nevilties. 
Bet net didelių sunkumų sle
giami, neturėtume prarasti 
žmogiškos savigarbos, atsako
mybes už savo ir vaikų liki
mus. Tai šiandien svarbiau
sia. 

Ir vis dėlto ai tikiu, kad Ko
vo 11-ąją mes pasukome savo 
gyvenimą nauja linkme. Ją 
turėtų žymėti moralinis atsi
naujinimas, bendras darbas ir 
partnerystė, pilietinė santarvė 
ir Sąjūdžio laikų solidarumas. 

Pernelyg ilgai gyvenome 
svetimoje imperijoje, kuri įta
rinėjo ir gąsdino, gniuždė ir 
prievartavo, kaltino ir teisė 
dėl pažiūrų ir įsitikinimų. 
Prieš dešimtį metų Nepriklau
soma Lietuva buvo atkurta 
tam, kad leistų atsikurti pasi
tikėjimui žmonių sielose. Kad 
suprastume: kiekvienas iš 
mūsų esame dalis Lietuvos — 
su savo patirtimi ir klaidomis, 
viltimi ir noru tobulinti savo 
ir krašto gyvenimą. Laisvą 
Lietuvą atkūrėme siekdami, 
kad kiekvienas iš mūsų savos 
valstybės būtų gerbiamas ir 
palaikomas. 

Gal šiandieninė „vargo mo
kykla" — tai sugrįžimo į nor
malų gyvenimą sąlyga. Prieš 
dešimtį metų buvome tauta, 
neturinti ką prarasti. Šian
dien esame kurianti visuo
menė dėl savo rytdienos priva
lanti įveikti inerciją, pasy
vumą ir kaitos baimę. 

Antrasis nepriklausomybės 
dešimtmetis Lietuvai bus ne 
mažiau lemtingas. Pasaulis 
keisis dar greičiau. Kad išlik
tume savarankiški, išliktume 
savimi, kad būtume saugūs ir 
stiprūs, turime atsakingiau 
projektuoti savo gyvenimą, 
drąsiau eiti atsinaujinimo ke
liu. Esame tauta ir valstybė, 
galinti tai padaryti. 

"^ 

• 

Praz. Valdas Adamkus kalba ialrilminaa— 
dešimtmeti *m. kovo 11 d. NuotrJCsatatto Va 

•stedyje, paminint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
»(Eka) 

O VIS DĖLTO JUDAME 
PAŽANGOS KRYPTIM 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Prieš dešimtmetį išsikovota 
laisvė yra nelygstama vertybė, 
bet nėra tikslas pats sau. 
Laisvė yra tik sąlyga kiekvie
nam žmogui ir visai tų žmonių 
bendruomenei gyventi pras
mingai, pilnavertiškai, visapu
siškai ir nevaržomai atskleisti 
savo kūrybines galias. Ar tas 
sąlygas jau pajėgiame efekty
viai išnaudoti visuomeninei 
gerovei kurti — kitas klausi
mas. 

Nelaisvė buvo pasmerkusi 
žmogų ir visą tautą nykiai ku-

Tad švęskime pirmąjį atkur
tos valstybės jubiliejų, žvelg
dami į ateiti ir ja pasitikėda
mi. Įsiklausydami į Šventojo 
Tėvo neseniai mums skirtą iš
tarmę: „Jūs esate tvirtų prin
cipų, tvirtos dvasios tauta. Jūs 
nugalėsite dabarties sunku
mus". 

Su istorinės pergalės, su ne
priklausomybės diena nuošir
džiai sveikinu visus ir kiek
vieną iš jūsų. Telydi sėkmė 
mūsų laisvo gyvenimo darbus. 

Lietuvos Nepriklausomybės medalis. Nuotr. G. Svitojaus (Elta) 

metyno egzistencijai, kurioje 
laisvai žmogiškosios kūrybos 
raiškai vietos nebuvo. Kume
čio dalia — ne pačiam spręsti, 
o tik rūpintis laiku išpildyti 
dvaro prievaizdo pavedimus, 
už tai gaunant gyvybei palai
kyti reikalingą materialinių 
išteklių minimumą. Apie pasi
rinkimo laisvę, apie dvasinius 
žmogaus verto gyvenimo po
reikius, apie asmenybės ugdy
mą, aukštesnes visuomenės 
susiorganizavimo formas ku
metinio gyvenimo sąlygomis 
kalbėti nedera! 

Natūralu, kad. ištrūkus iš 
sovietų okupacinės — feodali
niu brutalumų Išreikštos žmo
gaus'engimo ir Išnaudojimo — 
sistemos, ne iš karto susifor
muoja pilietinė visuomenė, at
siranda efektyviai veikianti 
demokratinė santvarka bei 
ūkinė gerovė. Reikia laiko, 
materialinių išteklių, žmogaus 
sąmonės kokybinių permainų. 
Nepriklausomybės dešimtme
tis, tokių pokyčių mastu žvel
giant, yra, palyginti, nedidelis 
laiko tarpas. -

Vienu pamatinių Lietuvos 
nepriklausomos valstybės pa
siekimų, manyčiau, esant 
Konstiturijoje Įtvirtintas ir 
praktiškai veikiančias sąžinės 
ir žodžio laisves. Tai vertybės, 
už kurias mūsų tauta yra su
dėjusi nesuskaičiuojamai daug 
aukų, ir kuriomis šiandien, 
praėjus dar tik dešimčiai ne
priklausomybes metų, naudo
jamės kaip savaime supran
tamomis. Jau net nesusimąs
tydami, kad galėtų būti dar ir 
kitaip. Tačiau tai nėra „savai
me suprantamos" teisės, o tik 
didelis demok atijos iškovoji
mas, ties kuriuo visiems pilie
čiams privalu nuolatos budėti. 

Reikšmingiausiais įvykiais 
po 1990 Kovo 11-osios, laiky
čiau svetimos kariuomenės iŠ-

DRAUGAS, 2000 m. kovo 16 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Tuščios katedros ar 
gyvoji Dievo bažnyčia" 

vedimą iš Lietuvos, Lietuvos 
gynybinių pajėgų ryžtingą 
perorganizavimą NATO stan
dartų linkme, visų svarbiau
sių Lietuvos politinių jėgų 
bendrą sutarimą siekti narys
tės Šiaurės Atlanto gynybos 
organizacijoje bei aukštą Lie
tuvos pastangų šia kryptimi 
tarptautinį įvertinimą, taip 
pat Lietuvos pakvietimą dery
boms dėl narystės Europos 
Sąjungoje. Tai pasiekimai, ku
rių reikšmės šiandien gal dar 
nesame tinkamai suvokę, ir 
kurių svarbą Lietuvos saugu
mui bei vystymosi perspekty
vai sunku pervertinti. 

Nepaisant negerovių politi
niame partijų bei žmonių san
tykių lygmenyje, taip pat so
cialiniame bei ekonominiame 
valstybės gyvenime, yra labai 
daug gyvenimo pavyzdžių, ku
rie liudytų, kad žingsnis po 
žingsnio iniciatyva ir spren
džiamoji galia vis dėlto perei
na iš paveldėto, ydingais feo
daliniais papročiais persmelk
to, biurokratinio centro į pilie
čių rankas. Nors tai nepapras
tai sudėtingas ir skausmingas 
procesas, užkliudantis įtakin
gas interesų grupes, nebūtinai 
pasibaigiančias ties Lietuvos 
valstybės sienomis (permainos 
energetikos, telekomunikaci
jos, susisiekimo ir kt. srityse), 
bet ir jis juda skaidrumo, tei
sinio reguliavimo bei atskaito
mybės iškėlimo ir klaninių 
ryšių ribojimo kryptimi. 

Nuostabu, kad vis dėlto esa
ma daug atsakingų, iniciatyvių 
ir kūrybingų žmonių, kurie iš
radingai dirba ir puikiai tvar
kosi savo ir mūsų visų labui, 
išnaudodami nepriklausomy
bės galimybes. Imkime, kad ir 
aptarnavimo kultūrą. Esama 
jau nemaža parduotuvių, mai
tinimo, finansinių ir kitokių 
įstaigų, kurių vadovai ir tar
nautojai tvarkosi pagal aukš
čiausius europinius standar
tus, sėkmingai konkuruoja 
Lietuvos ir tarptautinėse rin
kose. (Nukelta į 4 psl.) 

99, 
Kitataučiai, o taip pat ir 

jaunesnių kartų lietuviai, iš 
apsilankymo Lietuvoje pa
prastai parsiveža įspūdį, kad 
ten labai daug bažnyčių, kad 
jos labai gražios, tačiau, deja, 
apytuštės — eiliniais sekma
dieniais Mišių metu daugiau
sia susirenka būrelis moterų 
(ir tai pagyvenusių), o vyrų ir 
jaunimo beveik nematyti. Ži
noma, Velykų, Kalėdų ar ko
kių ypatingų iškilmių metu 
pasirodo ir vyrai. 

Nesunku tokias pastabas 
atmesti, kaltę suverčiant ate
istinio auklėjimo dešimtme
čiams, kunigų, pasišventusių 
sielovadai (ypač provincijose) 
stokai ir dar kitoms prie
žastims, kurios galbūt tik lai
kinos, nes Antrojo Vatikano 
Susirinkimo vėjai vis stipriau 
ūžauja ir Lietuvoje, atnešdami 
pasikeitimus. Kai į parapijos 
veiklą įsijungs daugiau pasau
liečių, nepalikdami dvasinio 
atsinaujinimo rūpesčio vien 
kunigams, prisipildys ir baž
nyčios. 

Vis tik yra pakankamai vie
tovių, kur nuo tų pasikeitimo 
vėjų kietai saugojamasi, už
darant langus ir duris, už
kamšant visus plyšelius. Liūd
na, kad daugeliu atvejų uo
liausi tokių pasikeitimų „sar
gai" kaip tik yra senų pažiūrų 
dvasininkai... 

Vis dėlto, girdint tokias pas
tabas, labiau įsigilinus į dva
sinius tyrlaukius, įkyriai su
kužda klausimai: kodėl dvasi
nio atgimimo pastatas stato
mas ne nuo pamatų, o nuo sto
go? Nepaisant, kad daugelyje 
bažnyčių pamaldų metu 
barkšo tušti suolai, kad jas 
lanko daugiausia tik vyresnio 
amžiaus žmonės, šiuo metu 
Lietuvoje statoma apytikriai 
dvylika naujų bažnyčių. Ne
paisant, kad dvi kunigų semi
narijos toli gražu neužpildytos 
klierikais, neseniai buvo 
įkurta trečioji — taip pat su
rinkusi vos saujelę studijuo
jančių. Nepaisant, kad tebe
klesti girtuokliavimas, ištvir
kimas, nusikaltimai, vis tvir
čiau įsigali ir narkotikų var
tojimas, dvasininkija labiau 
rūpinasi klebonijų remontais, 
paminklų ant šventorių staty
ba ir iš dalies bažnyčių atnau
jinimu. 

Šiemet Bažnyčia įvairiais. 
prasmingais renginiais pami
ni savo 2000-jį jubiliejų. Iškil
mių ruošimu susirūpinusi ir 
Lietuva, bet juk pati prasmin
giausia dovana Kristaus Baž
nyčiai būtų tautos dvasinės 
šventovės atnaujinimas! Šv. 

Rašte keliskart paminima, 
kad ne pastatas, o žmogus yra 
gyvojo Dievo šventovė. Pvz.: 
,,Juk mes esame gyvojo Dievo 
šventovė" (2 Kor. 6.16): ..Argi 
nežinote, kad jūs esate Dievo 
šventove ir jumyse gyvena 
Dievo Dvasia^" (1 Kor. 3,16; 
taip pati Kor. 6.19020). 

Apaštalas Petras ar Paulius 
nepastatė nei vienos bažny
čios, bet jie padėjo tvirtus 
pamatus Kristaus Bažnyčiai 
visame pasaulyje, skelbdami 
Gerąją Naujieną, skatindami 
artimo meilės darbus, tarpu
savį susiklausymą,, pamal
dumą. Net anuometiniai pago
nys, kurie krikščionis žiauriai 
persekiojo, žudė. vis tik pri
pažino „kaip jie vienas kitą 
myli". 

Nesupraskime klaidingai: 
jeigu žmogus nori gyventi pa
togiuose, gražiuose, šviesiuose 
ir šiltuose namuose, tai juo la
biau verta tokius namus 
įruošti Dievo garbei, kad juose 
kiekvienas pajustų dvasinį 
pakilimą ir galėtų susikaupti 
maldai. Tačiau visų pirma 
svarbu, kad į „Dievo namus", 
nepaisant, ar jie būtų kukliau
si, ar spindėtų auksu, tas 
žmogus trokštų užeiti! Kai 
skaitome tremtinių atsimini
mus apie Sibiro kančias, nuo
lat randame užuominas apie 
jų bendrą maldą — šaltame 
barake, miško aikštelėje, ir ki
tose, labiausiai maldai — 
mūsų supratimu — netinka
miausiose, vietose, kad nepa
matytų sargyba. Ar tremtinių 
malda buvo Dievui nepriimti
na, nes sklido ne iš puošnios 
šventovės? 

Kai lietuviai pabėgėliai po 
karo Vokietijoje buvo apgy
vendinti vėjo gairinamuose 
barakuose, sugrūsti po kelias 
šeimas į apgriuvusių kareivi
nių kambarėlius, visų pirma 
atrado nuošalesnę vietą, kur 
galėjo susirinkti, pasimelsti. 
padėkoti Dievui, kad apsaugo
jo nuo mirties. Tikrai tos mal
dos buvo nuoširdesnes ir 
Aukščiausiajam mielesnes, 
negu sklindančios iš apytuščių 
katedrų. 

Visais amžiais žmonija statė 
savo dievams ir Dievui šven
toves, stengdamiesi taip ne tik 
savo meilę įrodyti, bet ir 
„palankumą iaimėtf. už kai
tės permaldauti, atsiprašyti. 
Būtų nelogiška, jeigu mes. 
lietuviai, šiuo atveju išsiskir
tume. Vis tik Lietuvai šiuo 
metu reikia ne naujų baž
nyčių, o dvasinio atsinaujini
mo — gyvosios Dievo šven
tovės, kuriamos visoje tautoje. 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČnjS 
Tcsi«>> 
Nr3M 

Tikiu, laimėsiu tik teisingumu 
ir tyra širdimi. Kam tie dažai, kam tuštybės, kam nuo
tykių ieškojimas? Tai gyvenimą daro blankų ir neįdo
mų. Tik siela žieduose, širdys pavasarį, skaidrina, 
lengvina gyvenimo naštą. Gyvenimas gražus, bet rei
kia mokėti juo naudotis. Gyvenime, gyvenime, ką at-
veržimunis mano ateities uždanga? 

* ifctt sausio 10. šeštadienis 
.Jau seniai berašiau. Prisipažinsiu, nebuvo noro. 

Arfh, kaip buvo skaudu... Kiekviename šio sąsiuvinio 
lape yra kažkas melancholiško. Aš — amžina melan
cholikei 

fcladijės griežia linksmą valsą, bet jis skirtas ne man 
ir.ne mano jaunystei. Juk daugelis sako, kad aš nemo
ki naudotis jaunyste. 

Gai tai tiesa? Ach, manoji jaunystė. Vos dar pradeda 
žiedelius krauti. 

Buvau šiandien teatre, ėjo „Brandos atestatas". Aš 
niriu būti dora, ir kol kas tokia esu, bet man daug ko 
i«Puksta. Esu lyg besielis kūnas. Ach, plėšo kas širdį, 
ju* tai baisi mintis: »Aš besielis kūnas". Galvoju nie-
kiibmet netekėti... Nors tai bereikalingas pažadas; 

argi rimtas, išsiauklėjęs žmogus mane imtų? Aišku, 
kad ne. Bet jei taip būtų, pasakysiu griežtai — ne. ' 
Darosi skaudu, ašaros nesulaikomos drėkina akis. Ma
no būdas — nepakenčiamas, dėl to, kad jis yra pana
šus į tėvelio būdą. Kaip mama pyksta ant tėvelio, kas
dien prikiša jam „silpną galvą", taip ir man bus tas 
pats kryžius. Dėl to geriau niekad netekėsiu. Man tai 
būtų kančia. 

Pati nežinau, kas esu, ar turiu vyriškumo, ar kvailu
mo, ar esu lyg neiškepta. 

Mama išvažiavo į kaimą, tėvelis išėjo ją palydėti. 
1942 sausio 12. Pirmadienis 
Į pamokas pavėlavau, nepramiegojau, ne. Manėme, 

kad labai šalta, todėl mamytė mūsų neleido. Bet, pasi
rodo, apsirikome — šaltis sumažėjęs. Vakar aš šeimi
ninkavau, maniau, kad mamytė negrįš greit. Bet grį
žo, visa balta, apšarmojusi nuo Šalčio. Atvežė žirnių, 
javų... Nuo pirmojo bado turime kuo atsiginti. 

Buvau pas ausų gydytoją. Jis liepė dažniau atsilan
kyti, nes gali boti negerai. Grįždama sutikau Narcizą 
Tai puikioji dama. Dažai puošia jos lūpas, antakius, 
blakstienas ir skruostus. Sakėsi, kad į konservatorija 
einanti. Nė iš tolo man su ja susilyginti. Aš noriu būti 
kukli, dora, švelni... Rašysiu Onutei V. laišką, pasui 
gau jos. Rašė, kad labai linksmai gyvenanti. Esu per 
daug atsiskyrus nuo gyvenimo, lyg apmirusi. 

Dieve, padėk elgtis taktiškai, būti dora, švelni ir 
maloni. 

Kas kyla iš tyros širdies, yra žavu ir miela. 

1942 sausio 13. Antradienis 

Siela blaškosi, liūsta ir džiaugiasi, nuotaika kasdien 
kinta. Ramybės, ramybės... Apsnigta žemė skaisčiai 
žiba lyg nekaltos mergaitės akys. Mėnuo, aukštai pa
kilęs, rodo kelią. Žemė dabar liūdna, baisi. Bet kartu 
ir graži. Gyvenimas mane traukia, vilioja, bet kartu ir 
atstumia. Mano sielos giliosios paslaptys — troškimas 
dorai ir teisingai gyventi. Teisingas ir doras gyveni
mas sukuria meiles ir grožio stebuklus. 

Mano idealas — švelni, dora ir teisinga mergaitė. 
Kaip to trokštu ir noriu, širdingai noriu tapti kita, pa
gal vieną daktarą — švelni ir moteriška. 

Tikrasis moteriškumas pakelia sielą nuo žemės 
aukščiau... Dar metai ir, jei Dievas duos, teks palikti 
gimnaziją. Gyvenimas tada pamokys mane... parodys 
savo discipliną. 

1942 sausio 13. Trečiadienis 

Esu tinginė — dėl šalčio nenuėjau į gimnaziją. Blo
gai elgiuosi, per daug lepinu save. 

Šiandien pardavėme paskutinius kralikus. Už vieną 
gavome didelę špūlę juodų siūlų, siūlus skaitė po 12 
markių. Norinčių pirkti kralikus buvo labai daug, nes 
mes paskelbėme laikraštyje. Dabartinis gyvenimas iš 
tikrųjų įdomus: kainos — nepaprastai aukštos, visur 
vyksta mainai. 1 kg lašinių 120 rb., bet irgi sunku 
gauti. Mus kol kas Dievulis globoja, bado dar nema
tėme. Mamytė neseniai pirko batus ir užmokėjo 550 

rub., o anksčiau kainavo 18 lt. Išmainius juos su kai
miečiais, gavo 1.5 cnt rugių. Ūkininkai produktus duo
da tik už daiktus. Ypatingai gerai kursuoja muilo ak
muo, žibalas, kaliošai ir 1.1. 

Dar kartą kartoju, esu tinginė. Nesimokau, o noriu 
išmokti. Jau seniai prabėgo tos dienos, kai aš stropiai 
ruošiau pamokas. Kas bus su manimi? Man pačiai 
skaudu ir baisu. Ach, kodėl taip yra. kodėl tenka sirgti 
tinginio liga? Taip stipriai trokštu būti gera mergaite, 
o dedu tokias silpnas pastangas. Nejaugi esu tokia 
silpnavalė? 

Labai laukiu vasaros, laukiu gėlių ir skaisčios sau
lutės... 

Gal šeštadienį teks kur nors pašokti0 Norėčiau tru
putį išsijudinti, pasijuokti iš širdies gilumos. Bet jokiu 
būdu neinu ieškoti laimės ir draugystes, kuri maa da
bar nepageidaujama. Eidama pasipuošiu aukso kry
želiu. 

1942 saus io 20. Antradienis 
Apšarmoję medžiai, šalta. Širdyje — švelnūs jaus

mai, noriu būti labai gera, meili. O. Dieve. Dieve, ti
kiu, jei būsiu gera. Tu mane laiminsi. Aš noriu būti 
švelni ir kukli, nes tai yra mano papuošalai. 

Daugelis mano. kad vyrai būtinai ieško gražuoliu ir 
neatsižvelgia į sielą. Rimtiems žmonėms grožis yra tik 
priedas. Skaisti siela visus sužavi ir patraukia. 

Dora — laimės šaltinis Kaip graži nenuvytusi gėlė, 
taip graži tyra. meili mergaite' Netoli mūsų mirė 18 
metų mergaitė, aš ją pažinau iš matymo. Bus daugiau 
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GYDYTOJAS — GRETA TU, 
KURIE RŪPINASI ŽMOGAUS 

SIELA 
Medikas, nuolat kovojantis 

dėl žmogaus gyvybės, gydantis 
kūną, negali likti abejingas ir 
jo sielai. Toks renginio, įvyku
sio 2000 m. vasario 8 d. Vil
niaus Universitetines ligoni
nės Santariškių klinikose, leit
motyvas. Gydytojas turi eiti 
greta tų, kurie rūpinasi žmo
gaus siela, t.y., katalikų baž
nyčios dvasininkijos. Gal to
dėl, atkūrus Tėvynėje Lietu
vių katalikų mokslo akademi
ją (toliau LKMA), į jos veiklą 
vieni pirmųjų įsijungė ligo
ninės medikai. Užsimezgę da
lykiniai ryšiai su Akademijos 
mokslininkais šiandien perau
gę į glaudžius bei tvirtus dva
sinius. Neatsitiktinai šį įspū
dingą renginį pradėjo bei vedė 
akademikas profesorius Gie
drius Uždavinys — pirmasis 
naujai atkurtos Lietuvoje 
Akademijos pirmininkas. 

Centrinė renginio figūra — 
savo 90-ties metų sukaktį 
švenčiantis, buvęs ilgametis 
LKMA pirmininkas, o dabar 
Garbės pirmininkas akademi
kas profesorius Antanas Liui-
ma, SJ, iš Romos. Atvyko arki
vyskupas A. J. Bačkis, dr. A. 
Vasiliauskienė, klinikose be
sigydantis mons. K Vasiliaus
kas ir kt. 

Prof. G. Uždavinys pradėjo 
džiaugdamasis, kad ne darbi
nių ginčų ar problemų, neretai 
pasitaikančių tokiame neleng
vame darbe, sprendimui susi
rinkta, bet ramybei ir susi
kaupimui. Pagerbti kolektyvo 
nuolatinį bičiulį, patarėją bei 
dvasinį vadovą prof. A. Liui-
mą.SJ. 

Prof. A. Liuima buvo prie 
LKMA atkūrimo vakaruose 
lopšio, o 1956 m., ją atkūrus, 
išrinktas moksliniu sekreto
riumi. Nuo 1959 m. — 33 me
tus buvo jos centro valdybos 
pirmininku. 1989 m. A. Liui
ma puoselėjo mintį atkurti 
LKMA Lietuvoje. Pastangos 
davė vaisius. 1990 metais 
LKMA buvo atkurta Lietuvo
je, o 1992 m. į Lietuvą buvo 
perkelta ir centro valdyba. D-
gametis LKMA pirmininkas 
prof. A. Liuima buvo išrinktas 
pirmuoju LKMA Garbės pir
mininku. 

Žvelgdamas į gražaus jubi
liejaus sulaukusį profesorių, 
G. Uždavinys prisiminė jų su
sitikimus Italijoje, tuometinio 
LKMA vadovo sumanumą, 
vertingus patarimus, begalinį 
jo dvasingumą. 

Tos pačios sielos — ne tik 
sumanus vadovas, bet ir jaut
rus, dėmesingas kitam žmo
gus — generalinis klinikų di
rektorius Antanas Vinkus. 
Taip buvo pristatytas ir pa
kviestas kalbėti šio renginio 
sumanytojas ir organizatorius. 

Direktorius pagristai džiau
gėsi, kad savo įtemptoje dar
botvarkėje keletą minučių ra
do prof. V. Sirvydis bei jo mo
kiniai, prof. V. Kleiza, prof. B. 
Dainys ir daugelis kitų gydy
tojų, seselių, slaugių. Visos 
erdvios konferencijų salės vie
tos buvo pabalę nuo baltų me
dikų chalatų. Tai parodo visu
omenei viso klinikų kolektyvo 
siekį — gydyti ne tik žmogaus 
kūną, bet ir jo dvasią. 

„Sergantis žmogus, — sakė 
A. Vinkus, — pareiga ir di
džiulė atsakomybė medikams. 
Visų pirma reikia padėti jam 
nugalėti Ugą. Tačiau dažnai 
serga ne tik jo kūnas, bet ir 
siela. Tik bendras mūsų ir 
dvasios tėvų darbas gali at
nešti laukiamų rezultatų". 

A. Vinkus prisipažino, jog 
prof. kun. A. Liuima, SJ, — ne 
tik bendravardis, bet ir jo ku
nigo idealas. Trumpai supa
žindino su jubiliato svarbiau
siais gyvenimo ir veiklos mo

mentais. 
Prof. A. Liuima laikė savo 

pareiga kelionių į tėvynę metu 
apsilankyti Santariškių klini
kose — didžiausioje ligoninėje. 
Nuolat domėjosi jos problemo
mis. Viso kolektyvo akivaiz
doje generalinis direktorius 
nulenkė savo galvą prieš jubi
liatą — kunigo pavyzdį. 

Buvo įteiktos gėles bei ginta
ro meistrės A. Zelenauskienės 
sukurtas Kryžių kalno pa
veikslas. Puokštę padovanojo 
ir LKMA Medicinos mokslų 
sekcijos atstovai. Dalyvius su
jaudino generalinio direkto
riaus A. Vinkaus perskaitytas 
Z. Sadauskaitės eilėraščio „Su 
pagarba sutik" posmas. 

Į tęvą A. Liuima, SJ, kreipė
si arkivyskupas A. J. Bačkis. 

Prof. A. Liuima buvo greta 
J. Girniaus, Z. Ivinskio ir kitų 
mūsų Lietuvos misijos darak
torių. Didžiuodamasis arki
vyskupas prisiminė studenta
vimo dienas Grigaliaus uni
versitete, kai atbėgdavo pas 
profesorių pasikalbėti, neretai 
ir pasiguosti. Sveikindamas 
Jubiliatą, A. J. Bačkis dėkojo 
už asmeninį pavyzdį, dvasinį 
palaikymą. Džiaugėsi, jog tiek 
daug žmonių atėjo pagerbti 
profesorių. 

Kalbėjo dr. A. Vasiliauskie
nė — profesoriaus gyvenimo ir 
veiklos tyrinėtoja, knygos apie 
jį autorė. 

jšis renginys ne veltui yra 
Vasario 16-osios — mūsų tau
tai itin svarbios šventės išva
karėse. Jubiliato atlikti darbai 
išeivijoje — tai buvo, tarsi, tas 
kelias, kuris per sunkų okupa
cijos Lietuvoje laikmetį atvedė 
į Kovo 11-ąją. Profesorius ne 
tik pats karštai tikėjo būsima 
laisva Lietuva. Tą viltį su
gebėjo įdiegti ir stiprinti tarp 
tėvynainių ir ragino visur 
dirbti taip, kad į laisvą nepri
klausomą Lietuvą būtų gali
ma sugrįžti su mokslo kraičiu. 
LKMA ir jos pirmininko tiks
las buvo telkti mokslininkus 
katalikus. (Tokios institucijos 
neturėjo išeiviai iš kitų šalių). 
Ragino juos neapleisti savo 
mokslinės veiklos. Mat dauge
lis pasitraukę iš Tėvynės dirbo 
toli nuo specialybės nutolusius 
darbus. Buvo suorganizuota 
11 LKMA suvažiavimų. Svar
besnėse lietuvių gyvenvietėse 
buvo įkurta 12 skyrių, išleista 
55 pavadinimai leidinių. Šių 
darbų pagrindinis organiza
torius, lėšų teikėjas, redakto
rius bei korektorius buvo prof. 
A. Liuima, SJ, savo mokslinę 
veiklą aukojęs kitų reikalams. 
LKMA buvo atkurta Lietuvoje 
ir sugrįžo su tikru kraičiu, ra
gindama ir mus mokslinei 
veiklai jau nepriklausomoje 
tėvynėje". 

Operos žvaigždė S. Trima
kaitė Jubiliatui bei renginio 
dalyviams pagiedojo Fr. Šu
berto „Ave Marija", padainavo 
F. Bajoro.ir R. Dambraskaitės 
„Sonetą". 

Padėkos žodį tarė prof. A. 
Liuima, SJ: devyniasdešimt 
metų — tai didelė Dievo dova
na, kaip ir viskas, ką mes tu
rime. Juos 'sunaudojau' Lietu
vos reikalui. Mintis nuolat 
grįždavo tėvynėn. Kiekviena 
menka žinutė iš jos skatino 
darbui. Gimė 55 pavadinimų 
LKMA leidinių. Jų priėmimas 
į Vilniaus universiteto biblio
tekos *bndus — tai didelis 
įvertinimas. Nors aš niekad 
negalvojau apie įvertinimą. 
Visi man priskiriami nuopel
nai yra Dievo dovana. Šis ren
ginys — lietuviškos dvasios 
gražumo, kilnumo - išraiška. 
Tai vėlgi yra įvertinimas". 

Renginį užbaigė generalinis 
direktorius A. Vinkus, pasaky
damas tokius žodžius: „Dievas 
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VDU TEISĖS INSTITUTE 
Praėjusią savaitę Teisės in

stitutą pasiekė siunta, sudary
ta prof. Ernest Phillips iš 
Thomas M. Cooley Law School 
(Michigan valstijoje). Profeso
rius atsiuntė mums per aš
tuonis šimtus vėliausios tei
sinės literatūros. Šiuo metu 
bibliotekos teisės knygų fon
das siekia 10,000 knygų. 

„Per mėnesį VDU rektoratas 
išsikels į Stasio Lozoraičio 
pastatą ' Donelaičio gatvėje. 
Teisės institutui atitenka kai 
kurios patalpos centriniuose 
rūmuose: raštinė (kurią paver
sime dėstytojų kambariu), 
prof. Algio Prazauskb kabine
tas (103) ir 106. 106 CR atsi
ras teisės biblioteka (skaityk
la). Tam reikia gauti pinigų iš 
Lietuvių fondo JAV. 

„Teisės apžvalgos", mūsų 
mokslinio žurnalo, pirmieji du 
numeriai yra paleisti į knygy
nus. ISSN numeris užsakytas 
ir pirmieji du numeriai atiduo
ti Mokslo akademijai spręsti, 
ar juos galima p'adaryti-pa-
skelbti prestižiniais. Vieninte
lis prestižinis teisės žurnalas 
Lietuvoje yra „Vilniaus uni
versitetas". 

Rektorius yra aprobavęs 
Teisės instituto direktoriaus 
(dekano) siūlymą įdarbinti 
padėjėją. Tai bus iš baigusiųjų 
mūsų jaunų teisininkų. 

Neseniai akademiniame klu
belyje vyko pobūvis, skirtas 
doc. John Coverdale garbei. 
Dalyvavo dėstytojai, doktoran
tai, „Teisės apžvalgos" darbinė 
redkolegija ir svečiai, įskai
tant Artūrą Skučą, SKATo 
įkūrėją, „Sąjūdžio žinių" re
daktorius, Apsaugos skyriaus 
įkūrėją ir vadovą. Doc. Cover
dale savo žodyje teigė, kad ši 
mokykla yra geriausia šiame 
regione, kad tai labai teigia
mai atsilieps šalies ekonomi
koje ir bendrajame gyvenime. 
Doc. Coverdale yra dvigubas 
daktaras: teisės ir istorijos. 
Jis dėsto Seton Hali mokyk
loje. 

Sorbonne doktoranto, VDU 
Teisės instituto atsistento, 
Mažvydo Michalausko straip
snis buvo išspausdintas vasa
rio 24 d. „Kauno dienoje". 
Michalauskas rašo apie ad
ministracinius teismus. 

Vasario 4 dieną akademi
niame klubelyje VDU Svečių 
namuose senamiestyje vyko 
pobūvis, skirtas prof. Ernest 
Phillips (Thomas M. Cooley 
Law School, Michigan) ir dr. 

davė Jums teisę ir galimybę 
būti kunigu. Te laimina Jis 
Jūsų jubiliejų". 

Stebino didis medikų dva
singumas. Taip ir lieka pas
laptimi, iš kur šie žmonės, 
kurių ne vienas praleidęs po 
keliolika valandų per parą 
operacinėje semiasi jėgų ir 
energyos. 

Aliucija Orentaitė 

Donn Cohen, advokatui (bai
gusiam Harvard Law School 
su pagyrimu) garbei. Ernest 
Phillips dėstė Deliktinę teisę 
šį semestrą, o dr. Cohen dėsto 
Nekilnojamo turto teisę ir 
Draudimo teisę. Dalyvavo Sei
mo nariai Vidmantas Žiemelis 
ir Laima Andrikienė, taip pat 
ir VDU rektorius prof. dr. Vy
tautas Kaminskas, „Teises ap
žvalgos" darbinė redkolegija, 
svečiai. '= 

Vasario 23^ d., Rektorato 
sprendimu, bus galima priimti 
mokančius už' teisės studijas, 
kurių studijų 'trukmė bus iki 
penkerių metų Tai sudarys 
papildomas galimybes dirban
tiems studijuoti teisę, nes 
dirbti ir išlaU^yti krūvį VDU 
teisės magistratūroje yra itin 
sunku dėl aujtfto lygio stu
dijų. *J 

VDU doktorantė Gintarija 
Samąjauskaitė 'teisės filosofi
ja) išvyksta į stažuotę (ge
gužes mėn.) į Čikagą, kur at
liks praktiką Gook apskrities 
teisme, kuris specializuojasi 
deliktinę teise.,a: :M 

VDU '98 m. absolventė Ne
ringa Mockute 'baigia atlikti 
LLM GeorgetovsB universiteto 
teisės mokykieje ir atliks 
praktiką Michigan valstijos 
parlamento senato rūmuose. 

1999 m. VDU gruodžio jnen. 
VDU pasirašė sutartį su Mi
chigan State University, De
troite College of Law steigti 
bendrą teisės doktorantūrą 
Lietuvoje. 

Sausio mėn. VDU pasirašė 
sutartį su SetorrHall universi
tetu bendradarbiauti, ruošiant 
diplomatus Polrtinių mokslų ir 
diplomatijos institute VDU. 

Tadas Klimas 

VDU INSTITUTE 
VDU Teisės instituto direk

torius (dekanas) dr. Tadas Kli
mas kovo pradžioje, Estijos 
valstybės Studijų kokybės ver
tinimo centro kvietimu, kartu 
su tarptautine komisija, tikri
no akreditacijai penkias Esti
jos teisės mokyklas. Kiti komi
sijos nariai: du dėstytojai iš 
Anglijos, vienas iš buv. Rytų 
Vokietijos ir du iš JAV, kurių 
vienas yra Amerikos teisės 
mokyklų susivienijimo prezi
dentas. 

Šią savaitę (kovo 13-17) Tei
sės institute Europos Sąjun
gos teisę dėsto britų teisinin
kas, dirbantis ES komisijos 
delegacijoje Vengryoje, Allan 
F. Tatham, kurio knyga „Eu
ropos Sąjungos teisė" 1999 m., 
išversta į lietuvių kalbą, nese
niai pasiekė ir Lietuvos skai
tytoją. 

Teisės magistrė Jūratė Vai-
čiukaitė vasario 1 d. paskirta 
Teisės instituto sekretore, de
kano padėjėja. 

Vasario 29-tą .Kauno die
nos" priede „Justicia" buvo iš
spausdintas .Jaratės Vaičiu-
kaitės straipsnis, „Advokatū
ros įstatymas: sąlyginio už

mokesčio privalumai ir trūku
mai". 

Vasario 16-tos posėdyje Rek
toratas nusprendė įtvirtinti 
nuostatą, kad mokantieji už 
mokslą teisės magistrantūroje 
gali pasirinkti užbaigti studijų 
programą per nedaugiau negu 
penkerius metus. Šiuo atveju, 
kiekviename semestre (ar ki
tame Rektorato nustatytame 
tarpsemestriniame studijų lai
kotarpyje) magistranto teises 
dalykų krūvis negali būti ma
žesnis, negu du kreditai. Mo
kestis už studijas yra nustato
mas pagal kreditų skaičių 

T A 

PAŽANGOS KRYPTIMI 

Atkelta i i 3 psl. 
Bet kas svarbiausia — 

jų veikla grindžiama ne vien 
finansinėmis investicijomis į 
šiuolaikinius reikalavimus ati
tinkančius pastatus bei 
įrangą, bet ir nauju požiūriu į 
savo klientą, t.y. žmogų. Vis 
daugiau sėkmingai veikiančių 
bendrovių supranta, kad pa
garbus ir dėmesingas santykis 
į savo klientus yra jų, — o 
kartu ir mūsų visų, — sėkmes 
laidas. Juk nepatenkintas 
klientas kitą kartą kreipsis ki
tur... 

O mūsų buitis? Tik apsidai
rykime, kiek žmonių per de
šimtį nepriklausomybes metų 
pasistatė vakarietiškų stan
dartų privačius namus, apsi-
šiltino, moderniai perstatė pri
vatizuotus butus. Barškantys, 
surūdiję sovietiniai „Zaporo
žiečiai", „maskvičiai", „žigu
liai" jau beveik išnyko, juos 
pakeitė žymiai patogesni ir 
patikimesni vakarietiški auto
mobiliai. Vargu ar beliko bent 
kiek dinamiškesnio charakte
rio žmonių, kurie dar nebūtų 
aplankę svetimų kraštų, pra-
plėtę savo akiračių, be val
džios malonės ar leidimų su
siradę naujų draugų, užmezgę 
pažinčių, verslo ir kitokių ry
šių. 

Prekių, medžiagų, patarna
vimų jau yra. Tiesa, algos 
menkos ir kainos didelės. Ta
čiau dabar jau patys žmonės 
sprendžia, ko jiems pirmiau
sia reikia, taupo ir perka. Jau 
primiršome — tada žmonės 
pirko ne ko jiems reikėjo, bet 
ką „padavė", ką spėjo pričiup
ti, ką valdžia arba partija ma
lonėjo paskirti už tariamus 
nuopelnus sovietiniam getui. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKY8 

TEL. 773-685-6624 

• Gratea Ir ssjtMngss i 
• Nuosavybių įkainavimas «nwl 
• Perkame Ir perduodame nemuš 

Į • Pensininkams nuolaida 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 
Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ka.uk atvyta* į JAV? 

Naprobte—T 
Žemos automobiliu kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo fttendten! 

(630)2072746 

7»22&Pi*jaMM. 
43eS8>iGhsfAva-

DANUTĖMAYBR 
779484-1900 

Jei rjorltepeirJuoli ar pirkt namus 
kreipkitės į Danute. Meyer Ji 
pratesjoraHa, esjurangaj r esme* 
niekai patarnaus. Įkainavimas 
vetuL 

VylritanHiMi sSajjįįį j MJįįįj 
išnuomojamas tvarkingas, erdvos 
butas Kaune ramioje, gražioje, 
patogioje susisiekimui vietoje. TeL 
*30"455-eS59. Skambinti po 7 
v.v., išskyrus ketvrtd. ir peakat 

Wb»l»wWsahenN«e«e4! 
40,000 per year.Weneed 100 crews. 
No etp. necessary. Will tratn. Mušt 
have valid driver's ncense and trant-
portaoon. Mušt be nuent in Engnsh. 
LA.McMaa<»Wta*mVVteauas. 
TeL8e»-S2e4155. 

Mg Asacffcaa Ce. te eesd ef 
pateten * tarp seteri. Mušt 
have esperieace and tools. Can 
make $12 to $15/hr. Pte. appty 
9755 W. Farrmgtet, Irnienat, 
IL ettlft. TeL t47-92t.lt**, 

Eit 124. 

tarjfnV 
, Ir vėl galima užsiprenumeruoti 

,J)RAUGĄ" 
papiginta kaina: tikuŽ65dol. metams, 

tik gyvenantiems JAVse. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas.nemokamai. 

Mecenatas prašo „DRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo 

vaikams, vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iš 

Lietuvos. 
Papiginimas tęsis iki liepos ld. 

Gyvenimas laisvėje tapo kur 
kas sudėtingesnis, įvairesnis, 
turiningesnis, nepalyginamai 
didesnių galimybių, bet kartu, 
žinoma, ir rizikingesnis, reika
laujantis daugiau atsakomy
bės, iniciatyvos bei pasitikėji
mo savo jėgomis. 

Be perstojo skaičiuodami 
vien mūsų gyvenimo negero
ves, dažnai jaučiamės skęs
tantys be išsigelbėjimo vilties. 
Ir visiškai be pagrindo. Per 
dešimtį nepriklausomybes me
tų padaryta vis dėlto nepa
prastai daug. šia prasme net

gi LDDP valdymą ai nebo
čiau linkės vertinti vien tai 
neigiamai — ir jie padarė mo
šų valstybingumą bei nepri
klausomybe stiprinančių, eu
ropinę kryptį patvirtinančių 
naudingų darbų. Panašiai ga
lima pasakyti ir apie konser
vatorius. Jie atliko reikšmin
gų darbų, kurių tikrąją verte 
pajusime gal tik po keleto 
metų. 

Ar buvo galima padaryti 
daugiau ir geriau — jau kitas 
klausimas ir kita tema. 

i ravei company anuc^aaing lųauaumion 

Lithuanian Airlines 
Sceks highly motivšted individu.nl ageat with at kast two-three yeaif 

experience in th« travd basines*. Kaowledgeof 
SABRE or WortdSpan or Gabriel reqaired. 
Mušt speak Lithnanian aid EagIbh flaeatty. 

Plente appty ia coafMeace tad fax retame to 
(312)822 0048 

i 

http://Ka.uk
http://t47-92t.lt**
http://individu.nl


h 
* VOKIEČIAI IEŠKO PUTIN 

ŠNIPŲ 
lausinėjo dvi valandas. Bet 
mes 'Štazi' nieko nežinojome 
apie tą operaciją. KGB ruošė 
ją ui mūsų nugaros, vykdy
dami verbavimą griežtos pas
lapties sąlygomis. Planas nu
matė, kad tą dieną, kai mes 
(VDR — Vokietijos Demokra
tinė Respublika, L.J.) žlugsi-
me, pas juos bus nauji jaunuo
liai tiekti informacijai. Tik 
neseniai sužinojau 'Luc' ir pa-

_r jutau, kad mane išdavė. Rusai 
klausta keletas buvusių Rytų žaidė dvigubą žaidimą' 

valdžia pradėjo 
kjantretvalgybine . operaciją, 
|įkda*uv išaiškinti Šnipus, 
Kuriuos užverbavo einantis 
Rusijos prezidento pareigas 
Vladimir Putin tais metais, 
kai jis buvo KGB agentu 
Drezdene (Berlyno sienos kri
timo išvakarėse). Baimina
masi, kad daugelis jų tęsia sa
vo darbą Maskvai. 

Norint išaiškinti Putin už
verbuotus asmenis, buvo ap-

Vokietijos spectamybos „Sta
zi" aukštų pareigūnų, kurie 
asmeniškai pažinojo Putin. 

Berlyno vyriausybė labiau
siai susirūpinusi, kiek sėk
mingai buvo įvykdyta visiškai 
slapta operadja, kurią organi
zavo Putin Vokietijoje, kai jis 
t«i-buvo 1980-ųjų metų gale, 
pasiųstas gauti uždarą eko
nomine informaciją. 

Operacija, pavadinta „Luč" 
kodu, buvo nukreipta tam, 
kad išvystytų abiejose Vokieti
jos pusėse agentūros tinklą, 
kuris testų tiekti Maskvai 
žvalgybos žinias netgi tuo at
veju, jeigu žlugtų komunis
tinė Valstybė. 

Vokietijos valdžia įtaria, 
kad kai kurie Putin ir KGB 
užverbuoti agentai „Luč" ope
racijos rėmuose veikia iki šiol. 

Tamsios praeities žmogus, 
kuris; kaip laukiama, taps 
Boriš* * Jelciri pakaitu, pagal 
kovo 26 d. rinkimų rezultatus, 
iškilo į paviršių praėjusią sa
vaitę, kai Putin iššaukė Va
karų susirūpinimą, pripažin
damas naują gynybos dok
triną, pagal kurią susiaurina
ma Rusijos branduolinių 
ginklų panaudojimo riba. 
. Vokietijos kontražvalgybos 
karininkai iš „Bundesferfas-
ungtute* (Britanijos MI 5 ati
tikmuo) praėjusių metų gale 
apklausė buvusius „Štazi" 
agentus, dirbusius su Putin 
Berlyne, Drezdene ir Leip
cige, kad išaiškintų, kas jiems 
žinoma apie operaciją „Luč", 
parodydami jiems KGB agen
tų, dirbusių Vokietijoje, tame 
tarpe ir Putin fotografija*. 

Manoma, kad kontražvalgy-
ba tiria iš „Štazi" archyvo by
lą su Putin veiklos duomeni
mis. Bylą užvedė Drezdeno 
valdžia. Ta byla pateko Drez
deno valdžiai po Berlyno sie
nos sugriovimo. 

Dešimties puslapių doku
mentas praėjusią savaite buvo 
pasiųstas į sostinę smulkiam 
ištyrimui — vienintelė archy
vinė medžiaga apie Putin, ku
rią specialistams pavyko su
rasti. Tame dokumente yra 
bent vieno rytų vokiečio pa
vardė, kurį Putin matyt ban
dė paveikti bendradarbiauti 
su KGB. 

„Stazi" užfiksavo tą pavardę 
po to, kai bosimasis Rusijos 
vadas, tuo metu KGB papulki
ninkis, įdėjo į bylą, išspaus
dintą mašinėle raportą, prašy
damas, „Štazi" XV direktorato 
viršininką įrengti to žmogaus 
batą telefoną, apsaugotą nuo 
pašalinio klausymo. 

Putin byloje taip pat yra są
rašas pavardžių, dalyvavusių 
„Stazi" štabe 1967 m. Rusijos 
revoliucijos 70-ųjų metinių iš-
kilmtiT Kaip tik tų iškilmių 
metu generolas Chorst Bem, 
liūdnai pagarsėjęs vietinio 
„Stazi" skyriaus Šefas, apdo
vanojo Putin už jo tarnybą, 
„Stazi" aukso medaliu. Dve
jiems metams praslinkus, 
Bem nusižudė. 

„Vokiečiai rimtai susirū
pinę, kad kai kurie 4Lue' ope
racijos užverbuoti agentai, 
kuomet čia buvo Putin, iki 
šiol gali dirbti rusams", — pa
reiškė Chorst Jemliz, asme-
nį|kas Bem padėjėjas ir „Sta
ti" agentas su 30 metų stažu. 
Jis prisimena Putin, dirbant 
kartu Drezdene. „Mane apk-

Putin, laisvai kalbantis vo 
kiškai, išgyveno Drezdene 
nuo 1984 iki 1989 metų 8 rusų 
agentų grupėje, kuriai vado
vavo generolas Valdimir Širo-
lov. Tas padalinys, kurį kole
gos iš „Stazi" paprastai vadi
no „bičiuliai", buvo patalpin
tas nepatrauklioje dviejų 
aukštų viloje Angelikaštrase 
4, Drezdene Valdšlosen rajo
ne, kur gyveno žymesni „Šta
zi" karininkai. 

Skersai kelio, septyniasde
šimtųjų metų sovietų stiliaus 
name, buvo įsikūręs „Štazi", 
kur Bem vadovavo tūkstančių 
informatorių darbui. Netolie
se buvo Drezdeno sovietų ka
rinė bazė, masyvi uždara teri
torija, kur Putin žmona Liud
mila pirkdavosi rusų parduo
tuvėse ir jauna pora eidavo į 
kino teatrą pasižiūrėti rusiš
kų filmų. Jaunam ir garbės 
trokštančiam karininkui tai 
buvo prestižinis paskyrimas. 

Drezdene, viename iš pen
kių sovietų bloko miestų, tu
rinčių elektroninę pramonę, 
įsikūrė valstybinė bendrovė 
„Robotron", kuri tiekė stacio
narinius ir personalinius 
kompiuterius visam sovietų 
blokui, tame tarpe ir KGB. 

Kartas nuo karto, dirbda
mas kartu su „Štazi" žvalgy
ba, Putin skyrius panaudoda
vo gerai organizuotus kontak
tus tarp „Robotron" ir Vakarų 
didžiųjų, tame tarpe ir Sie
mens, ir IBM, kad Maskvai 
išvogtų aukštos technologijos 
paslaptis. Abi spectamybos 
dirbo po tos bendrovės stogu. 

„Robotron" ir stambus Drez
deno universitetas padarė šį 
miestą Vakarų verslininkų, 
technologijos ekspertų ir mok
slininkų kontaktų vieta, kurie 
dažnai važinėdavo ten ir atgal 
iš Vakarų Vokietijos ir kitų 
Vakarų valstybių. Šie dviša
liai važinėjimai suteikė uni-

. kalias galimybes Putin ir 
„Štazi" verbuoti agentus, ku
rie atrastų Vakaruose šalti
nius aukštos technologijos bei 
verslo srityse. Buvo taip pat 
galimybė verbuoti Rytų vokie
čius, siunčiamus į Vakarus 
ekonominio špionažo tikslu. 

„Tai buvo paprasta, — pa
reiškė vienas aukštas Rytų 
Vokietijos karininkas, kuris 
vadovavo „Stazi" Drezdeno 
V m direktoratui ir buvo atsa
kingas už žvalgybos operaci
jas bei kontražvalgybą. — Pas 
mus nebuvo tokių pinigų arba 
išteklių, kad galėtume var
žytis su Vakarais aukštų tech
nologijų ir verslo srityse, to
dėl mes duodavome Vakarams 
galimybę atlikti darbus ir 
išvogdavome rezultatus, kad 
be išlaidų galėtume kopijuoti 
jų technologijas". 

Tarp abiejų spectarnybų 
buvo platus bendradarbiavi
mas. Prie to KGB dar panau
dodavo milžinišką informato
rių tinklą, kuris, kaip spren
džiama, keletą kartų viršija 
veikusį nacistinėje Vokieti
joje. 

„Kiekvieną kartą, kai mūsų 
bičiuliams reikėdavo pasiųsti 
Rytų vokietį į Vakarų Vokie
tiją, sad jis jiems dirbtų, jie 
kreipdavosi pas mus", — pri
simena dar vienas buvęs 
„Stazi" agentas, kuris kadaise 
susitikdavo su Putin, žinomu 
savo savitvarda — oficialaus 

Onytė ir Rotyte Harris graliai deklamavusios patriotinius eilėra&ius Lie
tuvos Nepriklausomybes Šventėje, Worcester, MA 

Nuotr. Bernadetos Harris 

priėmimo metu, kurį organi
zavo „Štazi", Putin išpylė deg
tinės taurelę į gėlių vazonėlį. 

Putin taip pat dažnai va
žinėdavo į kaimynystėje esan
tį Leipcigą, kur oficialiai va
dovavo „Sovietų Sąjungos — 
Vokietijos Draugystės na
mams", o taip pat į Boną ir 
Hamburgą, kur bandė orga
nizuoti kontaktus su vokiečių 
politikų sluoksnių atstovais. 

Drezdene „Štazi" ir Putin 
poskyris darė daug pastangų, 
kad susektų iš Vakarų sriautą 
svečių, kurie apsistodavo Bell-
vue, geriausiame miesto vieš
butyje, kur informacijos rinki
mo iš Vakarų verslininkų tik
slams būdavo panaudojamos 
prostitutės. 

„Putin gyslose teka KGB 
kraujas", — pasakė dar vienas 
buvęs „Štazi" karininkas, ku
ris ilgus metus buvo atsakin
gas už operacijų eigą tame 
viešbutyje. Putin visada būda
vo labai susikaupęs, labai at
sargus ir nuolatos laikė save 
geležiniuose savikontrolės rė
muose. Jis dirbo slaptai, ne
pritraukdamas į save dėme
sio. Jo tiesiog nepastebėdavo. 
Jis labai protingas. Tylus, bet 
labai veiksmingas. 

Palaipsniui aiškėjančioa 
Putin šnipinėjimo veiklos de
talės, atrodo, tik padidino po
puliarumą jo tėvynėje, kur, 
pagal paskutinę apklausą, jis 
naudojasi plačia parama ir 
nepatinka tik 4 proc. eilinių 

rusų. 
Tik vienas klausimas lieka 

atviras — Čečėnija. Palaiko
mas už savo kietą ir kol kas 
sėkmingą poziciją, turimą at
siskyrusios respublikos nuša
linimo klausiniu, dar esant 
premjero poste, Putin žino, 
kad populiarumas gali nukris
ti, jeigu karo veiksmai pasi
darys sudėtingesni — ką pa
rodo paskutinieji įvykiai 

Praėjo jau trys savaitės JJUO 
to laiko, kai rusų kariškiai 
pažadėjo paimti Grozną, su-
bomborduotą Cecėnų sostinę. 
Bet. praėjusią; savaitę <rusų 
greitos pergalės perspektyvos 
iki artimų rinkimų pasirodė 
iliuzija. Karo eigos parodymas 
Rusijos televizijoje — dar taip 
neseniai skatinęs patriotinę 
dvasią, taip pat pradeda įgau
ti vis labiau kritišką charak
terį- Pirmą kartą nuo karinės 
kampanijos pradžios rugsėjo 
mėnesį žiūrovams pradėjo pa
rodyti žuvusius karius, ta
čiau, to nepaisant, Putin lieka 
nepalaužiamas ir jo pozicija 
sustiprėjo, kai praėjusią sa
vaitę-Jevgenij'Primakov, ku
rio vietą jis užėmė ministro 
pirmininko pešte, pareiškė, 
kad nedalyvaus prezidento 
rinkimuose. 

Vertė 
Leonas Juozapavičius 
(,.Novoje Ruskoje slovo", 

New York, 2000 m. sausio 
20 d., psl. 9) 

TARP MŪSŲ KALBANT 
DIEVŲ MAISTAS 

Pirmykščiai Vidurio Ameri- nando Cortez Meksikos užka-

PRADĖJO DIRBTI 
SIGNATARŲ NAMŲ 

TARYBA 

Remiantis Lietuvos nepri
klausomybės signatarų namų 
nuostatais kultūros ministro 
Arūno Bėkštos įsakymu pa
tvirtinta Lietuvos nepriklau
somybės signatarų namų tary
ba. Taryba skiriama ketverių 
metų laikotarpiui iš devynių 
įgaliotų atstovų — Lietuvos 
Respublikos prezidento, Lietu
vos Respublikos Seimo pirmi
ninko, Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro, Vasario 
16-osios klubo, Nepriklauso
mybės akto signatarų klubo, 
Lietuvos mokslų akademijos 
Istorijos instituto, Vilniaus 
universiteto, Lietuvos istorijos 
mokytojų asociacijos, Lietuvos 
muziejų asociacijos. 

Tarybos nariai: Gediminas 
Ilgūnas — Lietuvos tūkstant
mečio minėjimo direkcijos di
rektorius, Kovo 11-osios Ne
priklausomybės akto signata
ras (Lietuvos Respublikos pre
zidento Valdo Adamkaus at
stovas); Romualdas Šakenis 
— inžinierius (Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio atsto
vas); Romanas Senapėdis — 
Kultūros ministerijos Muziejų 
skyriaus vadovas (Kultūros 
ministerijos atstovas); dr. Vla
das Sirutavicius — Lietuvos 
mokslų akademijos Istorijos 
instituto vyresnysis mokslinis 
bendradarbis, Lietuvos Respu
blikos skyriaus vedėjas (Lietu
vos istorijos instituto atsto
vas); Virgilijus Kačinskas — 
Kovo 11-osios Nepriklauso
mybės akto signatarų klubo 
valdybos narys, Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės akto signa
taras (Kovo 11-osios Nepri
klausomybės akto signatarų 
klubo atstovas); Dalia Bobe-
lienė — Vasario 16-osios klu
bo vicepirmininkė (Vasario 
16-osios klubo atstovė); Romu
aldas Samavičius — Lietuvos 
istorijos mokytojų asociacijos 
tarybos narys (Lietuvos istori
jos mokytojų asociacijos atsto
vas); Virgilijus Poviliūnas — 
Trakų istorijos muziejaus di
rektorius (Muziejų asociacijos 
atstovas). 

K.G., 2000 sausis 

• Dėl žmogaus ir žmonijos 
nelaimių dažniausiai kalta pa
vėluota diagnozė. 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 16 d., ketvirtadienis 

kos gyventojai (aztekai, majai 
ir kt.) tikėjo, kad kakavos 
medeliai ir jų vaisiai yra tikra 
dievų dovana, švedų gamti
ninkas Carl von Linne (1707-
1778) „krikštydamas" augalus 
ir gyvūnus lotyniškais ir grai
kiškais vardais, kakavos me
delį pavadino Tneobroma (die
vų maistu). Vėliau šis vardas 
prigijo ii kakavos pupelių ga
minamam šokoladui. Ne per 
seniai mokslininkai priėjo iš
vados, jog šokoladas turi tei
giamos įtakos žmogaus svei
katai. Tenka pasakyti, jog tos 
pačios nuomonės buvo ir anks
tyvieji Vidurio Amerikos gy
ventojai. 

Dabartiniais laikais šokola
das yra daugiausia vartoja
mas skanumynas. Pavyzdžiui, 
JAV, apie 90 proc. gyventojų 
kasdien gardžiuojasi vieno
kiais ar kitokiais šokolado ga
miniais. Čikagos miestas yra 
vienas pagrindinis šokolado 
gamybos centrų. JAV ir ki
tuose kraštuose metinių šven
čių progomis parduodami mil
žiniški šokolado kiekiai. 

Kristupas Kolumbas, 1502 
m. pasiekęs dabartinės Niką-
raguvos valstybes krantus, 
laikomas pirmuoju europiečiu, 
paragavusiu kakavos pupelių 
gėrimo. 1528 m. ispano Her-

.. 

KVN. KAZIMIERĄ PUGEVIČIŲ PALYDINT 
Ar laisvėje gimęs, laisvėje augęs galėjo suprasti 
Sovietų Sąjungoj priespaudą ir vergiją? 
Ar laisvėje augęs, giliai tikintis galėjo suprasti 
Sovietų Sąjungoj persekiojimą dėl tikėjimo, 
kankinimus psichiatrinėje ligoninėje, 
vargą ir skurdą Sibiro lageriuose? 
Ar pakilus sovietų satelitui į erdves 
Ir Chruščiovui grasinant: „Mes*palaidosim jus" 
kas nors tikėjo, kad Sovietų Sąjunga sugrius, 
kad Lietuva bus laisva, 
kad Lietuvos apaštalavimui reikės kunigų 
iš vakarų pasaulio? 
Vienas toks žmogus tikrai buvo — 
kunigas Kazimieras Pugevičius. 

-

Ir kur jo toks gilus nujautimas? 
Toks patriotizmas sieloj? 
Gal vienuolių seselių įtaka Šv. Alfonso 
parapijos mokykloj? Ar klebono prel. 
Liudviko Mendelio patarimai? 
Ar iš Lietuvos atvykusių 
degantis patriotizmas? 
Gal ateitininkai, vyčiai, skautai? 
O gal visi šie ir dar daug mums 
žinomų ir nežinomų vyrų ir moterų, 
kurie pakreipė jo gyvenimo laivą 
skersai Atlanto link Lietuvos. 

Kokia jėga apėmė jo sielą ir protą, 
kad jis išėjo kaip šv. Kazimieras 
į priekį minios su kryžiumi, su kaltinamųjų 
plakatais, su Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų anglišku tekstu kovoti prieš smurtą, 
prieš religijos persekiojimą, prieš skriaudą 
Katalikų bažnyčiai ir kunigams, 
įsteigė Religinę Šalpą Lietuvai. 

Šiandien, kovo 4 jis sutiks Šv. Kazimierą 
pasveikinti jį vardinių proga. 
Pasipuošęs baltais rūbais 
su kryžiumi rankose, didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinu ant krūtinės, 
jis vėl tarp savų Lietuvoj ir Amerikoj. 
Virš Vilniaus Katedros bokštų 
skamba tik sugrįžusio vyturėlio giesmė. 
Šv. Alfonso Bažnyčios varpai Baltimorėj 
gaudžia jo mėgstamą giesmę: 
mLinksma diena mums nušvito, 
Kėlės Kristus... 
Aleliuja, Aleliuja..." JoaasDėdiaaSf 

2000.03.04 

... 
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riautojo) dėka. buvo atgaben
tas didesnis kiekis kakavos 
pupelių ir gėrimui gaminti 
priemonių. Šis gėrimas papli
to Ispanijoje, o vėliau Prancū
zijoje, Anglijoje ir kituose 
kraštuose. Anksčiau šokoladas 
buvo išimtinai • vartojamas 
skystu pavidalu. Tik vėles
niais metais prasidėjo kieto 
šokolado gaminimas ir jo var
tojimas. 

Kitados (17 18 amžiuje) bu
vo parašyta visa eilė knygų, 
kuriose liaupsinamos šokolado 
savybės ir siūloma šokoladu 
gydyti kone visus kūno nega
lavimus. Nors šokoladas va
dinamas dievų maistu, kai ku
rie žmonės jį iaikė kenksmin
gu gaminiu. Ilgamečiai tyri
nėjimai parode, jog tokiai prie
laidai nėra pagrindo. Moksli
niais tyrinėjimais nustatyta, 
jog šokoladas skystina kraują 
ir stiprina gerojo cholesterolio 
veikimą. Teigiama, kad šoko
lado sudėtyje yra aspirinui 
prilygstančių savybių. Val
gant šokoladą, girdi, galima 
sumažinti širdies priepuolio 
pavojų. Žinoma, tai dar ne
reiškia, kad medicinos gydyto
jai atsisakys įprastų medika
mentų ir ims kakava ir šo
koladu gydyti širdies ligas. 

Petras Petrulis 

ft tTA#* ALUANCC 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
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No orte makes rourtd-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Mieli skaitytojai, ar be
skaitydami mūsų laikraštį ne
pastebėjote, kad jūsų prenu
merata jau baigiasi? Tiems, 
kurių prenumerata baigiasi 
sausio mėnesį, paraginimus 
išsiuntinėjome sausio 6 d. ir 
vasario 22 d. Dabar ir vėl pri
mename, kad atidžiau pažvel
gtumėte į jus lankantį „Drau
gą", kurio adreso kamputyje 
pažymėta, koks paskutinis jū
sų prenumeratos mėnuo. Ant
raip su skaudančia širdimi iš 
savo prenumeratorių sąrašų 
jus greitai turėsime išbrauk
ti... 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks š.m. 
kovo 17 d., penktadienį, 6:30 
vai. v. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Yra pak
viesti valdžios pareigūnai. Na
riai ir svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. 

A.a. tėvelio Zigmo ir a.a. 
brolio Eugenijaus Lirgamerių 
atminimui Ligija Bardauskie-
nė paaukojo 50 dol., tuo pa
remdama labdaringąjį „Vie
nos valso" pokylį, o per jį ir 
Ukmergės neįgaliųjų mokyk
lą-internatą. Nuoširdžiausiai 
dėkojame. 

FOTOGRAFO 
M. KAVALIAUSKO 

PARODA 

Iš Kauno neseniai studijų 
tikslais į Čikagą atvykęs vie
nas iš žymiausiųjų jaunųjų 
Lietuvos fotografų Mindaugas 
Kavaliauskas ruošiasi supa
žindinti čikagiečius su savo 
kūryba. Jo fotografijos paroda 
bus atidaryta kovo 24 d. 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje. 

Šis ne tik Lietuvoje, bet ir 
Prancūzijoje jau spėjęs išgar
sėti fotografas Čikagoje ruo
šiasi magistro laipsniui meno 
srityje, kurį gaus-šiemet. Jis 
yra ir meno žinovas, paskelbęs 
nemaža rašinių Lietuvos 
spaudoje. Mindaugas neseniai 
kalbėjo apie čikagiečio Algi
manto Kezio kūrybinį kelią, 
kuomet vyko šio fotomeninin
ko parodos atidarymas Čika
gos Čiurlionio galerijoje. 

Kovo 24 d. atidaromoje M. 
Kavaliausko parodoje (beje, 
pirmojoje JAV) bus galima pa
matyti Kuršių Nerijos smėly
nų peizažus. Prancūzijos laiki
nus ir amžinus miestų bei 
vyno gaminimo akimirkas. 
Atidarymo programos pabai
goje parodos autorius de
monstruos savo skaidres te
ma: „Pietiečių švenčių tradici
jos ir mados". 

Reikia paminėti, kad M. Ka
valiausko fotodarbai jau pui
kuojasi ne vien tik Lietuvoje, 
bet ir įvairiose Prancūzijos 
meno galerijose, ypač ten, kur 
buvo surengtos M. Kavaliaus
ko parodos. Čikagiečiai yra 
laimingi, nes ir jie galės ne tik 
juos pamatyti, bet ir įsigyti. 

E.Š. 

Boleslovas ir Elena No-
vickiai, gyvenantys Westmont, 
IL, pavasario vajaus proga 
Draugo fondui atsiuntė 205 
dol., pasiekdami tūkstantinę 
ir tapdami garbės nariais. 
Sveikiname naujus garbės 
narius ir dėkojame už paramą 
besiekiant užbaigti milijoną 
Draugo fonde. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
pirmas susirinkimas šiais 
naujaisiais 2000-aisiais me
tais vyks kovo 21 d., antradie
nį, 7:30 val.v. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje pri
simenant šv. Kazimierą. Susi
rinkime nusipelniusiems na
riams bus įteikti I ir II pakėli
mo laipsniai. Kviečiami daly
vauti visi kuopos nariai ir jų 
svečiai. Po susirinkimo bus 
vaišės ir pabendravimas. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje 
šv. Mišios pirmadieniais-šeš
tadieniais vyksta 8 val.r., sek
madieniais - 9 ir 11 val.r. Gi
mus kūdikiui, parapijiečiai 
prašomi kiek galima greičiau 
pranešti misijos kapelionui ir 
susitarti dėl krikšto datos. 
Moterystės sakramentui ruo
šiantis, reikia pranešti misijos 
kapelionui ir bent prieš ketu
ris mėnesius pradėti doku
mentaciją. Artimieji taip pat 
yra įpareigoti pasirūpinti ligo
nių sakramentu. Išpažintys 
klausomos šeštadieniais nuo 
4:30 iki 5:15 val.p.p. arba dėl 
kito laiko susitariama su ka
pelionu. Pal. J. Matulaičio mi
sija įsikūrusi Pasaulio lietuvių 
centre - 14911 127th St., Le-
mont, TL 60439; misijos kape
liono kun. Algirdo Palioko, SJ, 
tel. 630-257-5613, prel. Igno 
Urbono tel. 630-357-3698, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo se
serų tel. 630-243-1070. 

Norite būti Chicago Symp-
hony choro nariu? Dalyvauki
te choro perklausose, kurios 
vyks balandžio 3-12 d. Turėtu
mėte pasiruošti atlikti du kon
trastingus kūrinius, ne ilges
nius negu 3 minutės. Pasiskir
ti perklausos laiką ar sužinoti 
daugiau informacijos galite, 
skambindami tel. 312-294-
3430. 

Švč. M Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke (2745 W. 44th 
Street, Chicago) lietuviškos 
Mišios sekmadieniais vyksta 
10:30 val.r., paprastomis die
nomis - 8 val.r. (pirmadie
niais, antradieniais, trečia
dieniais) ir 7 val.r. (ketvirta
dieniais bei penktadieniais), 
švenčių dienomis - 10 val.r. 
Išpažintys klausomos šešta
dieniais nuo 3:30 iki 4:30 
val.p.p. Dėl krikštynų ir ves
tuvių reikia susitarti kleboni
jos raštinėje iš anksto. Nauji 
parapijiečiai taip pat užsire
gistruoja klebonijos raštinėje. 
Raštines tel. - 773-523-1402. 

Kun. Rimantas Gudelis 
kovo 19 d. 3 val.p.p. aukos Šv. 
Mišias, kuriomis prasidės Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų metinė vaka
rienė. Giedos solistai Margari
ta ir Vaclovas Momkai, jiems 
akompanuos muz. Manigirdas 
Motekaitis. 4 val.p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje kalbės 
ir visus pasveikins seselė M. 
Margareta Bareikaitė, o meni
nę dalį atliks dr. Vilija Kerely-
tė bei muz. Algimantas Bar-
niškis. Bilietus į šią seselių rė
mėjų metinę šventę galite įsi
gyti „Seklyčioje". 

Gavėnios susikaupimo 
diena Ateitininkų namuose 
šeštadienį, kovo 18 d., prasi
dės registracija ir kavute 8 
vai. ryte. Susikaupimas — 9 
vai. Susikaupimui vadovaus 
kun. Sigitas Žilys. Visi kvie
čiami. Vietas būtina užsisa
kyti tel. 630-257-2022. 

Benediktas ir Vita Neve-
rauskai, gyvenantys Sterling 
Hts., MI, ilgalaikiai Draugo 
fondo nariai, pavasario vajui 
atsiuntė 200 dol., pasiekdami 
tūkstantinę ir tapdami DF 
garbės nariais; Sveikiname 
naujus garbės narius ir dė
kojame už paramą Draugo 
fondui. 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjungos valdyba balan
džio 14 d. ruošia seminarą Či
kagoje, Jaunimo centre, 5620 
S. Claremont Ave. Girdėsite 
dr. Audriaus Plioplio, žinomo 
neurologo, menininko, paskai
tą „Menas ir Medicina". Po 
paskaitos — pabendravimas ir 
vakarienė. Pradžia — 7 vai. v. 
Maloniai kviečiame medici
nos, stomatologijos gydytojus, 
farmacininkus ir kitus sveika
tos apsaugos profesionalus į 
šitą renginę. Registracija iki 
balandžio 10 dienos, skambi
nant dr. Arvydui Vanagūnui 
tel. 708-386-3454, darbo tel. 
312-695-2758 arba dr. V. Šau
liui 773-776-7337. Registruo
kitės atsiųsta kortele ir voku, 
čekį rašykite: JL,ith. Research 
and Studies Center", medical 
affairs. Išsiųskit bent porą 
dienų anksčiau. 

Meno mokyklėlės dailės 
skyriui Lemonte reikia dėsty-
tojo(-os). Į kanklių skyrių (Le
monte, PLC patalpose) papil
domai priimamos moksleivės. 
Skyriuje pradėjo darbą paty
rusi kanklių specialistė Irma 
Watson. 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė primena, kad 
Švietimo tarybos paskelbti 
piešinių ir rašinių konkursai 
baigiasi kovo 31 dieną. Kon
kursų taisyklės buvo išsiųstos 
visų lituanistinių mokyklų 
vedėjams. Pasakų tekstai ir 
knygelės kietais viršeliais 
(vartojamos ketvirtajai pieši
nių konkurso grupei) gauna
mos Švietimo taryboje: 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441. Turint klausimų, pra
šom kreiptis į Švietimo tary
bos pirmininkę Reginą Kučie-
nę telVfaksu 708-301-6410. 

V.isnrio 16 <i minėjime Maironio lituanistines mokyklos mokiniai sumoko Aokį „Duja" .Juos paruo*e iokiy mo
kytoja Rasa PoskoCimfenė. 

I . 



AUKSINIS „LAIŠKŲ 
LIETUVIAMS" JUBILIEJUS 

Reginą Oraitę per jos fotoparodoa 
Jaunimo centro Čiurlionio galeri
joje atidarymą užfiksavo Jonas 
Kuprys. Fotomenininkes paroda, 
kurioje eksponuojami fragmentai i i 
ciklų „Lietuvos bajorų portretai", 
„Vienišiai", „Laukimas* ir kt., Jau
nimo centre dar veiks pusantros 
savaitės. 

Šį sekmadienį, kovo 19 d., 
po 10:30 vai. šv. Mišių, parapi
jos salėje yra šaukiamas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
narių susirinkimas. Susirinki
mo metu parapijos klebonas 
kun. Michae! Yakaitis kalbės 
apie 1998-1999 metų metinę 
apyskaitą. Visi parapijiečiai 
yra kviečiami dalyvauti, pasi
vaišinti, pabendrauti ir pasi
dalinti savo mintimis parapi
jiečiams rūpimais dvasiniais, 
socialiniais ir finansiniais rei
kalais. 

Km* nmuįo 
„Draugo knygynėlyje 
„Lietuviu muzikų vardy

ne", išleistame 1999 m. Steak-
ney, IL, spausdinamos žinios 
apie muzikus, gyvenančius ar
ba gyvenusius Vakaruose. Lei
džiant knygą, naudotasi kom
pozitoriaus, muzikologo ir vi
suomenininko Juozo Žilevi
čiaus surinkta muzikologine 
medžiaga. Knygą apipavidali
no ir apie 800 biografijų pa
ruošė muzikologė Saulė Jau-
tokaitė. Dar 278 biografijas ir 
apie 150 nuotraukų surado 
Kazys Skaisgirys. Dailininin-
ku ir techniniu redaktoriumi 
buvo Petras Aleksa. Knyga -
312 psl., minkštais viršeliais, 
joje jau paminėti ir jaunesnės 
kartos lietuvių muzikantai,, 
gyvenantys ir dirbantys Čika
goje bei jos apylinkėse. Kny
gos kainą - 15 dol., su per
siuntimu -18.95 dol. 

SKcibl 

„Mielas tautieti. Galas kar
tą teko tau paimti į rankas ir 
paskaityti paprastą, kuklų 
mėnesinį leidinėlį, pavadintą 
'Misionieriaus laiškais'... Pasi
keitus sąlygoms, jų tolesnis 
leidimas 3 Vokietijos yra neį
manomas. Tačiau i i visų kam
pų mus 'bombarduojs', kad lį 
naudingą darbą tęstume. *Vox 
populi, voz Dei\ paminėme ir 
pasirytome 'Misionieriaus 
laiškų' nenumarinti. Ne visi 
Sių laiškų rašytojai tada boti 
misionieriais, todėl savintis 
'Misionieriaus laiškų* vardo 
nepritiktu. Antra vertus, yra 
naudingiau žinoti, kam laiš
kas siunčiamas, negu kieno 
rašomas. Dėl to ir nutarėme 
juos pavadinti 'Laiškais lietu
viams'. Vadinasi, jie yra ski
riami kiekvienam lietuviui, 
nesvarbu, kurioj pasaulio saly 
jis begyventų", - taip 1950 
metų vasarį buvo skelbiama 
pirmajame „Laiškų lietu
viams" numeryje. Redaguoti šį 
mėnesinį žurnalą ėmėsi kuni
gas jėzuitas Juozas Vaiinys. 

Nuo tų dienų ir 50 mėtų ne
truko prabėgti, o „laiškai lie
tuviams" kaip lankė, taip ir 
lanko viso pasaulio lietuvių 
namus. Beveik visus tuos me
tus (išskyrus kelerių metų 
išvykimą į Kanadą) leidinį re
daguoja tėvas J. Vaiinys. 
Džiugu, kad jau gerą dešimt
metį Čikagoje leidžiami „Laiš
kai lietuviams" pradėjo lanky
ti ir Lietuvos skaitytojus. 

Pasirodė pirmieji žurnalo 
numeriai buvo man' leidinė
liai, kurie netrukus ėmė grei
tai augti ir tobulėti, pasipuošė 
gražiais viršeliais, nuotrauko
mis, meniškomis skyrių už
sklandomis, puslapių skaieius 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. mm 

• Klemas Kepalas kraus
tėsi į Cleveland'ą, bet greitai 
sužinojo iš vietinių tautiečių, 
kad RacineBakery gali pasiųsti 
lietuvišką duoną bet kur Ame
rikoje (įskaitant Cleveland'ą...). 
Siunčiame UPS užsakymus 
pirmadieniais ir antradieniais 
kiekvieną savaitę. Raeine 
Bakery & Delicatessen, teL 
773-581-8500. 

• Š. m. kovo 24 d. 7:30 vai. 
vakaro Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus salėje įvyks 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyriaus ruošiamas 
susirinkimas. Išgirsime inži
nieriaus Algirdo Stepaičio pra
nešimą „Lietuvos žemės alyvos 
(naftos) pramonė". Apie laze-
rius ir šios mokslo srities pa
siekimus Lietuvoje papasakos 
Vilniaus universiteto profe
sorius, hbl dr. Kęstutis Jara
šiūnas. KvieCiame sąjungos 
nanus ir visus besidominčius! 

paaugo keliolika kartų. Prenu
meratorių padaugėjo iki šešių 
tūkstančių. Iš pradžių dau
giausiai rašė jėzuitai, bet pa
matu įsįjungė ir daugelis ku
nigų bei pasauliečių. Populia
riausi skyriai buvo „Prie šei
mos židinio" ir „Jaunimo pas
laptys". Tuoj skyrių skaičius 
pakilo iki devynių. Daugeliui 
labai patiko ir dabar patinka 
„Kalbos" skyrius, kurį giria ir 
Lietuvos kalbininkai, o ypač 
Aldonas Pupkis ir Algirdas 
Sabaliauskas. Po devynerių 
metų nuo žurnalo įsikūrimo 
pradžios buvo pradėti rengti 
straipsnių konkursai, o kon
kurso nugalėtojai buvo apdo
vanojami premųomis. Žurna
lui rašė visas būrys „Laiškų 
lietuviams" bičiulių ir bendra
darbių: Danutė Bindokienė, 
Nįjolė Usubalienė, Marga Ei-
vaitė, Algirdas Grigaitis, Vy
tautas KasniOnas, Algirdas 
Kurauskas ir k t Kokia buvo 
pagrindinė, svarbiausioji šio 
leidinio kryptis? Kun. J. Vaii
nys rašėt „Ir šie laiškai steng
sis Tau padėti, malonus skai
tytojau, šiame visų svarbiau
siame žygyje artėti prie Dievo, 
mošų tikrosios laimės*. 

Net 60 metų nešdami sielos 
atgaivą skaitytojams, „Laiš
kai lietuviams" švenčia savo 
auksinį jubiliejų ir balandžio 
2 d., sekmadienį, Jaunimo 
centre ruošia iškilmingą jubi
liejaus minėjimą. 3 val.p.p. 
bus aukojamos iv. Mišios tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Per Mišias 
giedos dr. Vilįja Kerelytė, 
akompanuojant Algimantui 
Barniškiui. 4 val.p.p prasidės 
oficialioji dalis, kurios metu 
bus pranešti 41-ojo straipsnių 
konkurso laimėtojai. Šiais me-

5*tim 
tais žurnalas gavo 62 straips
nius, ir beveik visus iš Lietu
vos. Pagrindinę kalbą iškil
mingos šventės metu pasakys 
Lietuvos garbės konsulas Či
kagoje Vaclovas Kleiza, trum
pai apžvelgdamas „Laiškų lie
tuviams" nueitą kelią. Meninę 
programą, kuri prasidės 5 
val.p.p., atliks muziko Ričardo 
Šoko vokalinis moterų ansam
blis. Po to svečiai galės vaišin
tis Raeine Bakery delikatesų 
parduotuvės paruošta vaka
riene ir dalintu šio garbingo, 
auksinio jubiliejaus įspū
džiais. Visam pobūviui vado
vaus ilgametė žurnalo redak-
cįjos narė Nįjolė Jankutė-Užu-
balienė. 

Minėjimo komiteto narės jau 
pradėjo organizuoti stalus ir 
platinti bilietus. Jei kas bilie
tų dar neturi, turėtų kreiptis į 
tėvus jėzuitus teL 773-737-
8400. Kadangi konkurso daly
viai buvo beveik visi iš Lietu
vos, tai žurnalo redakcija tiki
si, kad šioje auksinio jubilie
jaus šventėje dalyvaus daug 
neseniai atvykusių lietuvių ir 
pasidžiaugs galbūt savo pažįs
tamų laimėjimais. Jiems tai 
bus gera proga labiau susi
pažinti su pačiu žurnalu, ku
ris Lietuvoje labai vertina
mas, •mėgstamas ir eina ii 
rankų į rankas. Taip pat yra 
laukiami ir ilgamečiai „Laiš
kų lietuviams" skaitytojai, be 
kurių dėmesio, ištikimybes ir 
palaikymo sunku būtų gyvuo
ti. 

Paruošė E. Andrulytė 

PELENŲ DIENA 
Šis trečiadienis — kovo 8-

oji, Pelenų diena, .Seklyčioje", 
buvo vyr. lietuvių dvasinio su
sikaupimo diena, nes prasidė
jo Gavėnios metas. 

Prieš ateinant kun. R. Gude
liui JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė B. Jasai
tienė susirinkusiems pranešė, 
kad AFL-CIO (viena didžiau
sių Amerikos darbo unįjų) 
pradėjo akriją, kad Amerikos 
valdžia surengtų amnestijos 
įstatymą žmonėms, kurie gy
vena ir dirba Amerikoje nele
galiai. Taip pat nori, kad butų 
panaikintos bausmės darbda
viams, kurie samdo nelegaliai 
atvykusius darbininkus. B. 
Jasaitienė išdalino blankus 
žmonėms, kad tie, kurie nėra 
priešingi tai amnestijai pasi
rašytų Jei daug žmonių tam 
pritars, tai po metų ar dviejų 
galime tikėtis amnestijos da
bartiniams nelegaliems Ame
rikos gyventojams. 

Kun. Rimantas Gudelis, vi
sad sutinkantis dalyvauti 
„Seklyčios" vyresniųjų lietuvių 
renginiuose, paženklino pele
nais kryžiaus ženklu susirin
kusiųjų kaktas, kiekvienam 
primindamas, kad „dulkė esi 
ir į dulkę pavirsi". Jam tą at
liekant (paženklinti reikėjo 
apie 80 kaktų), maestro F. 
Strolia pianinu skambino reli
gines giesmes. Baigęs pelenų 
dalinimą kun. R. Gudelis pa
sakė labai įdomų ir daug gilių 
minčių sukėlusį pamokslą. Jis 
paaiškino, kad Gavėnia — tai 
atgailos ir susitaikymo su Die
vu laikas. Žmogus yra nuodė
mingas ir padaro klaidų, o 
Dievas, bodamas gailestingas, 
mums jas atleidžia. Atleidimo 
mes turim paprašyti, nes be 
prašymo, kad atleistų bei do
vanotų — nebus ir susitaiky
mo. Mes žinome, kad išpažin
tis yra susitaikymas, bet ją at
liekant dažnai nspagarvojam, 
apie susitaikymo prasmę. Su
sitaikymas turi boti tikras ir 
iš .didžiosios raidės". Lietu
voje net ir susitaikymo žodis 

„SEKLYČIOJE" 
nebuvo vartojamas. Ar kas ka
da atsiprašė už sovietų laikais 
buvusią priespaudą ir baisiau
sius persekiojimus? Preziden
tas' Vasario 16-osios proga 
įteikė medalį — Gedimino or
diną — žmogui, kuris dalyva
vo, paskutinio partizano sunai
kinime... Lietuvoje apie susi
taikymą bus daug svarstyta 
ir galvota, nes niekas iki šiol 
bolševikinių aukų neatsipra
šė (dažniausiai auka pirmoji 
ištiesia ranką, nes nori boti 
atsiprašyta). Lietuvoj to nebu
vo padaryta, nes persekiotojai 
neatsiprašė tautos ir susi-
glemzė į savo rankas dalį vals
tybės turto. 

Nuo komunistu nukentėju
sieji (buvę partizanai, kaliniai, 
tremtiniai) yra blogiausiai so
cialiai aprūpinta tautas daba. 
Ir koks gi gali būti susitaiky
mas be tiesos sakymo? Ii to 
kyla susiskaldymas, o susi-
skaldžius visuomenei kraštas 
nukenčia, nes nei „kairė", nei 
„dešinė" nežino, kur dingsta 
valstybės turtas. Lietuvoje 
jaučiama didelė įtampa. Susi
taikymas yra ilgas h* sunkus 
kelias. Tik dvasiškai stiprus 
smogus, nors ir nuskriaustas, 
pirmas pradeda susitaikymą 
— ištiesia ranką. Dievas gai
lestingas, o mes tik dulkės — 
klystantys žmonės, bet tikėki
me, kad Jis mūsų pasigailės, 
jei atleisime ssvo priešams. 

Po pamokslo sugiedojome 4 
giesmes. Kaip smagu dainuoti 
ar giedoti vadovaujant maest
rui F. Stroliai, nes jis kiek
vieną dainą ar giesmę taip 
grasiai apibūdina. Pirmoji 
giesmė buvo .Alyvų daržely" ir 
tai esanti mūsų liaudiška 
giesmė. Antroji — .Kryžiau 
šventas" — versta ii lotynų 
kalbos. Trečioji — Jėzau 
Kristau maloniausias* — vers
ta ii lenkų. O giesmė . 0 , Die
ve Tėve" sukurts muziko A. 
Pociaus, kuris M tik vargoni
ninkavo šv. Jurgio bažnyčioje 
Čikagoje, bet ir buvo net įkū
ręs konservatoriją. Po to, kaip 

paprastai, dėkojome vieni ki
tiems: dirigentas dėkojo gie-
doriams, giedoriai — dirigen
tui, renginių vadovė E. Siru
tienė užbaigė padėkodama vi
siems. 

Po giesmių žiūrėjom vaizda
juostę .Kelionė į Kryžių kal
ną". Vaizdajuostę renginių va
dovei parūpino Viktorija Pike-
lienė, ir jai visi žiūrovai yra 
Ubai dėkingi, kad galėjo pa
matyti, kaip dabar atrodo ta 
Lietuvos šventovė, kur savo 
skausmą ir kryžius arba pa
dėką už suteiktas malones 
nešė lietuviai nuo labai senų 
taikų. Bolševikmeciu kryžiai 
būdavo sugriaunami, sudegi
nami ar kitaip sunaikinami, 
bet kryžiai vėl dygo ir augo 
lyg miškas. Dabar sakoma, 
kad kame yra apie 3,000 dide
lių kryžių, o mažų niekas nei 
nebando skaičiuoti, nes jų ten 
begalės. Ir Šv. Tėvas buvo at
vykęs ir meldėsi toje lietuvių 
tautos Golgotos kančią liudi
jančioje, visame pasaulyje iš
garsėjusioje šventovėje. 

Po vaizdajuostės žiūrovai 
buvo pavaišinti nors ir pasnin
ko, bet labai skaniais „Sek
lyčios" talkininkių paruoštais 
sumuštiniais ir kava. 

Kaip gera, kad turime „Sek
lyčią", kurią lanko ne tik čika-
giškiai, bet ir ii toliau atvykę 
lietuviai, š į kartą su mumis 
bendravo ir programa džiau
gėsi Liuda Česnaite-Flores, 
viešnia ii Houston, Tez., kur ji 
aktyviai reiškiasi Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. 

IssiUja J. Valantinienė 

AktmiągMt, 

„Naujoji viltis" - politikos 
ir kultūros žurnalas, kusi lei
džia Amerikos Lietirrių tauti
nė sąjunga ir Lietuvių studen
tų tautinininkų Korp! Neo-Li-
thunia. „Naujosios vilties" 
žurnalui rašykite šiuo adresu: 
Oskaras Kremeris, 1005 Sher-
wood Dr., La Grange Park, IL 
60626; tai. 708-364-7374. 
„Naująją viltį* spausdino 
„Draugo" spaustuvė. 
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