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Telkiniuose veiklos 
srovė nelėtėja: 
šauliai turėjo kuo 
pasidžiaugti;
LB Clevelando 
apylinkė skelbia savo 
renginių kalendorių.

2 psl.

Vytautas Bieliauskas 
vedamąjame sako, kad 
akis už akį politika 
tarptautinių problemų 
neišspręs.

3 psl.

Dėkojame Los Angeles 
Dramos sambūriui; 
Jokūbo ir Lorettos 
Stukų dovana Lietuvai.

4 psl.

Vytautų klubas 
švenčia sukaktį; 
naujausi kino filmai.

5 psl.

Rašytojas, aktorius, 
režisierius, profesorius 
Kęstutis Nakas 
Roosevelt universitete 
Čikagoje rodys savo 
istorinio tragiško farso 
„Kai Lietuva vaide pa
saulį” IV dalį.

6 psl.

Sportas
* Vilnietė Kristina Salta- 

novič tarptautinėse sporti
nio ėjimo varžybose Vokietijoje 
20 sek. pagerino sau pačiai pri
klausiusį Lietuvos 20 km ėjimo 
plentu rekordą ir užėmė 5-tąją 
vietą.

* Septintą kartą Tarptau
tinės dviračių sąjungos pa
skelbtoje pajėgiausių planetos 
dviratininkių klasifikacijoje 5- 
ąją vietą išsaugojo 27 metų lie
tuvė Edita Pučinskaitė.

* Ūkio banko tarybos pir
mininkas Liutauras Varana
vičius 4 metams išrinktas Lie
tuvos futbolo federacijos pre
zidentu.

* Dviejų pastarųjų sezonų 
NBA čempionas Los Angeles 
„Lakers” klubas antradienį na
mie 85:88 pralaimėjo antrąsias 
Vakarų konferencijos pusfina
lio rungtynes San Antonio 
„Spurs”.

* Geriausiu 2001-2002 me
tų sezono NBA treneriu pri
pažintas Riek Carlisle, vado
vaujantis Detroit „Pistons” ko
mandai.

* Krikščionių demokratų 
vadovas pradėjo prezidento
rinkimų kampaniją, piešdamas 
ateitį „prie Bobelio”.

* Vyriausybė siūlo įvesti
abonentinį mokestį už šilumą.

* Ūkio ministerija rengia 
įstatymų pakeitimus dėl Ig
nalinos AE teisinio statuso pa
keitimo.

* Lietuva tarp Baltijos 
valstybių sparčiausiai dalija 
SAPARD pinigus.

* Seimui pateiktas siūly
mas uždrausti vairuotojams 
kalbėti mobiliais telefonais.

Korupcija - kliūtis visuomenės 
gerovei

Vidmantas Valiųšaitis
„Lietuvos teritoriją 30 proc. 

dengia miškai, likusią dalį — 
STT agentai”, — Klaipėdoje 
pristatydamas žurnalistams 
nacionalinę antikorupcinės ko
vos programą šeštadienį (ba
landžio 20) šmaikštavo Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos vado
vas Valentinas Junokas.

Žiniasklaida — STT 
partneris

Pareigūnas tvirtino, kad ko
rupcija yra vienas didžiausių 
šiuolaikinio pasaulio iššūkių. 
Cituodamas Vakarų eksper
tus, V. Junokas teigė, kad juo 
vargingesnė valstybė, juo ma
žiau joje demokratijos, laisvo 
verslo, išvystytų pilietinės vi
suomenės institutų, tuo dau
giau korupcijos.

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuva nori steigti 
verslo parką 
Vokietijoje

Plėtojant Lietuvos ir Vokie
tijos dvišalį bendradarbia
vimą, Vokietijoje siūloma 
steigti Lietuvos verslo parką. 
Lietuvos transporto žinovų de
legacija, vadovaujama Susisie
kimo ministerijos sekretoriaus 
Česlovo Norkaus, Frankfurte 
prie Oderio aptarė Lietuvos ir 
Vokietijos dvišalį bendradar
biavimą kelių ir geležinkelių 
logistikos srityje.

Lietuvos atstovai buvo su
pažindinti su Vokietijos pasiū
lymu šiame Vokietijos mieste 
įkurti verslo parką (logistikos 
centrą), pranešė Susisiekimo 
ministerijos atstovė spaudai.

Frankfurto prie Oderio val
džios atstovai pranešė, kad 
parko vieta jau parinkta, nu
tiestos visos komunikacijos, 
asfaltuoti keliai, sumontuotas 
gatvių apšvietimas. 23,000 kv 
metrų ploto verslo parke pla
nuojama pastatyti 8 san
dėlius, 20 įstaigų, konferen
cijų bei parodų sales, auto
mobilių stovėjimo aikšteles. 
Jame būtų galima organizuoti 
muitinės procedūras. <bns>

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP, InterfaM, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

JAV

Vašingtonas. JAV prezi
dento George W. Bush pradė
tas karas prieš terorizmą JAV 
karinėms pajėgoms jau atsiėjo 
beveik 12,5 mlrd. dol. ir iki šių 
finansinių metų pabaigos tu
rėtų „suryti” dar daugiau lė
šų, pareiškė Gynybos departa
mento vyriausiasis buhalteris 
Dov Zakheim Senato Lėšų 
skirstymo komiteto nariams. 
D. Zakheim ir kiti aukšti Pen
tagono pareigūnai antradienį 
atvyko į Kongreso aukštuosius 
rūmus, kad paragintų senato
rius skirti papildomų lėšų an- 
titeroristinėms operacijoms, 
kurios vyksta nuo Afganistano 
iki Filipinų, neaplenkdamos 
nė paties Šiaurės Amerikos 
žemyno.

Reno. Nevadoje antradienį 
suimtas 21 metų Luke John 
Helder, kurio buvo ieškoma vi
soje Amerikoje ir kuris, kaip 
įtariama, paliko 18 savadar

Estijos, Lietuvos ir Latvijos žemės ūkio ministrai — (iš kairis) Jaanus Marrandi, Jeronimas Kraujelis ir Atis Slakters 
— sutarė bendradarbiauti derantis su Europos Sąjunga. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr

Rusija nevykdo su Baltijos 
valstybėmis susijusių

įsipareigojimų
Strasbūras-Vilnius, gegu- grąžinimo bei

žės 7 d. (BNS) — Rusija, ne
praleidžianti progos kritikuoti 
Baltijos valstybes dėl žmogaus 
teisių nevykdymo, pati susi
laukė Europos Tarybos Parla
mentinės asamblėjos (ET PA) 
kritikos dėl prieš kitas vals
tybes prisiimtų įsipareigojimų 
nevykdymo bei problemų žmo
gaus teisių ir demokratijos sri
tyje.

Balandžio 23 d. ET PA sesi
joje Strasbūre priimtu nutari
mu buvo nuspręsta pratęsti 
Rusijos stebėjimą, nes vals
tybė iki šiol neįvykdė stojant į 
ET prisiimtų įsipareigojimų 
tirti žmogaus teisių pažeidi
mus Čečėnijoje, užtikrinti ži- 
niasklaidos laisvę bei išvesti 
kariuomenę iš Moldovos. Ne
įgyvendinti ir su Baltijos vals
tybėmis susiję įsipareigojimai.

ET PA priimtame nutarime 
nurodoma, jog Rusija neįvyk
dė pažado išspręsti po Baltijos 
valstybių okupacijos Sovietų 
Sąjungai perduotos šių valsty
bių diplomatinės nuosavybės

bių bombų pašto dėžutėse ato
kiose kaimo vietovėse JAV vi
durio valstijose. Per bombų 
sprogimus buvo sužeisti 6 
žmonės. Sulaikomas L. J. Hel
der pro savo automobilio lan
gą išmetė šaunamąjį ginklą ir 
pasidavė FBI bei vietos polici
jos pareigūnams. Jo automobi
lio bagažinėje radus kelis įtar
tinus objektus taip pat buvo 
iškviesti policijos išminuoto
jai.

Vašingtonas. Rugsėjo 11- 
osios teroro išpuolius tiriantys 
JAV tardytojai iki šiol nerado 
jokio konkretaus įkalčio, iš ku
rio būtų galima susidaryti 
vaizdą, kaip vyko pasirengi
mas šiems teroro išpuoliams, 
nusinešusiems maždaug 3,000 
žmonių gyvybes, pripažino Fe
deralinio tyrimų biuro (FBI) 
direktorius Robert Mueller. 
„Mes dar neradome nė men
kiausio popierėlio, kuriame 
būtų aprašytas nors vienas 
rugsėjo 11-osios išpuolio ele

kompensacijų 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
tremtiniams ir jų palikuonims 
išmokėjimo klausimus.

1940 metais, Baltijos vals
tybėms praradus nepriklau
somybę, Par^tiaus merija 
iškraustė jų diplomatus iš am
basadų pastatų, kurie po An
trojo pasaulinio karo buvo per
duoti Sovietų Sąjungai. Iširus 
SSRS, pastatus perėmė Rusi
ja. Nors iki šiol formaliai am
basados pastatai nuosavybės 
teise priklauso Baltijos vals
tybėms, jų negalima buvo per
imti, nes juose yra įsikūrę dip
lomatinę neliečiamybę turin
tys Rusijos piliečiai. Tačiau 
praėjusių metų gruodį Lietu
vos ir Prancūzijos užsienio rei
kalų ministrai Antanas Va
lionis bei Hubert Vedrine pa
sirašė susitarimą, pagal kurį 
Prancūzija įsigis Lietuvos 
prieškario ambasados pastatą 
Paryžiuje, kur dabar įsikūrę 
Rusijos atstovai.

Nukelta į 4 psl.

mentas”, sakė jis. Tai, kad te
roristai nepaliko jokių doku
mentinių pėdsakų, įrodo jų su
manumą, teigė FBI vadovas. 
„Jie buvo pasidalinę į mažas 
kuopeles ir mūsų valstybėje 
nebendravo su jokiais teroris
tais, arba bent žinomais tero
ristais. Jie neturėjo jokių kom
piuterių, net nešiojamųjų”, sa
kė R. Mueller. „Kad palaikytų 
ryšį su savo bendrais, jie nau
dojosi šimtais mobiliųjų telefo
nų bei telefono kortelių, ku
riuos mums ir kitoms agentū
roms yra sunku susekti”, teigė

______
Agn

JAV prezidentas George W. Bush 
su Izaelio premjeru Ariel Sharon

Vašingtonas. Izraelio prem
jeras Ariel Sharon po Baltuo
siuose romuose įvykusių dery

TVF žinovai teigiamai vertina Lietuvos 
ekonomikos pokyčius

Vilnius, gegužės 7 d. 
(BNS) — Tarptautinio valiu
tos fondas (TVF) teigiamai 
įvertino pastarojo meto Lietu
vos ekonomikos raidą bei jos 
perspektyvas 2002-2003 metais.

Vilniuje daugiau nei savaitę 
dirbusi TVF misija pažymėjo, 
kad Lietuvos pramonės gamy
ba augo sparčiau nei numaty
ta, buvo žema infliacija, toliau 
sparčiai augo eksportas, pada
ryta pažanga įgyvendinant

Gegužės 9-ąją pažymint Europos dieną, Lietuvos sostinėje prie Seimo rūmu 
buvo iškelta Europos Sąjungos vėliava. Gedimu» Svitojaus Eiu B»tr

bų su JAV prezidentu George 
W. Bush antradienį pareiškė, 
jog apie nepriklausomą pales
tiniečių valstybę kol kas per 
anksti kalbėti, ir visų pirma 
esą būtina pertvarkyti palesti
niečių vadovybę. Atsakyda
mas į tą patį klausimą, G. W. 
Bush pareiškė tebepuoselėjąs 
Artimųjų Rytų viziją, kuri api
ma tiek žydų valstybę Izraelį, 
tiek suverenią palestiniečių 
valstybę Palestiną. Tačiau G. 
W. Bush pareiškė sutinkąs su 
A. Sharon nuomone, jog Pales
tinos savivaldą reikia refor
muoti.Gaza, Gazos Ruožas. Pa
lestiniečių vadas Yasser Ara
fat trečiadienį, po 17 žmonių 
gyvybių pareikalavusio „Ha- 
mas” savižudžio sprogdinimo 
prie Tel Avivo, pareiškė: „Aš, 
kaip Palestinos savivaldos 
prezidentas, pakartoju savo 
įsipareigojimą kartu su Jung
tinėmis Valstijomis ir tarptau
tine bendrija kovoti su teroriz
mu ir įsakau saugumo pąjė- 
goms užkirsti kelią visoms 
visų palestiniečių organizacijų 
teroristinėms operacijoms 
prieš civilius Izraelio gyven
tojus”. r

Baltijos valstybių ministrai 
kartu derėsis su ES

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žemės ūkio ministrai trečia
dienį nusprendė laišku kreip
tis į Europos Sąjungos (ES) 
žemės ūkio ministrus ir pra
šyti padidinti žemės ūkio pro
dukcijos kvotas. Jie teigia, jog 
dabar ES siūlomos kvotos ne
leis efektyviai panaudoti že
mės, žmonių resursų ir perdir
bamosios pramonės pajėgumų.

„Įstojus į ES Baltijos šalių 
žemės resursai taps bendrais 
ES žemes resursais, todėl 
reikėtų rūpintis juos panaudo
ti efektyviai”, teigiama laiške 
ES ministrams.

Tokio turinio laišką tre
čiadienį Vilniuje pasirašė Lie
tuvos žemės ūkio ministras 
Jeronimas Kraujelis, Latvijos 
žemės ūkio ministras Atis 
Slakters ir Estijos žemės ūkio 
ministras Jaanus Marrandi.

„Kitose Europos Sąjungos 
valstybėse reikėjo apleisti apie 
10 proc. ariamos žemės. Kodėl

struktūrines reformas, ypač 
energetikos bei bankų ūkyje.

TVF žinovai vertino, kaip 
Lietuva įgyvendina įsipareigo
jimus, numatytus 18-kos mė
nesių ekonominės politikos 
memorandume, pasirašytame 
su TVF. Fondo misija antra
dienį baigė darbą Lietuvoje, 
pranešė TVF atstovas Lietu
voje ir Baltarusijoje Mark 
Horton.

Išankstiniais misijos duome-

Jeruzalė. Per praėjus) me
nesį. vykusią Izraelio karine
Kampaniją Vakarų Kranto in
frastruktūrai ir pastatams pa
daryta žala vertinama 350 
mln. JAV dol., pranešė Jungti
nių Tautų plėtros programos 
specialusis atstovas Jeruzalėje 
Tim Rothermel. Pasak jo. Pa
lestinos savivalda nėra pajėgi 
atstatyti operacijos padarinių 
savo jėgomis.

PAKISTANAS

Karachi. Pakistano policija 
trečiadien) pranešė ketinanti 
tirti galimas teroristų tinklo 
„ai Qaeda” sąsajas su galingu 
bombos sprogimu autobuse, 
per kurį žuvo mažiausiai 14 
žmonių - 11 prancūzų ir trys 
pakistaniečiai, dar 24 buvo su
žeisti. Sprogimas buvo toks 
galingas, kad automobilio va
riklis nuskriejo 30 metrų. Au
tobuso šonai visiškai nuplėšti, 
jo stogo skardos atplyšusios ir 
išsikraipiusios.

EUROPA ]

Roma. Italijos Senatas pa
tvirtino Nicos sutartį, kuri tei
siškai įformins Europos Są-

mes, naujos narės, turime pra
rasti apie trečdalį visos aria
mos žemes’’, sake J Krauje
lis. Pasak jo, būtent tiek 
ariamos žemes Lietuvoje liktų 
nenaudojama, jei būtų patvir
tintos ES dabar siūlomos 
žemes ūkio produkcijos kvo
tos.

„Estija nebenaudoja apie 
trečdalį ariamos žemės, todėl 
daugiau nebeįmanoma jos ne
naudoti. Juk tokiu atveju Esti
ja atrodytų necivilizuota. 
Todėl kvotų paskirstymas da
bar yra pats svarbiausias 
klausimas’, sakėj. Marrandi.

A. Slakters teigė, kad Balti
jos valstybių kvotas būtina 
padidinti, norint užtikrinti 
vienodas sąlygas visoms ES 
narėms. „Esant tokioms kvo
toms, kaip dabar siūloma, ne
galėsime konkuruoti su ES. 
Tikimės, kad bus svarstomas 
kompromisas’, sake A. Slak
ters.

nimis. Lietuvai pavyko įgy
vendinti visus 2001-ųjų metų 
bei šių metų pirmojo ketvirčio 
uždavinius. TVF specialistai 
pabrėžė sėkmingą lito susie
jimą su euru bei teigiamai 
įvertino Lietuvos valdžios fi
nansinę politiką.

Vyriausybės 
sąskaitą papildys

beveik 1.4 mlrd. litų
Į Lietuvos vyriausybės 

sąskaitą Lietuvos banke tu
rėtų įplaukti 400 mln. eurų 
(1.381 mlrd. litų), gautų už ba
landžio 26 d. tarptautinėse 
rinkose išplatintas 10 metų 
trukmės vyriausybės obligaci
jas, teigė Lietuvos banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. Ui euroobligacijas 
gauti pinigai papildys oficia
liąsias tarptautines atsargas, 
kurias administruoja centrinis 
bankas.

Pasak LB vadovo, jeigu Fi
nansų ministerija nurodys, 
kokią sumą ir kuriam laikui 
investuoti. Lietuvos bankas 
tuos pinigus investuos cbnsi

jungos ES> plėtrą, leisdama 
priimti naujas nares. Be to, 
Senatas paragino vyriausybę 
apsvarstyti referendumo dėl 
naujos Europos konstitucijos 
galimybę. Šiuo metu ES kons
tituciją rengia Briuselyje vei
kiantis specialus konventas.

Paryžius. Paskirtas naujas 
Prancūzijos premjeras Jean- 
Pierre Raffann sunnko centro 
dešinės vyriausybę, kuri vado
vaus valstybei iki kitą mėnesi 
numatytų parlamento rinki
mų ir kunoje pirmą kartą 
dirbs ..supermimstras” vidaus 
reikalams bei saugumui. 47 
metų įtakingas dešiniųjų vei
kėjas Nicolas Sarkozy buvo 
paskirtas spręsti didėjančius 
būgštavimus dėl tvarkos ir 
teisėsaugos, kurie paskatino ir 
kraštutinių dešiniųjų vadovo 
Jean-Mane Le Peno sėkmę 
per prezidento rinkimus.

Rusijos preziden
tas Vladimir Putin per susiti
kimą su Antrojo pasaulinio 
karo veteranais pareiškė, kad 
kova su terorizmu yra tokia 
pat be kompromisų, kaip ir 
kova su nacizmu.
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LIETUVIU TELKINIAI
GRAND RAPIDS, MI

LB apylinkės 
susiripkimas

JAV LB Grand Rapids apy
linkes valdyba buvo susirin
kusi savo posėdžiui Šv. Petro 
ir Povilo parapijos mokyklos 
knygyne svarstyti įvairius rei
kalus. Vasario 16 d. minėji
mas gerai praėjo. Gautos au
kos. apmokėjus minėjimo iš
laidas, paskirstytos LB veik
lai paremti. Nutarta šaukti 
metinį apylinkės susirinkimą 
sekmadienį, gegužės 26 d., 
tuoj po Mišių 10:30 vai., ryto, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokykloje, 1433 Hamilton 
Avė. NW, Grand Rapids, MI. 
Valdyba labai kviečia visus 
Vakarinėje Michigan valstijos 
dalyje gyvenančius lietuvius 
dalyvauti susirinkime. Valdy
bą sudaro pirmininkas Petras 
Treška, vicepirmininkas Vy
tautas Jonaitis, iždininkas 
Juozas Lukas, sekretorius Jo
nas Treška Jr., nariai Gražina 
ir Vytautas Kamantai.

Trėmimų prisiminimas

JAV LB Grand Rapids apy

LOS ANGELES, CA

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO KONCERTAS

Sėkmingai ir pakiliai pra
ėjęs 48-tasis religinės muzikos 
koncertas Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, susilaukia ge
rų kritiškų atsiliepimų. Dau
guma vis dar prisimena Ver
bų sekmadienį, kada vaizdžių 
pamokslu buvo užbaigtos re
kolekcijos, ir, punktualiai 1:45 
vai. p.p., choro dalyviai poro
mis pradėjo eiseną nuo di
džiojo altoriaus. Pilnutėlė baž
nyčios publika sveikino juos 
plojimais, taip pat ir puošnia 
eilute praeinančius solistus, 
ovacijomis palydint maestro 
Viktorą Ralį.
.Verdi „Reųuiem” yra dra

matinis kūrinys. Prasideda 
tas nuostabus kūrinys vos gir
dimu pianissimo, kažkur že
myn meditacijos tyloje, prieš 
gilią atoslūgio dinamiką. Diri 
gentas čia ypatingo dėmesio 
disciplinos erdvėje. Solistams 
itin reikšmingas teksto įpras
minimas vokaline kultūra. 
Choras intonacinio meno min
tis. Šį kartą „Reųuiem” orato
rija buvo atlikta su ištrau
komis.

Pakviesti patys geriausi so
listai, jauni lietuviški talentai, 
plataus bendro išsilavinimo 
eruditai: Liudas Norvaiša, bo
sas; Danutė Mileika, mezzo- 
sopranas; Dennis McNeal, ai
rių kilmės tenoras; Marytė Bi-

Angeles Sv Kazimiero parapijos choras po sėkmingo 48-jo religinio koncerto Verbų sekmadienį, Am. kovo 
24 d Iš k sėdi parapijos klebonas kun Stanislovas Anužis ir svečiai solistai: Liudas Norvaiša, Danute Mileikie- 
ne, Maryte Bizinkauskaite, Dennis McNeal, dirigentas Viktoras Ralys ir rekolekcijų vedėjas pranciškonas kun. 
Gediminas Numgaudis Nuotr. Vinco Štoko

linkės valdyba Lietuvos gy
ventojų trėmimus prisimins 
sekmadienio šv. Mišiose, bir
želio 23 d., 9:30 vai. ryto, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Myrtle Str. ir Hamilton Avė., 
Grand Rapids, MI. Mišias au
kos lietuvių kilmės parapijos 
klebonas Dennis W. Morrovv, 
pats aplankęs Lietuvą ir kiek
vieną mėnesį renkantis aukas 
Lietuvos bažnyčios reikalams. 
Lietuvių įkurta Šv. Petro ir 
Povilo parapija 2004 metais 
švęs savo šimtmetį.

Veiklūs
bendruomenininkai

LB apylinkės valdybos na
riai ne tik dirba JAV LB 
Grand Rapids apylinkėje, bet 
taip pat turi daug kitų ben
druomeninių pareigų plačioje 
Bendruomepėje. Valdybos vi- 
cepirm. Vytautas Jonaitis jau 
daug metų praveda lietuvių 
kalbos pamokas angliškai kal
bantiems JAV LB Švietimo 
tarybos metiniuose lituanisti
nių mokyklų lavinimo kur
suose Dainavoje. Valdybos ižd. 
Juozas Lukas yra trigubas 
iždininkas, jis dar tvarko Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės

valdybos ir PLB fondo iždus. 
Valdybos sekr. Jonas Treška, 
Jr. yra PLB fondo direktorius. 
Valdybos nariai Gražina ir Vy
tautas Kamantai abu yra Mi
chigan valstijoje išrinkti JAV 
LB tarybos nariai ir PLB sei
mo nariai. V. Kamantas yra 
PLB valdybos ir PLB fondo 
pirmininkas.

A.P.

zinkauskaitė, sopranas; vieš
nia (jau nebe pirmąkart) sol. 
Rasa Bobelytė; Los Angeles 
operos choro dalyvių maloniai 
gera talka. Po koncerto para
pijos salėje vyko linksmas po
būvis su menininkais. Buvo 
atšvęstas ir Viktoro Ralio se
sutės Birutės gimtadienis su 
gėlėmis, eiliuotu pasveikinimu 
ir daina.

Muz. Viktoras Ralys, jo pui
kus talentingas pianistas Ru
dolfas Budginas šį koncertą 
labai rūpestingai paruošė cho
ro dalyvių visuotinu pritari
mu. Ovacijomis ir šiltais atsi
liepimais visų pastangos ir 
pasišventimas buvo tinka
miausiai įvertintas.

Losangeliečiai labai di
džiuojasi bažnytiniu giedoji
mu, o ypač tradicija religinių 
koncertų. Tradicijos pradinin
kai čia yra buvę vargoninin
kai; choras turi gilią istoriją. 
Pirmoji choro vadovė buvo 
Bronė Starkienė, gražaus bal
so dainininkė, su gera fortepi
jono praktika. Vėliau gabūs 
muzikai: Ąžuolaitis, Skridulis, 
Armonas, Baltrušaitis, Bu- 
driūnas, Jurgutis... Dabar, di
rigentas Viktoras Ralys, kito
kio gimimo gaivi atžala, tęsia 
labai kūrybingą, giesmyno 
srovę, nepalyginama energija 
ir pasišventimu. Mūsų buvimo

Lietuvių Bendruomenės Grand Rapids, MI, apylinkės valdyba. Iš kairės: Vytautas Kamantas, Juozas Lukas, 
Gražina Kainantiene, Jonas Treška, jn., pirmininkas Petras Treška, Vytautas Jonaitis.

išsipildymas. Sėdi šeštadie
niais dvi valandas prie nepa
prastai vertingos fortepijono 
dovanos bažnyčioje ir moko 
dainuoti; vokalizuoja sopra
nai, altai, baritonai; paruošia 
atskiriems balsams įrašus, 
kad namie galėtų kiekvienas 
pasiruošti bendroms repetici
joms. Tie įrašai yra su akom
panimentu, su visais dina
mikos ženklais. Dainuoti gali 
kiekvienas...

Ateinančiais metais jau bus 
atlikta Verdi „Reųuiem” be 
ištraukų, su Los Angeles Ope
ros choro dalyvių talka. Rei
kia pastebėti, kad tai pasitar
nauja lietuvių geram vardui 
— tokia graži maža etninė 
bažnytėlė, judrių gatvių san
kryžoje bet labai pasižymi 
skambia religija ir vaišingu
mu. Anglų kalba pamaldose, 
tačiau, žmonės joje vos besu- 
telpa... Vienok, choras tebėra 
gausus, pasipildo naujais dai
nininkais, naujais, ir už- 
silikusiųjų skaičius tebėra la
bai stiprus. Iš anksto kvie
čiame visus atvykti į Los An
geles ateinančiais metais, į re
liginį koncertą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.
Nuoširdžiai kviečia ir visų 
laukia choro dirigentas, choro 
valdyba ir choro dalyviai.

Stasė V. Pautienienė

CLEVELAND, OH

LB apylinkės valdyba

Kovo 24 d. įvykusiame Cle- 
veland apylinkės susirinki
me, kuriame dalyvavo per 
šimtas narių, buvo išrinkta 
valdyba. Ji pasiskirstė parei
gomis: Mylita Nasvytienė — 
pirmininkė, Aldona Stempu- 
žienė — renginių koordinavi
mas ir informacija, Regina 
Čiuberkienė — sekretorė, 
Mečys Aukštuolis — iždinin
kas, dr. Zita Masčinskienė — 
trečiosios bangos atstovė, 
Aleksas Petrauskis — spe
cialūs reikalai, Vytas Nasvytis
— ŠALFo atstovas ir specialūs 
reikalai.

Iš renginių 
kalendoriaus

Gegužės 12 d., sekmadienį
— Pirmoji Komunija lietu
viškai Dievo Motinos švento
vėje. .

Lietuvių Šaulių sąjungos 
išeivijoje centro valdybos meti
nis posėdis šeštadienį, kovo 27 
d., vyko vado Mykolo Abariaus 
namuose, Livonia, Michigan. 
Dalyvavo 9 centro valdybos 
nariai iš Detroito. Nedalyvavo 
sunegalavę vado pavaduotojas
J. Šidlauskas, jūrų šaulių va
das E. Vengianskas ir moterų 
vadė A. Kirvaitytė.

Pradėdamas posėdį vadas 
Abarius pakvietė kapelioną 
kun. Alfonsą Baboną sukal
bėti maldą. Susikaupimo mi
nute buvo prisimintas Gied
rius Matulionis, Alytaus aps
krities A. Juozupavičiaus šau
lių rinktinės Druskininkų 
kuopos jaunųjų šaulių 2-ojo 
būrio vadas, kuris 2002 m. ko
vo 18 d. žuvo sprogus grana
tai. Praėjusių metų protokolą 
perskaitė spaudos informaci
jos vadovė Regina Juškaitė- 
Švobienė.

Vadas Mykolas Abarius 
sveikino visus už nuoširdų at
siliepimą ir dalyvavimą posė
dyje. Po to jis pranešė apie 
savo veiklą, pradėdamas nuo 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje 15-to visuotinio dalinių 
atstovų suvažiavimo, 2000 m. 
gegužės 6-7 d., vykusio Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
namuose, Čikagoje, kuriame 
dalyvavo ir LŠS vadas pulki
ninkas Jonas Gečas. Po suva
žiavimo, su pulkininku Geču 
vadas apvažiavo arti 3,000 
mylių, aplankydami vadą V. 
Mantautą, Vilniaus šaulių 
rinktinės vadą Joniką Hamil
tone, Vlado Pūtvio šaulių kuo
pos vadą V.Pečiulį. Visur buvo 
nuoširdžiai priimti. Sugrįžus 
iš Toronto, pik. J. Gečui buvo 
suruoštos išleistuvės „Pilėnuo
se". Tais pačiais metais buvo 
surengtas piniginis vajus Šau
lių centro valdybai Kaune nu
pirkti susisiekimo priemones. 
Buvo surinkta daugiau negu 
8,000 JAV dol. ir 5,000 kana-

Birželio 16 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Tragiškųjų birželio 
dienų minėjimas ir ekumeni
nės pamaldos už žuvusius ir 
nukentėjusius lietuvius, lat
vius ir estus Dievo Motinos 
parapijoje. Rengia Pabaltiečių 
komitetas.

Liepos 13 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p., metinė „Gijos” gegu
žinė, Beachland piknikų vie
tovėje prie Erie ežero. Daly
vaus kaip ir pernai akordeo
nistas Bronius Mūras iš Či
kagos.

Rugsėjo 8 d., 11:30 v. ryto 
Šv. Jurgio parapijos gegužinė.

Spalio 26-27 d. Tradicinės 
Lietuvių dienos. Šeštadienį, 
6:30 v. v. Dievo Motinos audi
torijoje Klaipėdos Aukuro” 
choro koncertas. Rengia LB 
Cleveland apylinkė.

Lapkričio 9 d., šeštadienį, 
„Exultate” choro 20 metų jubi
liejinis koncertas ir pokylis.

V. R.

LŠSI CENTRO VALDYBOS METINIS POSĖDIS
diškų dol. Tais pinigais buvo 
nupirktas krovininis sunkve
žimis 1.5 tonos, dyzeliu varo
mas, ir labai gerame stovyje 
12 vietų autobusiukas. LŠS la
bai dėkinga už LŠSI rūpestį ir 
paramą.

Kartu su žmona, CV sekre
tore Onute Abariene ir iždi
ninku Leonu Petroniu dalyva
vo 2000 m. lapkričio 6 d. Kau
ne vykusiame Lietuvos Šaulių 
suvažiavime.

2001 m. rugpjūčio mėn. lan
kėsi Lietuvoje. Dalyvavo įvai
riuose šaulių susitikimuose. 
Lankėsi jaunų šaulių stovyk
los uždaryme, susitiko su ge
nerolu Kronkaičiu, svečiais iš 
Latvijos, Estijos, Lenkijos. 
Stebėjo Lietuvos karius.

2002 m. kovo mėn. buvo nu
vykęs į St. Petersburg, FL, ir 
dalyvavo ten veikusios „Pa
langos” jūros šaulių kuopos 
oficialiame uždarymo posėdy
je.

Baigdamas pranešimą, va
das Abarius padėkojo centro 
valdybos nariams už pasiti
kėjimą ir bendradarbiavimą.

Vado pavaduotojas Jonas 
Šostakas pranešė, kad 2000

Pirmą Šv. Komuniją Am balandžio 28 d Detroito Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje priėmė Audrius Mat- 
vėkas. Romas Šonta, Aleksas Matvėkas ir Monika Kvasytė Nuotr Jono Urbono
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DR. L. PETREIKIS 
DANRĮ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGUA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!

m. lankėsi Lietuvoje ir dalyva
vo ten vykusiose sporto žai
dynėse, kur šaudymo varžy
bose laimėjo 2 medalius — 
aukso ir bronzos. Nusiskundė, 
kad vietinė šaudymo veikla 
beveik sustojo. Nebėra jėgų, 
sportininkų veiklos ateitis 
liūdna. 2002 m. vasarą Lietu
voje vyks sporto olimpiada, 
kurioje jis atstovaus išeivijos 
šauliams. 2003 m. Lietuvoje 
vyks Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, kuriose jis taip pat 
numato dalyvauti.

Iždininkas Leonas Petronis 
pateikė iždo stovį. Šių metų 
Šaulių sąjungos centro valdy
bos pinigai laikomi taupomo
joje kasoje ir einamojoje sąs
kaitoje.

Vyriausias kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas pranešė, 
kad jis, kiek sąlygos leidžia, 
dalyvauja renginiuose, minėji
muose, pagerbimuose ir susi
rinkimuose, aukoja šv. Mišias 
ir pasako pamokslus.

Ūkio ir tiekimo vadovas Juo
zas Kinčius pranešė, kad dar 
turi įvairių knygų ir žemėla
pių. Nedaug išduota reikme
nų.

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D„ S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6018 W. Archer Avė. Sis. 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-6260

Kultūros reikalams vadovas 
muz. Stasys Sližys, pareiškė, 
kad visuomet gieda ir vargo
nuoja per įvairių minėjimų šv. 
Mišias. Mielai praveda bendrą 
dainavimą minėjimuose ir 
renginiuose.

Spaudos informacijos vadovė 
Regina Juškaitė-Švobienė pra
nešė, kad dalyvauja susirin
kimuose, minėjimuose, rengi
niuose. Aprašo renginius, 
siunčia korespondencijas ir 
nuotraukas išeivijos laikraš
čiams, perduoda žinias dieti
nėms lietuviškoms radijo va
landėlėms.

16-asis visuotinis Šaulių są
jungos dalinių suvažiavimas 
vyks 2003 m. gegužės 17-18 d. 
Čikagoje. Vadas Abarius ska
tino visus aktyviai dalyvauti 
suvažiavime.

Po posėdžio visi buvo pa
kviesti puikioms vaišėms ir 
pabendravimui. Maldą prieš 
valgį sukalbėjo kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas. Pietus 
paruošė Centro valdybos sek
retorė Onutė Abarienė.
Regina Juškaitė-Švobienė
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KORUPCIJA — KLIŪTIS 
VISUOMENĖS GEROVEI

Atkelta iš 1 psl. korupcijos pasireiškimo gali-
Neveiksmin-

ga kova su korupcija trukdo.,, 
verslo plėtrai, kuria nepalan
kią aplinką užsienio kapitalo 
investicijoms, stabdo ekonomi
kos augimą, naujų darbo vietų 
atsiradimą. Todėl kova su ko
rupcija, pasak STT vadovo, 
privalo būti globalinė, turi pa
liesti tiek politinę, tiek ūkinę, 
tiek visuomeninę valstybės gy
venimo plotmę.

V. Junokas džiaugėsi, kad 
žiniasklaida šia prasme yra 
STT partneris. Didele dalimi 
spaudos pritarimo ir paramos 
dėka, buvo pasiekta, kad Sei
mas greitai ir operatyviai pri
ėmė nacionalinę kovos su ko
rupcija programą. Iš dalyva
vusių balsavime 108 Seimo 
narių, šiai programai pritarė 
107, vienas susilaikė.

Kovos su korupcija progra
moje, pasak V. Junoko, maž
daug 70-80 proc. numatytų 
priemonių nukreipta korupci
jos mažinimui viešojo admi
nistravimo srityje. Pagal Pa
saulio banko atlikto tyrimo 
duomenis, korupcija labiau
siai išplitusi vidurinės valdi
ninkų grandies lygyje. Nema
ža priemonių korupcijos pre
vencijai numatoma medicinos, 
teisėsaugos, muitinės, mokes
čių surinkimo srityse, taip pat 
teisės aktų tobulinimui, etc.

STT vadovas drauge tvirti
no, kad be reikiamos prevenci
jos, be adekvataus baudžia
mojo persekiojimo, be visuo
menės tvirtos antikorupcinės 
nuostatos, žiniasklaidos para
mos jokia specializuota insti
tucija viena pati su korupcija 
nei vienoje valstybėje nesusi
tvarkė ir nesusitvarkys.

Visiškai išnaikinti korupciją 
nepasisekė nė vienai valsty
bei, tokio uždavinio nekelia 
sau nė Lietuva. Siekiama su
mažinti korupciją bent iki to
kio lygmens, kad tai netruk
dytų plėtoti demokratiją, vys
tyti šalies ūkį, socialinį gy
venimą. Tai sudėtingo ir sun
kaus darbo pradžia, teigė V. 
Junokas.

Negerti, nerūkyti, 
nekalbėti netiesos

„Siekiant efektyvios antiko
rupcinės prevencijos, privalu 
sukurti tinkamą etinę aplin
ką, kuri iki minimo sumažintų

IŠ BIRŽŲ APSKRITIES 
KOMENDANTŪROS 1919-1940

METAIS ISTORIJOS
VALDEMARAS MICHALAUSKAS

Nr.3

1938.VI.21-26 dienomis 
lydėjo LŠS vadą pulk. Pr. Sa- 
ladžių jo kelionėje po Es- 
tiją šalies nepriklausomybės 
20-mečio proga.

1936.XI.10 d. Biržų komen
dantūra iš priklausomybės I 
pėst. divizijai (vadas br. gen. 
St. Pundzevičius, būstinė Pa
nevėžyje) priskirta III pėst. 
divizijos vado br. gen. M. Rėk
laičio priklausomybėn Šiau
liuose.

Pavaduotojais dirbo ko
mendantūros raštvedžiai ka
pitonai Jonas Lapinskas 
(1936.III.11-1937.III.23), E. Va- 
luntas (1937.III.23-1938.XI.23), 
Ignas Povilavičiua (1938.XI.- 
23-1940.K).

Iki Šiol atmintyje yra išlikę 
kai kurie reikšmingesni įvy
kiai, susįję su Biržų apskr. ko
mendantūra, su joje septyne
rius metus dirbusiu tėčiu.

1938 ir 1939 metų kovą, 
Lenkijos ultimatumo dėl di
plomatinių santykių užmezgi

mybes, numatytų taisykles ir 
tvarką, užkertančias kelius 
gauti naudą iš korupcinės 
veiklos”, — pristatydamas 
žurnalistams Valstybės tar
nautojų elgesio kodekso pro
jektą sakė Tisaido universite
to (Anglija) profesorius Allan 
Doig, drauge su Lietuvos STT 
pareigūnais dirbęs prie šio 
projekto kaip PHARE konsul
tantas.

Tokia aplinka, pasak PHA
RE eksperto, turi padidinti ri
ziką valstybės tarnautojams 
už korupcinius veiksmus būti 
susektiems. Elgesio kodeksas 
aiškiai apibrėžia siekimą sukur
ti tinkamą etinę aplinką. Tai 
nėra vien negatyvaus pobū
džio dokumentas, nurodantis 
ko negalima daryti valstybės 
tarnautojui. Priešingai, jis 
aiškiai nurodo ką valstybės 
tarnautojas privalo daryti. El
gesio kodekso kontekstas pla
tesnis, jis nėra skirtas vien ko
vai su korupcija. Svarbiausia 
čia valstybės santykių su visuo
mene plotmė, kad visuomenė 
pasitikėtų valdžia, kad vals
tybės viešosios paslaugos būtų 
teikiamos bešališkai ir renta
biliai.

Norint efektyviai įgyven
dinti Valstybės tarnautojo el
gesio kodeksą, reikia sukurti 
tinkamą kultūrinę terpę. Elge
sio kodeksą turi pripažinti ir 
vykdyti tie žmonės, kuriems 
jis yra skirtas. Kodeksas nega
li būti primestas žmonėms su 
jais nepasišnekėjus, tinkamai 
neišaiškinus jo turinio ir pras
mės. Anot prof. A. Doigo, bū
tina pasiekti, kad Elgesio ko
deksas taptų valstybės tarny
bos dalimi, kad tokie kodeksai 
būtų sukurti visiems valsty
bės tarnautojams. Bet drauge 
jis pabrėžė, kad ne mažiau 
svarbu yra ir tai, kad pana
šius kodeksus priimtų ir tie, 
kurie stebi tą visuomenės gy
venimą, būtent, žiniasklaida. 
Žurnalistai irgi turėtų turėti 
savo etikos kodeksus, kurie 
liudytų, jog etikos standartai 
yra visiems vienodai privalo
mi. Svečias pastebėjo, kad Ang
lijoje ši nuostata trumpai iš
reiškiama trimis „ne”: negerti, 
nerūkyti ir nekalbėti netiesos.

Trūksta šeimininkiško 
požiūrio ir atsakomybės

Seimo antikorupcinės komi

mo ir nacių Vokietijos Klaipė
dos krašto atplėšimo nuo Lie
tuvos dienomis, atsarginiai 
kareiviai, organizacijų nariai 
ir joms nepriklausiusieji, gim- ‘ 
nazistai, kurie apie nepriklau
somybės kovas buvo tik kny
gose skaitę, rinkdamiesi būre
liais ir pavieniui, gulte nugulė 
visą komendantūros kiemą ir 
gretimą Jono Yčo gatvelę. Nuo 
pakilių įėjimo į komendantūrą 
laiptelių aidėjo kalbos, ragi
nančios ginti šalį. Vyrai ne
kantriai laukė, kada ims su
rašinėti savanorius. Abu kar
tus tėvas, ant tų pačių laipte
lių pakilęs kalbėti, praneš
damas apie vyriausybės nuta
rimą, turėjo nuvilti pasiry
žėlius.

1939 m. rugsėjo 1 d. pra
sidėjus Vokietįjos ir Lenkijos 
karui, tėtis iš įstaigos pir
mame aukšte lygiai 12 vai. 
atskubėdavo j butą, kuriame 
gyvenome, antrame aukšte, 
išklausyti per radiją paskuti

suos pirmininkė Nįjolė Steib- 
lienė, buvusi televizijos žurna
listė, kalbėjo apie įsikerojusį 
valstybės įstaigų žinybiškumą 
ir jų nepąjėgumą tarpusavyje 
bendradarbiauti. Seimo narės 
vadovaujama komisija mėgino 
tarpininkauti tiesiant bendra
darbiavimo tiltus tarp proku
ratūros, valstybės saugumo, 
mokesčių inspekcijos, ekono
minės policijos ir kitų vals
tybės struktūrų, potencialiai 
paveikių įtakoti antikorupcinį 
klimatą Lietuvoje, tačiau tos 
pastangos nebuvo sėkmingos. 
Vien domėjimasis šio pobūdžio 
problematika, pasak N. Steib- 
lienės, sukelia žinybų valdi
ninkų susierzinimą ir nesle
piamą priešiškumą. Struktū
ros veikia uždarai, stoka sin
chronizuotų veiksmų, vengia
ma dalytis informacija, nera
cionaliai panaudojamas jų po
tencialas.

Žemėtvarkos struktūrų val
dininkai apskrityse, savival
dybių lygmens pareigūnai 
apskritai nesupranta, kad Lie
tuvoje esama kažkokių admi
nistravimo problemų, teigė 
kalbėtoja. Dauguma jų paten
kinti esama tvarka ir stebisi, 
jeigu kam nors ji nepatinka. 
„Kas čia blogo, jeigu pasiimi 
kokį sklypelį? Jeigu valstybės 
— vadinasi, niekieno”, — reto
riškai klausė ir ironizavo va
dovė Seimo komisijos, kurios 
pastangomis buvo iškeltas vie
šumon skandalas apie netei
sėtą žemės sklypų dalijimą 
prestižiniame Žvėryno rajone 
Vilniuje.

„Valdininkai aimanuoja, kad 
valstybė neturi pinigų. Tuo 
tarpu pinigai guli ant žemės, 
bet niekas nesilenks jų paimti. 
Nėra šeimininkiško požiūrio, 
nėra atsakomybės už viso 
krašto ateitį ir bendrą žmonių 
gerovę. Ir tai susiję su korup
ciniais požymiais”, — kalbėjo 
Seimo narė N. Steiblienė.

Galimybės didelės — 
pasekmės minimalios

Žiniasklaidos galimybės ko
voje su korupcija kai kuriais 
aspektais yra net didesnės už 
teisėtvarkos institucijų, tvir
tino „Lietuvos ryto” kores
pondentas Palangoje Alvydas 
Ziabkus. Ne kiekviena bau
džiamoji byla pasiekia teismą, 
ne kiekvienas teisiamasis nu
teisiamas. Jei spaudos publi
kacijos paliečia žmones su 
padėtimi, pasekmės neretai 
jiems būna skaudesnės negu 
tylus nagrinėjimas teisėsau

niųjų žinių. Po keliolikos 
minučių vėl išskubėdavo į tar
nybą. Žinios nebuvo džiugi
nančios, karo veiksmų pabai
gos nežadėjo. Rugsėjo 17 d. 15 
vai. Lietuvoje paskelbiama 
mobilizacija. Komendantūros 
kiemą vėl pripildė vyrai iš vi
sos apskrities, atvykstantys 
visomis transporto priemonė
mis. Buvo valsčių, kurie per 
mobilizacįjos plano numatytą 
laiką, neįstengė pasiekti ap
skrities centro. Raiščiais ant 
rankovių paženklinti parei
gūnai prižiūrėjo tvarką. Eilute 
stovintiems vyrams raštinin
kai išdavinėjo dokumentus, 
tuojau buvo duodama apran
ga. Iš tame pat kieme rūks
tančių lauko virtuvių valgidi- 
no kopūstais ir koše. Vienus 
būreliais vedė į geležinkelio 
stotį, kitus — į aikštę prie 
gimnazijos, kur stovėjo auto
busai, mobilizuoti sunkveži
miai. Vėl kareiviais tapę, vyko 
į Uteną, Ukmergę, Panevėžį, 
siauruku — į Šiaulius.

Nerimo dienos. Rugsėjo 
18-ąją Raudonoji armįja už
ėmė Vilnių. Netrukus komen
dantūros kiemą užpildė karo 
pabėgėliai iš Lenkijos, iš Vil
niaus krašto. Kariškiai, civi
liai, barzdų ir juodų apdarų 
pasendinti jauni žydai. Sakė, 
kad dauguma jų buvę Vilniaus 
rabinų mokyklos mokiniai.

gos institucijose.
Spaudos galimybės yra di

delės, tačiau vietinių kores
pondentų išgalės imtis tiria
mosios žurnalistikos — mini
malios. Tai susiję tiek su 
paties laikraščio ištekliais, 
tiek ir su vietos koresponden
tų darbo specifika.

Bet kuri tema reikalinga 
įsigilinimo, juo labiau — na
grinėjanti tokius jautrius 
klausimus, kaip korupciniai 
nusikaltimai. Skirti daugiau 
laiko sunku, nes tuomet nebe
galima pranešti aktualijų. 
Priešokiais pasidomint — nu
kenčia tyrimas.

Žurnalistinius tyrimus, pa
prastai, atlieka specialūs ko
respondentai centruose, kurie 
neprivalo atlikinėti kasdienio 
darbo. Bet jiems sunkiau pa
siekiami regionai. Todėl šita 
prasme tiriamoji žurnalistika 
regionuose, pasak A. Ziab
kaus, yra mirusi. Vietinė 
spauda „net nekvepia” kokia 
kontroversiška, skandalinges- 
ne tema. Net ir matydami, 
kad valdžia elgiasi nepadoriai, 
vietos laikraščių žurnalistai 
negali išlikti objektyvus. Di
dele dalimi netiesiogiai tos 
valdžios jie yra „maitinami”. 
Spaudos įstatymas — nevei
kia. Jei ir pasirodo koks kri
tiškesnis straipsnis regio
ninėje spaudoje — dėmesio į 
tai niekas nekreipia. Soviet
mečiu spaudos poveikis buvo 
kur kas efektyvesnis, nors 
tada nebuvo jokio spaudos 
įstatymo. Tada kritikuotas 
valdininkas bent jau privalėjo 
raštu atsakyti į kritiką.

Korupcija regioninės 
spaudos veidrodyje

Ne vien dėl brangumo tiria
mosios žurnalistikos žanras 
yra sudėtingas, pastebėjo 
dienraščio „Vakarų ekspresas” 
vyriausiojo redaktoriaus pava
duotojas Mindaugas Milinis.

Tiriamąja žurnalistika gali 
užsiimti tik patyrę žurna
listai. Bet ypač nuvilianti pa
tirtis yra ta, kad ilgainiui ten
ka pajusti tokių pastangų ne- 
prasmingumą: rašyk nerašęs 
— jokios naudos, tvirtino kal
bėtojas. Daugelis žurnalistų ir 
valdininkų žino kas kokius 
kyšius ima, bet maža daroma 
tai sustabdyti. Spaudoje iš
kelti faktai neturi poveikio 
valdininko kaijerai. „Gaudomi 
smulkūs kyšininkai, paėmę 
300-400 litų, o išaiškinti pa
ėmę 3,000 dolerių — toliau 
sėkmingai dirba Klaipėdos

Pranešus, kad civiliai regis
truojami policijoje, ne komen
dantūroje, liko tik kariškiai. 
Daugiausia — karininkai, re
tas kuris aukštesnio laipsnio. 
Ginklus jau atidavę juos inter
nuojant pasienio punktuose. 
Atrodė didžios nelaimės su
varginti, apšepę ir murzino
mis uniformomis, tačiau ir 
staiga sunaikintos didybės li
kučiais norintys įteigti, kad 
nėra nugalėti. Jų laukė ar
tesnės internuotų lenkų kariš
kių stovyklos — Rokiškio, Ža
garės, Kuršėnų. Apie dešimtį 
paėmė globoti aplinkiniai len
kais save laikę dvarininkai. 
Kas kelios dienos internuotieji 
privalėjo atvykti į komendan
tūrą registruotis. Statistikos 
duomenimis, 1939 metų ru
denį Lietuvoje buvo daugiau 
kaip 12 tūkst. internuotų 
lenkų kariškių.

Padėtį, su kuria komen
dantūros tarnautojai per porą 
mėnesių spėjo visiškai apsi
prasti, žiema paįvairino dar 
vienu internuotu karininku, 
tačiau šį kartą — vokiečių la
kūnu. Jo pilotuojamas bom
bonešis, su dar vienu lakūnu 
rugsėjo viduryje skridęs bom
barduoti lenkų pozicijų, kažko 
išklydo iš kurso ir atsidūrė 
Lietuvos teritorijoje visai neto
li Kauno. Suvokęs, kur esąs, 
Nemuno vaga norėjo parsigau

savivaldybėje”, — skundėsi 
„Vakarų ekspreso” vyr. redak
toriaus pavaduotojas.

Kita problema — ribotas 
pačios žiniasklaidos ekonomi
nis savarankiškumas. Pradė
jus rašyti kritišką straipsnį, 
paaiškėja, kad jo tęsti nebe
galima, nes su ta įmonę veda
mos derybos dėl ilgalaikės su
tarties reklamai. Pasitaiko ir 
priešingų pavyzdžių: puola
mas politikas ar verslininkas 
tol, kol „užsisako” reklamą...

Dienraščio „Klaipėda” teisė
saugos skyriaus vedėjas Vai
dotas Zaleckis pripažino, kad 
tiriamosios žurnalistikos re
gioninėje spaudoje praktiškai 
nėra, žurnalistams dažnai 
neaišku nė kas ta tiriamoji 
žurnalistika. Teorinių veiklų 
apie tiriamąją žurnalistiką lie
tuviškai nėra, praktinės patir
ties taip pat labai maža.

Jis apžvelgė tiriamosios žur
nalistikos atsiradimo aplin
kybes Amerikoje XIX a. ir so
cialines sąlygas, kuriomis ji 
atsirado. Anot V. Zaleckio, tos 
ankstyvojo „laukinio kapitaliz
mo” sąlygos gana primena tas, 
kuriomis mes šiandien gyve
name Lietuvoje, kai visa ko 
dievas yra pinigas. Ateis lai
kas, kai ir Lietuvoje tiriamoji 
žurnalistika turės gimti iš gy
venimo būtinybės, o ne iš 
žurnalistikos teorijos vado
vėlių pavyzdžių.

Antra vertus, žurnalistika 
yra tos pačios visuomenės da
lis, čia irgi esama problemų, 
kaip ir kitose mūsų visuo
menės gyvenimo srityse. Ta
čiau viltinga būtent ir yra tai, 
kad šias problemas jau prade
dam diskutuoti atvirai ir apie 
tai viešai kalbėti, teigė tei
sėsaugos klausimais rašantis 
„Klaipėdos” žurnalistas.

* Teritorinės darbo bir
žos nuolat siūlo tik po 1-2
laisvas darbo vietas. Tokią iš
vadą galima susidaryti, pa
žvelgus į Lietuvos darbo bir
žos interneto svetainę. Darbo 
biržos statistikos grupės virši
ninkė Rasa Babianskienė tei
gė, kad internete paskelbtas 
laisvų darbo vietų skaičius 
neatspindi tikrosios padėties. 
„Internete pateikiama tik da
lis darbo vietų. Darbdaviai pa
tys gali pasirinkti, ar informa
ciją apie siūlomą darbą skelbti 
internete. Taip daroma tik ta
da, kai vietoje nėra galimybių 
rasti darbuotojo, — dažniau
siai aukštos kvalifikacijos spe
cialisto”, sakė ji. iKD. Elta)

ti į Rytprūsius, tačiau pasivi
jusių ANBO naikintuvų buvo 
nutupdytas į Skirsnemunės 
pievas. Abu internuoti lakū
nai, atskirai vienas nuo kito, 
buvo išsiųsti į atokesnes nuo 
Rytprūsių apskritis, karo ko
mendantūrų priežiūrai. Iš 
kažkurios kitos rytų Lietuvos 
apskrities į Biržus persiųstas 
bombonešio pilotas buvo iš
stypęs it krepšininkas, nieka
da nestokojantis geros nuotai

1933 VIII 25 d Atsarginiai, pašaukti karo pratimams, prie apskrities komendantūros
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Vytautas Bieliauskas

Akis už akį, o po to — 
kas?

Tarpžmogiškuose santykiuo
se pusiausvyrą išlaikyti yra 
sunku, kai pergyvenami ne
gatyvūs jausmai kito žmogaus 
ar kitų žmonių atžvilgiu. Prie 
tokių negatyvių jausmų pri
klauso pavydas, neapykanta ir 
kerštas. Iš šių kerštas išsis
kiria tuo, kad jame glūdi ne 
tik neapykanta, bet ir sąmo
ningas noras kitam ką nors 
pikta padaryti. Daugiausia 
kerštas remiasi galvojimu, 
kad kitam reikia atsilyginti 
už padarytą skriaudą. Šitoks 
galvojimas kartais gali būti 
pagrįstas faktais, bet dažnai, 
jausmams įsisiūbavus, realybė 
gali būti pakeičiama įsivaizda
vimu arba kitų pasakojimais, 
kurie taip pat gali būti perdė
ti. Be abejo, gyvenime yra at
sitikimų, kur vienas žmogus 
kitą nuskriaudžia, ir dėl to tei
singumo vardan ieškoma 
skriaudos atlyginimo. Tam 
tikslui yra sukurtos įstaigos, 
kurios skriaudų atlyginimus 
sprendžia teisiniais pagrin
dais. Deja, nuskriaustieji daž
nai nenori naudotis teisiniais 
procesais, kurie reikalauja 
laukimo, ir jie patys mėgina 
skriaudos tvarkymą imti į sa
vo rankas. Labai dažnai tokie 
keršto veiksmai skriaudos ne
atlygina, o tik nubaudžia ki
tą, jį fiziškai ir psichiškai su
žalodami.

Senajame Testamente buvo 
kalbama už tiesioginį skriau-: 
dos ar sužalojimo atlyginimą, 
atsilyginant kitam tuo pačiu: 
„akis už akį ir dantis už 
dantį!” Kaip istorija rodo, ši 
taisyklė buvo taikoma ne tik 
individams, bet ir grupėms bei 
tautoms. Daugiausia karai bū
davo paremiami kerštu, ir čia 
skriaudos atlyginimui yra 
naudojama fizinė jėga, kuri 
kitus, vadinamus priešus, turi 
suimti, sunaikinti, okupuoti. 
Krikščionybė, skatindama ar
timo meilę ir toleranciją, kerš
tą ir kerštingus veiksmus yra 
visuomet smerkusi, raginda
ma skriaudų atlyginimui nau
doti moralinius bei teisinius 
principus. Nors šaltai galvo- 
jantiems ši laikysena būdavo 
priimtina, bet, deja, ją tiksliai 
įgyvendinti nėra pasisekę, 
net ligi dabar, t.y. per 2000 
metų.

kos. Nesijautė jis Biržų kali
nys, nesistengė nuo biržiečių 
užsidaryti Nurkienės viešbu
čio, kur buvo įkurdintas, kam
barėlyje Vaikščiojo leitenan
tas po miestą be palydovų, 
uniformuotas, prie diržo segė
damas tuščią mauzerio dėklą. 
To paties viešbučio valgykloje 
vietoje vokiškų pakaitalų val
gė tikrą, skanų lietuvišką 
maistą Kai lakūnas kas antrą 
dieną atvykdavo į komendan

Bene žiauriausias kerštas 
pasireiškia tautų ir grupių 
santykiuose. Skriaudos čia su
bendrinamos ir priskiriamos 
ne tiek individams, kiek visai 
grupei ar tautai. Ir taip baus
mė yra taikoma ne tiems in
dividams, kurie padarė 
skriaudas, bet visai grupei ar 
tautai, kurie joms priklauso. 
Bene aiškiausią šios rūšies 
apibendrinimą pasaulis pergy
vena dabar Vid. Rytuose, kur 
dvi tautos — Izraelis ir Pa
lestina — viena kitą kaltina 
dėl padarytų skriaudų ir viena 
kitai stengiasi atsilyginti, žu
dant nekaltus civilius: vai
kus, senelius ir moteris, ne
kreipiant jokio dėmesio į jų 
asmenišką kaltę. Tai yra fa
natiškas, beprasmis kerštas, 
kurio negali sustabdyti nei ra
miau galvojantys žydai, nei 
pa'estiniečiai, nei Jungtinės 
tautos, nei ES ir pan. Čia 
tikrai remiamasi „akis už akį” 
principu, bet, pagal M. Ghan- 
di, šitokiu keliu problemų iš
spręsti negalima, nes „imant 
akį už akį galima tik vieniems 
kitus aklais padaryti”. Tuo bū
du dvi tautos šiuo keliu eida
mos, gali tapti ir aklos, ir be- 
dantės, merdinčios neapykan
toje ir keršte.

Terorizmas, smurtas, kari
niai naikinimai dažnai yra da
romi gėrio vardan, norint su
naikinti blogį. Bet kas įvyks
ta, kai gėrio vardan yra nai
kinamas terorizmas? Norint 
ar nenorint, taip naudojamas 
gėris praranda savo prasmę 
ir prilygsta blogiui. Dėl to ko
vą su terorizmu, kuriuo veiks
mais yra žudomi nekalti žmo
nės, yra sunku ir bus sunku 
išspręsti vien kerštingu atsi
lyginimu. Ir atsilyginimu 
kam: ar tiems, kurie skriaudą 
padarė, ar tiems, kurie tame 
krašte gyvena ir niekam 
skriaudos nėra padarę? Izrae
lis ir Palestina jėga savo 
problemų neišspręs; turbūt jų 
neišspręs ir JAV kariniais me
todais. Tiek individams, tiek 
tautoms reikia naudoti pro
tą, reikia sėstis prie derybų 
stalo ir ne vienam kito akis 
naikinti, bet susitarti dėl 
skriaudų supratimo ir už jas 
atsilyginimų.

tūrą registruotis, dažnai su
tapdavo, kad tuo pačiu metu į 
komendantūrą registracijos 
reikalais būdavo atėję ir lenkų 
karininkai. Luftvvaffes leite
nantas ir Poznanės pulkų, 
vadinusių save Lenkijos armi
jos gvardija, karininkai šimtu 
procentų ignoravo vienas kitą, 
nė šnairomis nežvilgtelėdavo 
mirtino priešo pusėn.

Bus daugiau
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* Opozicinės Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) atsto
vai pagrasino apkalta premje
rui Algirdui Brazauskui dėl, 
jų nuomone, nesėkmingos 
„Lietuvos dujų” (LD) privati
zavimo eigos. „LD privatizavi
mas vykdomas slaptai, sle
piant ne tik nuo visuomenės, 
bet ir nuo Seimo narių, tu
rinčių teisę susipažinti su 
slapta informacija, bei yra 
nesėkmingas ekonomine pras
me”, pareiškė LLS vadovas 
Eugenijus Gentvilas. Buvusio 
ūkio ministro E. Gentvilo nuo
mone, vyriausybė pažeidė per
nai pasiektą politinių partijų 
susitarimą vienu metu rengti 
konkursus LD strateginiam 
investuotojui ir dujų teikėjui 
rasti, taip pablogindama pri
vatizavimo sąlygas. <bns)

* Rusijos mineralinių trą
šų gamybos susivienijimas 
„Jevrochim” Lietuvos konku
rencijos tarybai pateikė pra
šymą įsigyti 100 proc. di
džiausios Baltijos valstybėse 
fosfato trąšų gamybos įmones 
„Lifosa” akcijų. „Lifosa”, pagal 
trąšų pardavimus prieš kele
rius metus užėmusi 5-tąją 
vietą pasaulyje, pastaruoju 
metu, pasaulyje kritus jos pa
grindinės produkcijos (diamo- 
nio fosfato) kainoms, išgyvena 
krizę. <bnsi

* Ignalinos atominė elek
trinė 2001 m. pagal Lietuvos 
apskaitos principus patyrė 
94.019 min. litų nuostolių.

* Rokiškio rajono Jurku- 
pių kaimo ūkininkas savo 
ganykloje maždaug prieš mė
nesį pastebėjo daug įvairaus 
dydžio ryškių apskritimų. 
Apie 50-70 centimetrų pločio 
apskritimo formos juostoje 
augo labai vešli šunažolė. Į 
Jurkupių kaimą atvažiavęs 
žinomas astronomas, Lietuvos 
etnokosmologijos muziejaus 
direktorius Gunaras Kakaras 
šį reiškinį pavadino labai retu 
ir įdomiu. Tačiau jo kilmė 
nežinoma. „Kažkoks biologinis 
procesas suaktyvino ir stimu
liavo šunažolės augimą”, sam
protavo G. Kakaras. (Lž, Eita)

Tiesiamas tiltas tarp Lietuvos ir 
Rusijos intelektualų

Gegužės 8 d. buvo įsteigtas 
diplomato, rašytojo ir visuo
menes veikėjo Jurgio Baltru
šaičio lietuvių ir rusų bendra
darbiavimo labdaros ir para
mos fondas, sieksiantis plėtoti 
kultūrinius ryšius tarp Lietu
vos ir Rusijos intelektualų.

Fondo steigimo idėja kilo 
praėjusiais metais Maskvoje 
susitikus Lietuvos ir Rusijos 
prezidentams Valdui Adam
kui ir Vladimir Putin. Abu 
prezidentai yra šio fondo glo
bėjai.

Fondo, kuriam pirmininkau
ja režisierius Donatas Banio
nis, veikloje dalyvauja 12 įvai-

rių sričių — literatūros sporto, 
spaudos, verslo — atstovų.
Tarp jų — literatė Viktorija 
Daujotytė, žurnalistas Laimo
nas Tapinas, krepšininkas Ša
rūnas Marčiulionis, bendrovių 
grupės „Vilniaus prekyba” 
prezidentas Nerijus Numavi- 
čius.

Fondas rems visapusiškus 
lietuvių ir rusų ryšius, visų 
pirma, kultūros, meno, moks
lo, švietimo srityse, teiks pa
ramą pristatant šiuolaikinius 
Lietuvos kultūros pasiekimus 
Rusijoje, o Rusijos — Lietu
voje. (BNS)

Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) su J. Baltrušaičio fondo valdybos nariais — Raimondu Banioniu, Justinu Mar- 
i inkevičmmi, Viktorija Daujotyte ir Laimučiu Pinkevičiumi Gedimino Žilinsko i Elta i nuotr

* Tarp Rolando Pakso 
vadovaujamų liberalų de
mokratų ir Kazio Bobelio 
krikščionių demokratų vyksta 
aktyvus „politinis flirtas”. 
Šaltiniai partijose tvirtina, jog 
šiuo metu partijų vadovai ta
riasi dėl to, kad krikščionys 
demokratai ir liberalai demo
kratai savivaldybių tarybas 
šturmuotų sudarę bendrus 
sąrašus, o prezidento rinki
muose partijos galėtų sujungti 
jėgas antrajame rate. (R, Eita)

* „Mažeikių naftoje” vis 
dažniau prisimenama buvu
sio generalinio direktoriaus, 
nužudytojo Gedimino Kiesaus 
pesimistinė spėlionė. Pasako
jama, kad jis gana tiksliai nu
matė situaciją, kuri susiklos
tys bendrovės valdymą perė
mus amerikiečiams: „Mažei
kiai gamins, ‘British Petro
leum’ pigiai pardavinės, o Lie
tuva dengs nuostolius”. (R, Eita)

* Turtingiausias Seimo 
narys, Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Viktoras Uspas
kich pasijuto nesaugiai ir ofi
cialiai paprašė valstybės ap
saugos sau ir šeimos nariams. 
Neseniai jis patyrė konkretų 
smurto aktą: buvo išdaužyti jo 
gyvenamojo namo Kėdai
niuose langai. V. Uspaskich 
teigia, jog visuomenę prieš jį 
kursto kai kurie politikai. Pa
reigūnų teigimu, saugoti tai 
Vilniuje, tai Kėdainiuose gy
venantį parlamentarą būtų 
pakankamai brangu, ir, lž, Eita)

* Mažeikiuose aptarinė
jama informacija, kad naf
tos susivienijimo generaliniam 
direktoriui Jim Scheel moka
ma daugiau nei pusės milijono 
litų alga. „Mažeikių naftą” 
valdantys amerikiečiai slepia, 
kiek iš tikrųjų Lietuvoje už
dirba. Mažeikiuose, kur ne
darbas pasiekė 25 proc., puse 
lūpų aptarinėjama skandalin
ga informacija: „Mažeikių naf
tos” generalinio direktoriaus 
J. Scheel atlyginimas — 
650,000 litų per mėnesį, jo 
pavaduotojo Tom Shnider — 
460,000 litų. (R, Elta,

* Tuo metu, kai Seimo 
posėdžių salėje vieni politi
kai ginčijasi dėl įstatymų for
muluočių, kiti jų kolegos sėdi 
akis įbedę į kompiuterių ekra
nus — jie naršo po internetą, 
tyrinėja dokumentus ar tie
siog žaidžia. Seime tėra keli 
parlamentarai, kurie atsi
spyrė visuotinei madai visuo
tinių posėdžių salėje būtinai 
turėti nešiojamą kompiuterį. 
Šie kompiuteriai politikams 
suteikia galimybę neišėjus iš 
Seimo posėdžių salės, sutvar
kyti buitinius reikalus. Va
karų valstybių parlamentuose 
nešiojamaisiais kompiuteriais 
naudotis draudžiama. (LR, Eita)

* Suvalkijos žemdirbiai
vėl pareiškė nepasitikėji
mą žemės ūkio viceministru 
Vytautu Grušausku bei mi
nistru Jeronimu Kraujeliu. 
Pastarąjį, kaip savą ir gerai 
suprantantį žemdirbių reika
lus, Suvalkijos žemdirbiai 
įkalbinėjo eiti į ministrus, 
prieš tai nuvertę jo pirmtaką 
Kęstutį Kristinaitį. Šiandien 
suvalkiečiai sako, kad J. 
Kraujelis — geras žmogus, bet 
jiems reikia ne žmogaus gero, 
ministro. (R, Eita)

* Agentūra „Factum” prie 
Lietuvos kultūros fondo į
Lietuvos rekordų knygą įrašė 
naują rekordą. Pramogų ir 
prekybos centro „Sakropolis” 
itališkoje picerijoje „Pomodo- 
ro” vyko picų kepėjų pasirody
mai. Picų kepėjas Ignazio Ro
sa iš Sicilijos (Italija) ranko
mis, be jokio įrankio iš 5 kg 
tešlos ištempė 2.78 ir 2.03 met
ro skersmenų paplotį. Po to I. 
Rosa rankomis ore išsuko re
kordinio dydžio — 80 ir 70 cm 
skersmenų paplotį. (Eita,
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Picų kepėjas Ignazio Rosa stebino savo virtuoziškumu.

* Po atostogų Egipte 
premjero Algirdo Brazaus
ko populiarumas smuko net 7 
procentais — balandžio mėne
sį jam palankūs buvo 52 proc. 
apklaustųjų. Prezidentą Valdą 
Adamkų palankiai vertino 67 
proc., K. Bobelį 63 proc. Taip 
teigia „Baltijos tyrimai”.

(LŽ, Elta)

* Jeigu į Seimą galėtų pa
tekti kiekvienas, prie III rū
mų nusidriektų ilga eilė. I 
aukšte atokioje vietoje įreng
toje parduotuvėje — pigiausi 
Lietuvoje agurkai ir pomido
rai, kurių gali įsigyti tik Sei
mo nariai ir juos aptarnaujan
tys Seimo kanceliarijos dar
buotojai. (LR, Elta)
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š.m. balandžio 14 d., Jaunimo centre, Čikagoje, įvyko Los 
Angeles Dramos sambūrio teatro spektaklis, rašytojo 
Viktoro Mariūno „Melas šventykloje", skirtas „Draugo” 
dienraščiui paremti. Nedaug yra tokių kultūrinių vienetų, 
kurie rūpintųsi ir spaudos rėmimu.
Los Angeles Dramos sambūris atlieka didelį darbą, kad 
lietuviškas žodis skambėtų išeivijos scenoje, šis sambūris 
įdėjo ir tebeįdeda didelį įnašą ne tik į Los Angeles lietuvių 
visuomene bei kultūrinį gyvenimą, bet ir už jos ribų. Jų 
spektakliais per 46 metus gėrėjosi lietuviški telkiniai. 
Atvykdami į Čikagą, tiek režisierius Petras Maželis, tiek ir 
visi aktoriai nepasigailėjo asmeniškų išlaidų, kad po spek
taklio suspėtų laiku pasiekti savo tarnybas. Visi buvo 
reikalingi ir visų darbas neįkainuojamas.
„Draugo” vadovybės vardu dėkojame už gražią popiete, už 
pakilią nuotaiką. Dėkojame už patirtą nuovargį, įdėtą 
energiją, už iniciatyvą bei vaizduotą. Linkime, kad Los 
Angeles Dramos sambūris vėl suspindėtų Čikagos scenoje 
ir toliau vykdytų savo užmojus lietuviškos kultūros išlaiky
mui ir puoselėjimui.

Marija Remienė
„Draugo” vadovybės vardu
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PASKIRTOS ŽURNALISTIKOS 
STIPENDIJOS

Lietuvių žurnalistų sąjunga tė, o S. Narkėliūnaitės — Inga
išeivijoje globoja du žurnalis
tikos fondus: žum. Henriko 
Blazo vardo fondą, sudarytą 
Ingos ir Alfonso Tumų, ir 
žurn. Salomėjos Narkėliūnai
tės — sudarytą jos artimųjų. 
Iš tų fondų kasmet, Lietuvos 
Žurnalistikos instituto vado
vybei rekomenduojant, yra 
skiriamos dviem pažangiau
siems studentams vienkarti
nės stipendijos po 300 dolerių.

Šiemet tos stipendijos yra 
paskirtos dviem LŽI trečio 
kurso studentėm. H. Blazo sti
pendiją gauna Janina Razmy-

Elta

* Lietuvos banko lito ir 
užsienio valiutų santykiai
gegužės 8 d. buvo: 1 euras — 
3.4528 lito, 1 JAV dol. — 
3.7703 ; 1 Australijos dol. — 
2.0425; 1 Kanados dol. — 
2.4036; 1 Didžiosios Britanijos 
svaras sterlingų — 5.5310; 10 
Estijos kronų — 2.2067; 1 Lat
vijos latas — 6.0503 ; 10 Rusi
jos rublių— 1.2071 lito. ibnsi

Rusija nevykdo savo 
įsipareigojimų

Baltijos valstybėms
Atkelta iš 1 psl. Analogiški 
susitarimai buvo pasirašyti ir 
su Latvija bei Estija.

Prancūzijos kompensacija už 
prieškario Lietuvos ambasa
dos Paryžiuje pastatą yra 12.1 
min. litų, kuriuos planuojama 
panaudoti naujo pastato di
plomatinei atstovybei įsigiji
mui.

Lietuva taip pat siekia at
gauti buvusį prieškario Lietu
vos diplomatinį turtą Romoje. 
Kaip ir Prancūzija, fašistinė 
Italija iškraustė nepriklau
somybę praradusios Lietuvos 
diplomatus, o pokarį ambasa
dos pastatas atiteko SSRS. 
Dabar šiame pastate yra 
įsikūrusi Rusijos atstovybė.

ET PA taip pat ragina Ru
siją kaip galima greičiau vi
soms pusėms priimtinu būdu 
išspręsti klausimus, susijusius 
su Antrojo pasaulinio karo 
metais iš ET priklausančių 
valstybių į Rusiją išvežtų 
kultūrinių vertybių grąžini
mu.

Navickaitė.
Tų dviejų žurnalistikos fon

dų pinigai yra laikomi Tautos 
fonde. Kad tie du fondai išlik
tų neribotą laiką, jiems reika
lingi papildomi įnašai. Norin
tieji juos aukomis paremti yra 
prašomi rašyti čekius Lithua
nian National Foundation var
du ir siųsti sąjungos valdybai 
adresu: Lithuanian Journa- 
lists Association, 4200 No. 
Ocean Drive, Suite 2-206, Sin- 
ger Island, FL 33404.

Kęstutis K. Miklas 
LŽS pirmininkas

Kad per ištisus dešimtme
čius įvairios kultūrinės ver
tybės nesunyktų ir nesutrū
nėtų namų palėpėse, daugelis 
mūsų šviesuolių, sulaukę gy
venimo saulėlydžio, perduoda 
sukauptas knygas, paveikslus, 
ar dokumentų rinkinius į Lie
tuvos bibliotekas, muziejus ir 
archyvus. Prieš kiek laiko 
„Drauge” skaitėme apie kny
gų stygių ir Lietuvos biblio
tekų prašymus padovanoti 
joms knygų. Ir tikrai, tuoj at
sirado nemažai norinčių savo 
knygynus padovanoti biblio
tekoms. Vieni siuntė moksli- 
nę-profesinę literatūrą, o kiti 
nuosavus asmeninius knygų 
rinkinius įvairių miestų bei 
miestelių bibliotekom, o dar 
kiti, sentimentų vedami, jas 
pasiuntė į savo buvusių tė
viškių bibliotekas. Ir taip vė
liau „Drauge” jau skaitėme tų 
bibliotekų tarnautojų mielus 
padėkos laiškus.

Velionis prof. dr. Jokūbas 
Stukas buvo unikali asme
nybė. Gimęs ir augęs Nevvark, 
New Jersey, jis iš savo tėvų 
paveldėjo didelę meilę Lietu
vai. Būdamas vos 16 metų, jis 
1941 metais suorganizavo tau
tinių šokių grupę, chorą ir 
pradėjo vadovauti lietuviš
koms radijo laidoms, pavadin
damas jas „Lietuvos atsimini
mais”. J oš būdavo transliuoja
mos šeštadieniais iš WEVD 
stoties New Yorke. Jokūbas 
Stukas New York universitete 
buvo baigęs ekonomisto spe
cialybę, o už pasirinktą diser- 
taciją „Awakening Lithuania” 
(Atbundanti Lietuva) jam bu
vo suteiktas daktaro laipsnis. 
Keletą metų jis dėstė ekono
mikos mokslus New Yorke, 
tačiau, gavęs pakvietimą į Se
ton Hali universitetą, South 
Orange, NJ, jis ten dirbo bene 
35 metus, kol tapo profeso
rium — emeritu. Jo radįjo lai
dos iš New York ir Seton Hali 
stočių buvo girdimos be per
traukų net 53 metus! Beje iš 
Seton Hali stoties buvo duo
damos laidos dviejų valandų 
trukmės: viena lietuvių, o ant

•SKELBIMAI*
IŠNUOMOJA

Prie 66 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 3 kambarių 

butas su visais virtuvės 
įrengimais. Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas.
$795 per mėn.+ „security”.

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security”. 

Tel. 630-415-2405.

SIŪLO DARBĄ '

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

vaistuose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed!
40,000 per year We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 

L.A. McMahon Window Wasning. 
Chicago and Milwaukee area.

Tel. 800-820-6155.

Companion live-in for elderly 
disabled women w/small dog.

Assist in shopp’g, clean’g and ca- 
ring. Mušt be good natured. Will 

train. No exp. needed. Mušt speak 
English. Tel. 773-479-3334.

VVanted live-in housekeeper
who speaks English, has a uni

versity degree, preferably 
advanced, and is under 35. Great 

compensation.
Call 847-217-9700 for appointment

j PASLAUGOS }

{rengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 VV.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUK AK MUI k i NAMŲ, SVHKATOK
IR (TVVYRĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS

TEL. 773-585-6624.

Įrengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

STUKŲ DOVANA ARCHYVUI
ra anglų kalba. Šių eilučių 
rašytojui su žmona per eilę 
metų teko karts nuo karto 
būti tų laidų talkininkais. 
Reikėdavo tiesiog stebėtis pro
fesoriaus ištverme. Kiekvieną 
kartą minutės tikslumu, atvy
kęs į studiją, matydavau jį jau 
pasiruošusį, sėdint prie mikro
fono. Pradžioje pasigirsdavo 
ryžtingos „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais norime ir 
būt” dainos žodžiai. Po to lai
da prasidėdavo šiais įžangos 
žodžiais: „Sveikiname mūsų 
brangiuosius tautiečius jau du 
tūkstantąjį kartą! Dainomis, 
muzika ir lietuvišku žodžiu 
nukelsime jus į mūsų nu
mylėtą (tada dar) pavergtą 
tėvų žemelę Lietuvą”.

Suprantama, kad per tuos 
daugiau nei pusę šimto metų 
jis sukaupė ne tik gausų 
įvairių plokštelių rinkinį, kai 
kurios jų buvo net iš Pennsyl- 
vanija angliakasių-mainerių 
gadynės, o taip pat turėjo 
gana įvairių įrašų juostose 
rinkinį. Dauguma radijo klau
sytojų priklausė „Lietuvos At
siminimų radijo” klubui „Rū
ta”. Atsimenu, kaip jo darbo 
kabinete su parašu puikavosi 
ir buvusio prezidento Antano 
Smetonos „Rūtos” rėmėjų na
rio, kortelė. Deja, profesoriaus

Jokūbas ir Izireta Stukai

sveikata buvo palaužta žiau
rios vėžio ligos. Ligoninėje jį 
vis aplankydavau. Jo dvasinė 
pusiausvyra buvo labai rami, 
nuostabi, tiesiog stoiška.

Velionio našlė Loreta Stu
kienė, norėdama, kad jos vyro 
sukaupt? adijo laidų medžia
ga nedingtų, nutarė viską per
siųsti Lietuvos Vaizdo ir Gar
so archyvui Vilniuje. Sis ar
chyvas saugoja Lietuvos isto
rijos ir kultūros palikimą taip, 
kad jis būtų prieinamas da
barties ir ateities kartoms. Ar
chyvo fondus kasmet pasiekia 
apie 4,000 dokumentų iš Lie
tuvos ir užsienio lietuvių. Ten 
yra restauravimo centras ir 
kopijavimo bei mikrofilmavi- 
mo skyrius. Lankytojams yra 
teikiami katalogai ir kita in
formacija. Tokiu būdu archyve 
sukaupta medžiaga gali nau
dotis ne tik istorikai ir muzi
kologai, bet ir plačioji visuo
menė.

Loreta Stukienė jau yra nu
siuntusi penkias dėžes, 208 
įvairių plokštelių, o taip 
pat nemažai garso įrašų bei 
įvairių nuotraukų. Iš archyvo 
direktoriaus Daliaus Žižio bei 
Valerijos Jusevičiūtės yra ga
vusi gražius padėkos laiškus.

Julius Veblaitis
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FILMŲ MĖGĖJAI 
ĮKLIUVO Į VORATINKLĮ
Hollywood filmų kūrėjai ne

gali atsidžiaugti pasisekimu: 
pačią pirmąją dieną, kai kino 
teatruose pasirodė „Spider- 
Man”, už bilietus į jų kišenę 
sukrito per 114 milijonų dole
rių suma! Sakoma, kad tai 
daugiausia pelno atnešęs fil
mas visoje Hoolyvvood istori
joje, pralenkęs ir populiarųjį 
„Titanic”, ir daugiau kaip 90 
milijonų dol. pirmąją dieną 
atnešusį „Harry Potter and 
the Sorcerer’s Stone”. Tuo tar
pu labai stipriai reklamuotam 
filmui „Star Wars: Episode I 
— The Phantom Menate” tru
ko net penkias dienas parduo
ti bilietų už 105 min. dol.

Antra vertus, „Spider-Man” 
tą pačią dieną pradėtas rodyti 
3,615 kino teatrų visame 
krašte, daugiau negu bet ku
ris kitas filmas ir taip pateko 
pirmuoju į dvylikos labiausiai 
pelningų Hollywood filmų, šie
met paleistų į kino ekranus, 
skaičių. Kiti populiarūs ir pel
ningi filmai šįmet buvo: „The 
Scorpion King”, „Changing 
Lanes”, „Murder by Num- 
bers”, „The Rookie”, „Life or 
Something Likę It”, „Deuces 
Wild”, „Ice Age”, Jason X” ir 
dar „Hollyvvood Ending”, „Pa- 
nie Room”.

Kodėl „Spider-Man” filmas 
toks populiarus? Visų pirma, 
manoma, kad šį „comic books” 
herojų gerai pažįsta skaityto
jai, nes apie „Spider-Man” 
nuotykius šios paveiksluotos 
knygelės (arba žurnaliukai) 
jau spausdinami maždaug 40 
metų, nuo 1962. Filmas paga
mintas pagal Marvel Comics 
skaitytojams pažįstamą turinį 
ir veikėjus, todėl nereikalauja 
ypatingo paaiškinimo, dėl ko 
ir kaip nedrąsus gimnazistas 
(ketvirtokas) staiga įgauna 
nuostabių galių, kai jį įkanda 
radioaktyvus voras. Peter Par
ker (aktorius Tobey Maguire) 
apsižiūri, kad jis įgijo kai ku
rias vorams būdingas ypa
tybes, gali laipioti sienomis, 
lubomis, iš tam tikrų liaukų, 
atsiradusių riešuose, leidžia 
skystį, kuris veikia maždaug 
taip, kaip voro tinklų me
džiaga (žinoma, daug kartų 
stipresnė, nes ir Peter juk 
daug didesnis už patį di
džiausią vorą). Peter pasiga
mina „Spider-Man” kostiumą 
ir likusį nuo knygų bei roman
tiškų nuotykių laikų pralei
džia kovodamas su įvairiais 
pavojingais elementais bei

„DRAUGA" atminkime savo testamente.

PADĖKA 
A. t A.

ALBINA DUMBRIENĖ
Prisimename savo brangią Mamytę Motinos dienos 

proga. Tai pirma Motinos diena be jos ir mes jos labai 
pasigendame. Ji buvo labai gera, širdinga, kantri ir be
sąlygiškai mylėjo kiekvieną.

Širdingai dėkojame dr. Vidui Nemickui už rūpes
tingą a.a. Albinos gydymą namuose ir ligoninėje.

Esame dėkingos ir nenuilstamom pagalbininkėm — 
Palmirai Gilienei ir Aldonai Buntinaitei. Nuoširdus 
ačiū visiems, pareiškusiems mums užuojautą, atsiuntu- 
siems gėles, dalyvavusiems laidotuvėse, aukojusiems 
šv. Mišioms ir labdarai.

Padėka kun. J. Kelpšui už šv. Mišių auką ir maldas 
kapinėse, M. Motekaičiui — už vargonų muziką. Dė
kojame korp. Giedros narėms už maldas koplyčioje, 
Brighton Park Katalikių moterų sąjungos narėms už 
sukalbėtą rožinį. Padėka Gaidas-Daimid laidotuvių di
rektoriui už visokeriopą patarnavimą.

Dukros: Nijolė Ir Vida su šeima.

žmonėmis...
Filmas techniškai gerai pa

gamintas, aktoriai tinkamai 
parinkti, režisierius savo dar
bą vykusiai atliko, todėl ne 
vien dėl išankstinės reklamos 
tokie gausūs žiūrovų skaičiai 
užpildė kino teatrus. Publika 
tikėjosi gero, įdomaus fdmo ir 
nebuvo apvilta.

WOODY ALLEN MOKA
PRIVILIOTI ŽIŪROVUS
Woody Allen — aktorius, 

režisierius, įdomių tragiko
miškų situacijų kūrėjas, iš 
pažiūros niekam neimponuo
ja. Tai smulkaus sudėjimo, ne
labai grakščių judesių ir nebe
jauno amžiaus aktorius, juo 
labiau — ne romantiško hero
jaus tipas. Visgi jis sugeba pa
gauti žiūrovą, įtraukti jį į savo 
pasaulį ir atrodo visai įtiki
nantis, net vaidindamas labai 
komplikuotus vaidmenis.

Neseniai po kino teatrus 
pasklidusiame filme „Holly- 
wood Ending” Woody Allen 
vaidina bebaigiantį „išsikvėp
ti”, neurotišką filmininką, ku
ris netikėtai praranda regė
jimą, kai jau atrodo, kad gy
venimas suteikia dar vieną 
progą sužibėti visu pirmykščiu 
spindėjimu. Žinodamas, kad jo 
problema gali pakenkti fdmo 
pasisekimui, režisierius Vai 
Waxman (akt. Woody Allen) ir 
jo agentas Al Hack (Mrk Ry- 
dell) stengiasi paslėpti ak
lumą nuo fdmo aktorių, fil- 
muotojų ir — svarbiausia — 
studijos direktorių tarybos. 
Kadangi režisierius negali 
regėti, turi pasitikėti kitais, 
kad pabūtų jo „akimis”. Taip 
ir susidaro situacijos, iššau
kiančios žiūrovų juoką (fdmas 
iš esmės yra satyra apie Hoo- 
lyvvood ir fdmų pramonę), bet 
kartu užuojautą režisieriui 
Waxman.

Filmo siužetą parašė ir 
filmą režisavo pats Woody Al
len, todėl jame gausu įprastų 
Allen scenų ir Juoko pro aša
ras”. „Hollywood Ending” nė
ra tobulas fdmas, bet į tobu
lumą ir nepretenduoja. Žiū
rovams suteikiama proga ma
loniai praleisti beveik 2 valan
das, o vis dėlto išsinešti ir 
„medžiagos susimąstymui”, 
kokia trapi žmogaus laimė, 
kaip lengvai jis imasi apgau
dinėti ir save, ir kitus, kad pa
siektų užsibrėžtų tikslų arba 
paslėptų savo klaidas. Kriti
kai fdmui suteikia trijų 
žvaigždučių vertinimą.

1992 m. vasario 15 d., Vil
niaus Gedimino technikos uni
versitete susirinkę, 8 Vytautai 
sutarė įkurti Vilniaus Vytau
tų klubą. Vėliau šis skaičius 
išaugo iki šimtinės, padidėjo ir 
klubo veikla.

Šių metų vasario 23 d. Lie
tuvos Nacionaliniame muzie
juje buvo surengtas iškilmin
gas dešimtmečio minėjimas, 
sutraukęs daugiau negu 100 
žmonių, iš kurių apie pusė 
buvo ne klubo nariai, o šiaip 
tautiečiai, besidomintys lietu
vių kultūrine bei visuomenine 
veikla.

Minėjimo pagrindinis akcen
tas — filosofo dr. Vytauto 
Radžvilo pranešimas, pava
dintas „Lietuvos valstybė: prob
lemos ir perspektyva”.

Gavus šios paskaitos visą 
tekstą tiesiai iš rengėjų, norė
tųsi pasidalinti bent kai kurio
mis įdomesnėmis pranešimo 
vietomis.

Pažymėjęs, jog pakviestas 
tarti žodį, paskaitininkas jau
tėsi kiek nejaukiai, nes pati 
tema, „nėra visai maloni ir 
vargu, ar gali skambėti itin 
šventiškai”. Dr. V. Radžvilas 
teigė, kad tenka kalbėti apie 
sudėtingą ir painią dabartinės 
Lietuvos padėtį — taigi ne
išvengiamai reikia aštriau 
iškelti kai kuriuos klausimus 
ir prieiti prie nelabai džiugių, 
nors ir ne visiškai pesimisti
nių, išvadų.

Čia pateikiame kiek ilgesnę 
paskaitininko minčių pradinę 
citatą, iš kurios galima susida
ryti jo paskaitos vaizdą.

„Dabar Lietuva yra pasieku
si savotišką lūžio tašką, ku
riame pirmiausia reikia su
prasti kai kuriuos pamatinius 
dalykus ir dėl jų aiškiai ir 
sąmoningai apsispręsti. Patys 
akivaizdžiausi dalykai, kurie 
glūdi paviršiuje, yra rimta 
Lietuvos politinės ir partinės 
sistemos krizė, kurią buvo ga
lima numatyti jau prieš de
šimtmetį. Ir ji pagaliau įvyko, 
nors ilgą laiką nebuvo pastebi
ma. Šią krizę buvo galima 
paslėpti todėl, kad visada eg
zistavo tam tikras politinių 
idėjų arba partijų pasirinkimo 
spektras. Taigi bet kuris Lie
tuvos pilietis galėjo sau leisti 
Lietuvos politinį gyvenimą, 
konkrečiai — rinkimus, trak
tuoti kaip savotišką loteriją, 
kuriai pasibaigus likdavo vil
tis, kad kitą kartą bus galima 
išsirinkti ką nors geresnio. Šis 
neatsakingo ir ne itin mąslaus 
balsavimo rezervas dar kartą 
buvo jau galutinai išsemtas, 
kai į politinę apyvartą buvo 
mesta paskutinė vadinamo
sios centro politikos idėja, kuri 
buvo realizuota per vadina
mąją naująją politiką ir, kaip 
visi žinome, ji patyrė fiasko. 
Lietuvos politinė raida nuėjo 
tam tikrą ratą arba ciklą, ir jis 
užsidarė. Tai reiškia, kad nei 
Lietuvos rinkėjas, nei pačios 
politinės partįjos nebegalės 
veikti ir mąstyti taip, kaip 
buvo įprasta anksčiau.

Kiti labai verti dėmesio 
simptomai yra susįję su aki
vaizdžia krize kai kuriose 
mūsų gyvenimo sferose. Už 
tokių istorįjų, kaip ginčai dėl 
švietimo reformos stabdymo 
arba ką daryti su kompensuo
jamais vaistais, paprastai sly
pi fundamentalios valstybės 
gyvenimo problemos, kurios 
taip ir buvo neišspręstos per 
praėjusį dešimtmetį. Kalbė
damas apie dabartinį laiko
tarpį kaip lūžio momentą, tu
riu galvoje, kad ši situacija 
gali baigtis dvejopai: arba bus 
rasta proto, jėgų ir politinės 
valios pradėti iš tikrųjų racio
naliai spręsti klausimus, arba

Lietuvoje toliau didės iracio
nalumo banga, kuri pasi
reiškia pačiais įvairiausiais 
pavidalais ir protrūkiais”.

Toliau paskaitos autorius 
prabilo apie, mūsų nuomone, 
patį svarbiausią dalyką — 
apie tautos ir valstybės są
vokas, kurių supratimas da
bar yra katastrofiškoje padė
tyje.

Jis šiuo reikalu taip sakė:
„Tautą ir valstybę skirti yra 

būtina ir neišvengiama. Tauta 
yra visai kitos kilmės ir pri
gimties reiškinys negu valsty
bė. Tauta egzistuoja natū
raliai. Skirtingai nuo tautos 
valstybės kilmę rodo jau tas 
faktas, kad pasaulio istorijoje 
būta daugybė tautų, kurios 
taip ir nesukūrė savo vals
tybės. Pagaliau, valstybė yra 
toks dalykas, kurį galima tu
rėti ir, vis dėlto, prarasti. Tau
tinė ir valstybinė sąmonė yra 
glaudžiai susijusios, bet ne 
tapačios. Todėl tarp jų gali at
sirasti tam tikras plyšys. Jis 
yra skiriamasis dabartinės 
Lietuvos situacijos bruožas. 
Tai ką mes vadiname tau
tinėmis vertybėmis, prade
dant kalba, papročiais ir tau
tos kultūra, labai smarkiai 
lemia tautos tapatumą ir turi 
didžiulę reikšmę pačiai tautai 
išlikti. Bet čia iškyla vienas 
svarbus klausimas: ar paties 
savaime tautinio sąmonin
gumo pakanka, kad būtų gali
ma išlaikyti, juo labiau įtvir
tinti ir stiprinti valstybę? 
Mano įsitikinimu, jo nepakan
ka. Tai įrodo aplinkybė, kad 
esama tautų, kurios, kaip, tar
kim, airiai neturi net kalbos, 
bet, vis dėlto, turi savo tautinį 
tapatumą ir, svarbiausia, pa
kankamai stipri valstybė. 
Nors mums nėra jokių prob
lemų su kalba, būtų visiška 
kvailystė abejoti mūsų tauti
nių vertybių reikšme, tačiau 
valstybės reikalų plotmėje ga
lioja kitokia sąmonė ir vertini
mo kriterijai.

Valstybė kiekvienai tautai 
yra vertybė. Pasaulio istorija 
akivaizdžiai rodo, kad tautos, 
kurios neturi savo valstybės, 
anksčiau ar vėliau baigia blo
gai. Valstybė, nors ir būdama 
vertingas dalykas, kitaip negu 
tauta — tą savo vertingumą 
turi pagrįsti. Ji yra žmonių or
ganizacijos forma, kuri atlieka 
aiškiai apibrėžtus ir kon
krečius uždavinius. Jeigu šie 
uždaviniai, arba valstybės 
funkcįjos, atliekami labai ne
vykusiai, valstybė, kaip rodo 
mūsų pačių istorinė patirtis, 
baigia labai blogai, kaip tai 
įvyko XVIII a. pabaigoje. To
dėl požiūris į valstybę turi 
būti daug reiklesnis ir kri
tiškesnis. Valstybė save patei
sina, atlikdama įvairias funk
cijas. Ar žmonės, kurie kuria 
tokią organizacįją kaip vals
tybė arba net gina ją savo 
krauju, sugeba sukurti darinį, 
kuris būtų veiksmingas ir 
efektyvus? Norint boti geru 
valstybės piliečiu, jau reikia ir

šiek tiek kitokių kvalifikacijų. 
Jos būtinos valdymui, nes tai 
yra valstybės uždavinys (tai 
rodo pati žodžio valstybė 
kilmė). O valdyti galima gerai 
arba blogai”.

Savo pranešimo pabaigoje 
dr. V. Radžvilas paminėjo kitą 
jautrią problemą — lietuvių 
bėgimą iš savo tėvynės. Jis 
teigė, kad tas emigracijos pro
cesas vyks ir toliau, jeigu ne
bus sustabdytas. „Nereikia ap
gaudinėti savęs, kaip mus 
apgaudinėja kai kurie politi
kai: girdi, tie žmonės užsidirbs 
pinigų ir grįš į Lietuvą”, — 
teigė paskaitininkas.

Savo nelabai optimistine 
gaida atsiduodančią paskaitą 
jos autorius baigė taip:

„Bet dar ne viskas prarasta. 
Dar yra slaptos vilties, kad 
NATO gali surasti motyvų ir 
iš gailesčio mus priimti. Ne
maža tikimybė, kad gali lemti 
ir didžioji geopolitinė korta. Ir 
mes liksime be nieko. Blogiau
sias dalykas šiandieninėj Lie
tuvoj yra tas, kad esame per
nelyg priklausomi nuo kitų ir 
mūsų likimas yra daugiau ki
tų, o ne mūsų pačių rankose. 
Tai gana liūdna aplinkybė”.

Vilniaus Vytautų klubo 
10-mečio proga buvo išleistas 
32 puslapių, gausiai iliustruo
tas leidinys, pavadintas „Vil
niaus Vytautai”. Jame telpa 
dabartinio klubo prezidento 
Vytauto Paulaičio žodis, prof. 
Vytauto Jurgučio paruošta 
dešimtmečio veiklos apžvalga, 
sužymėti rašiniai apie klubą 
(paminėtas ir „Draugo” dien
raštyje 1999 m. tilpęs E. 
Šulaičio aprašymas apie Vy
tautų klubo prezidento vieš
nagę Čikagoje, perspausdintas 
ir biuletenyje „Vytautas”).
Šio leidinio pabaigoje yra mi
rusiųjų Vytautų klubo narių nuo
traukos. Paskutiniu iš jų įdė
tas ir mums gerai pažįstamas 
žurnalistas Vytautas Gedgau
das (1912-1999) su tokiu pa
rašu: „Įžymus JAV lietuvių 
bendruomenės veikėjas, ilga
metis Clevelando laikraščio 
„Dirva” redaktorius, visą savo 
žurnalistinę veiklą skyręs Lie
tuvai ir jos išlaisvinimui. Vil
niaus Vytautų klubo garbės 
narys”.

EUGENIO CEPELEVICIUS
Mirė 2002 m. gegužes 7 d , sulaukęs 80 metų 
Gyveno Oak Lavvn. Anksčiau Wl, Lietuvoje, Marąuette

Park, Argentinoje ir Italijoje. Amerikoje išgyveno 36 
metus Gimė Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Rosalia Vaickauskaite; 
dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis, gyvenantys Lietuvoje; 
Paulina ir Jonas Leonikas; sūnėnas Victor Vaicius.su 
žmona Nohejm, dukterėčių ir šunenų vaikai Ginger. 
Alexey ir Andrevv, geriausias draugas John Mezinskas

A.a. Eugenio buvo lietuvių emigrantų krepšinio 
komandos žaidėjas Napes, Italijoje ir Buenos Aires, I 
Argentinoje. Velionis buvo dailide

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 9 d., nuo 2 
v.p.p. iki 9 v.v., Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Avė., Chicago, IL. Laidotuves penktadienį, 
gegužės 10 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus 
atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje 10 v.r bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440
_________________ ____________________ 1

A. f A.
ELĖ KAMINSKIENĖ 

(Brinkman ai tė)

2002 m. gegužės 7 d., Čikagoje, po sunkios ligos, 
Viešpats Amžinybėn pasišaukė.

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje.
Giliame liūdesyje lieka: sūnus Arūnas su Sigute, 

gyvenantys Čikagoje, brolis Mikas su šeima, gyvenan
tis Austin, TX, dukterėčios Marta Cėsna, gyvenanti Pa
los Park, IL, Gerda Detvveiler su šeima iš Allegan, MI, 
Emma Milkeraitis iš Anchorage, AK, sūnėnai John Mil- 
keraitis su šeima iš Clinton, OK, Ray Milkeraitis iš Oak 
Lavvn, IL, dukterėčios Christina Dragaitis, Cynthia 
Dragaitis, Diana Mares su šeima, gyvenančios Kana 
doje, sūnėnas John Brinkmanas su šeima Floridoje.

A.a. Elė buvo duktė a.a. Jono ir a.a. Evos Brinkma- 
nų, sesuo a.a. Jono Brinkmano, a.a. Jurgio Alysaičio, 
a.a. Anės Čėsnienės, a.a. Marios Milkeraitienės ir a.a 
Leah Dragaitis.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 10 d.,
5:00 v.v. Ziono Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažny
čioje, 9000 S. Menard, Oak Lavvn, IL. Budėtuvės įvyks 
7:00 v.v.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 11 d. 10:00 
vai. ryto. Po pamaldų a.a. Elė bus palaidota Betanijos 
kapinėse šalia savo tėvų.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, brolis ir kiti giminės

Laidotuvių direktorius Kosary Funeral Home.

Tel. (708) 499-3223.

There are a nurnber of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax While 
every seat in all three dasses has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you II feel when 
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
quality of Service you'll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-8OO-221-235O

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian JfJ

r i

Vaicius.su
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„KAI LIETUVA VALDĖ PASAULI”
Gegužės 16, 17 ir 18 d. 

Roosevelt universitete vyks 
naujos Kęstučio Nako pjesės 
„Kai Lietuva valdė pasaulį, IV 
dalis” premjera.

„Kai Lietuva valde pasaulį, 
IV dalis” - tai Vytauto Didžio
jo, Lietuvos Kunigaikščio, isto
rija, Vadovaudamas vieninte
liai likusiai pagoniškai kara
lystei, jis siekia vienyti savo 
jėgas, apjungti įvairias tautas, 
gyvenančias jo žemėse ir iš po
piežiaus gauti karūną. Norint 
įvykdyti šiuos tikslus, jam bū
tina sužaisti sudėtingą politinį 
žaidimą su savo bendru valdy
toju ir pusbroliu Lenkijos ka
raliumi Jogaila, Kryžiuočių or
dino vadu bei kitais politiniais 
vadais. Siekdamas apjungti 
įvairių tautybių žmones, jis 
sukuria Lietuvą, kuri yra tole
rantiška įvairių tikėjimų žmo
nėms: žydams, musulmonams, 
karaimams, pagonims, orto
doksams ir katalikams. Joda
mas kalbančiu arkliu, Vytau
tas Didysis keliauja prie šalies 
sienų, kur tremtyje gyvena jo 
pagonė motina ir jos bičiulis 
senasis žynys. Keliuose nepa
prastuose sapnuose Vytautas 
susiduria su mitologinėmis 
būtybėmis, o kataklizmiški at

Kas kur kada
Visą gegužės mėnesi Švč.

M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijoje bus garbinama 
Švč. M. Marija giedant litani
ją. Šioje maldoje atsispindi 
dangiškos motinos Marijos rū
pestis ir pagalba žmonijai. Vi
si kviečiami pirmadienį ir 
penktadienį 7 val.v. dalyvauti 
gegužinėse pamaldose.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje gegužės 11 d„ šeš
tadienį, po 5 val.v. šv. Mišių 
prisiminsime savo gyvas ir mi
rusias mamas. Visus kviečia
me, ypač mamas, ateiti į para
pijos salę. Bus meninė progra
ma, dainuosime, šoksime ir 
žaisime. Vaišinsimės nami
niais cepelinais ir pyragais. 
Mus linksmins Kęstas Sidab
ras. Visų laukiame Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje!

Darbo konferencijoje 
Dainavoje laukiama naujų 
veidų, naujų m učių! Konfe
rencija organizuojama JAV 
LB Krašto valdybos, įvyks 
birželio 7-9 dienomis Dainavos 
jaunimo stovykloje. Norima 
sutraukti bendruomenės veik
la besidominčius, bet dar jon 
neįsitraukusius neseniai iš 
Lietuvos atvykusius ir Ameri
koje gimusius lietuvius. Kon
ferencijoje dar yra vietos. Pra
šome registruotis kreipiantis 
į Birutę Bublienę ei. paštu 
BVBublys@aol.com arba tel. 
248-538-4025.

Kun. Antanas Saulaitis,
SJ, kalbės gegužės 10 d., 
penktadienį, 2 val.p.p. Pasau
lio lietuvių centro Bočių menė
je ir papasakos, kas naujo Lie
tuvoje. Visi kviečiami daly
vauti.

Visuotiniame Lietuvių fondo suvažiavime balandžio 20 d. Pasaulio lietu
vių centre valdybos nariai Vytas Vaitkus ir Arvydas Tamulis priėmė au
kas bei papildomus narių įnašus Zigmo Degučio nuotr.

eities įvykiai priverčia jį iš 
naujo puoselėti savo ambici
jas, pasaulėžiūrą ir moralinius 
reikalavimus.'

„Kai Lietuva valdė pasaulį, 
IV dalis” - ne sausa istorinė 
pjesė, bet gyvas, netikėtas, 
linksmas ir kartais komiškas 
nuotykis, kuriame susipina 
praeitis, dabartis ir ateitis. 
Pirmosios trys dramaturgo ir 
režisieriaus K. Nako veikalo 
dalys buvo statomos 1986, 
1988 ir 1992 metais New Yor- 
ke. Gegužės 17-18 d. įvyks 
ketvirtosios dalies premjera- 
peržiūra, o oficialus spektaklio 
pristatymas vyks Čikagoje va
saros metu. Teatro pastatyme 
vaidina 14 aktorių, tarp jų - 
Aaron Čhristensen (atlieka 
Vytauto Didžiojo vaidmenį), 
Eli Goodman, Audrė Budrytė, 
Margaret Goddard ir Stephen 
Fedo. Scenos dekoracijas su
kūrė dailininkė Susan Kaip.

Įėjimas į spektaklį - nemo
kamas, tačiau reikia iš anks
to užsisakyti vietas skambi
nant tel. 312-341-2048. Vai
dinimas vyks Roosevelt uni
versiteto Miller Studio teatre 
(431 S. Wabash, 9 aukštas). Jo 
pradžia - 7:30 val.v.

Jaunimo tautinis ansam
blis „Grandis” nuoširdžiai 
kviečia visas mamytes, močiu
tes ir tetas į tradicinį koncer
tą, vyksiantį šeštadienį, gegu
žės 11 d„ Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte sporto salėje. 
Pabendravimas - 6 val.v., 
koncerto pradžia - 7 val.v. Bi
lietus galima užsisakyti, 
skambinant Daliai Trakienei 
tel. 708-598-5827.

Gediminas Balanda, gyve
nantis Warren, MI, Draugo 
fondo aukščiausio laipsnio 
garbės narys, pavasarinio 
vajaus proga atsiuntė 200 dol., 
pasiekdamas 11,000 dol. savo 
įnašų sumą. Draugo fondas la
bai dėkoja už tokią didelę pa
ramą.

Ką tik „Draugo” išleista 
Julijos Švabaitės eilėraš
čių knyga „Kur šią naktį 
nakvosi” susilaukė lituanisti
nių mokyklų dėmesio. Pirma
jame knygos skyriuje, pava
dintame „Vilniaus gatvių vai
kai”, rašytojos plunksnos pa
galba kalba patys našlaičiai, 
išmaldos prašytojai, ubagėliai, 
per lietų, šaltį ir vėją besiblaš
kantys sostinės gatvėmis. Jų 
liūdni žvilgsniai ir graudūs žo
džiai ieško praeivių užuojau
tos ir paguodos. Naujosios 
knygos autorė J. Švabaitė nu
sprendė šios knygos pelną 
skirti Lietuvos našlaičiams.

Kviečiame į antrąjį 
.Amerikos lietuvio” gimta
dienį, gegužės 10 d., penkta
dienį, naktiniame klube „Bun
keris” (8900 S. Archer Avė., 
Willow Springs, IL). Vakaro 
pradžia - 8 val.v., linksmybės 
tęsis iki 2 vai.r. Bus daug pri
zų ir siurprizų! Svečius sutiks 
S. Jagminienės ansamblis.

Poetas, literatūrinės pre
mijos laureatas Sigitas Ge
da atvyksta į Čikagą gegužės 
9 d. Jo pirmas poezijos vaka
ras kartu su Amerikos lietu
vių poetėmis bus gegužės 11 
d., šeštadienį, 7 val.v. Jauni
mo centro kavinėje. Antras - 
New Yorke gegužės 18 d. Ren
gia New Yorko LB apylinkė.

Spvk tukliai Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453

Laima Day ir Thomas 
Rusnak rūpinsis Lietuvių 
operos statomo spektaklio 
„Lucia di Lammermoor” ap
švietimu ir scenos tvarka. 
Operos režisierius - Eligijus 
Domarkas, meno vadovas ir 
dirigentas - Alvydas Vasaitis, 
koncertmeisteris ir chormeis
teris - Manigirdas Motekaitis, 
chormeisterė - Gitana Snap- 
kauskaitė. Liučijos partiją dai
nuos Irena Zelenkauskaitė, jos 
palydovės Alisos - Genovaitė 
Bigenytė, Edgardo — Audrius 
Rubežius, Liučijos brolio Enri- 
co - Arūnas Malikėnas, Rai
mondo - Liudas Norvaišas, 
Artūro Bucklavv - Jonas Va- 
luckas, Normanno - Julius 
Savrimas. Spektaklio veiks
mas vyksta 16 amžiaus Škoti
joje. Čikagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiami atvykti į šią 
operos šventę.

Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas V. Momkus
primena, kad bilietų kasa 
Morton mokyklos vestibiulyje 
šį sekmadienį, gegužės 12 d., 
bus atidaryta nuo 1 val.p.p. 
iki spektaklio pradžios. Mo
kyklos adresas yra 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Kad 
būtų išvengta bereikalingo il
go stovėjimo prie kasos, bilie
tus patartina įsigyti iš anksto 
„Seklyčioje”, 2711 W. 71st 
Str., Chicago. Vienaip ar ki
taip pasistenkime šį sekma
dienį kuo gausiau dalyvauti 
„Lucia di Lammermoor” spek
taklyje, o atvykę, tikrai nesi
gailėsime stebėdami šį nuos
tabų muzikinį kūrinį, klausy
damiesi talentingų solistų iš 
Lietuvos, mūsų pačių ir galin
go, puikiai paruošto žavingo 
Operos choro dainavimo.

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — Raymond Alis; 
Adolfas Brinkis; Ona Karta- 
nas; Antanas Osteika; Ada Sa- 
kalienė; Dr. Martinas Shobris. 
$25 — Dalia Jakienė; Meilutė 
Kusak; Isabel Oksas; Vladas 
Varneckas. $20 — Vilius ir 
Marytė Čėsna; Stanley Dar- 
žinskis. $15 — Algirdas Se
kas. $10 — Henrikas Čepas. 
$5 — Viktoras Motušis. Dė
kojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011. (Skelb.)

KALENDORIUS
Gegužės 9 d.: Austėja (Austė), 

Bestas, Edita, Grigalius, Meilė.
Gegutės 10 d.: Antoninas, Beat

ričė, Putinas, Servaida, Songaila, 
Viktorina.

MAMA— VIENA

Mamos nėra antros pasauly, 
Kitam gyvenime irgi antros

nėra.
Tik viens raukšlėtas jos

veidelis,
Tik viens, tik viens jis teyra.

Kaip prisiglaudžia, kaip
paglosto

Sava rankele ji švelnia.
Visi visi mes pasvajotum — 
Kad tik išauštų ta diena.

Gražiuosius plaukus metai 
dažo,

Priliesdami prie jos skraiste 
švelnia.

Gal negeri, pikti mes esam, 
Bet ji atleis —juk ji MAMA.

Agnė Alaburdaitė,
10 metų, Marijampolė

SIELŲ DRAUGYSTĖ '

Motinos ir dukros draugystė 
yra ypatinga, stebuklinga ir 
paslaptinga, nes ji yra sielų 
draugystė.

Motina ir dukra yra artimos 
viena kitai. Dukra yra gimusi 
iš motinos kūno. Todėl jos jau
čia neapsakomą artumą viena 
kitai iš prigimties. Dukra vi
sada turės motiną savo širdyje 
ir motina visuomet turės savo 
dukrą širdyje. Šio artumo nie
kas negali išskirti. Mama ir 
dukra gali jausti viena kitos 
skausmą ir džiąugsmą, nes 
dukra gimė iš motinos kūno.

Dėl amžiaus ir generacijų 
skirtumo motina su dukra 
dažniausiai nedraugauja, o 
bendrauja. Jos pasišneka, pra
leidžia kartu laiką. Tarp jų 
dažniausiai yra ne paprasta 
draugystė, bet sielų draugys
tė.

Kartais motina su dukra yra 
fiziškai toli viena nuo kitos, 
kartais susipyksta ir nesišne- 
ka, bet jos lieka susijusios 
mintimis ir sielomis. Nesvar
bu, kaip ilgai jos nesimato, 
niekas negali jų artumo iš
skirti.

Kartais dukra labai panaši į 
motiną, kartais į tėvą, o kar
tais į abu. Panašumas arba 
skirtumai kartais dukterį erzi
na, o kartais dar labiau sujun
gia su motina. Bet vienu ar ki
tu atveju, jas abi jungia sielų 
panašumas, sielų neišskiria
ma draugystė.

Motina visada atleidžia savo 
dukrai. Ji negali būti ilgai su
pykusi, nes dukra yra jos kū
no ir sielos dalis. Jas abi jun
gia neapsakoma, stebuklinga 
sielų meilė ir draugystė.

Daina Mattytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 10 kl. mokinė

MANO MAMYTĖ

Mama, tu esi gera 
Kai tu būsi danguje 
Aš tave mylėsiu 
Kaip ir tėtuką myliu.

Mama, ar tu mane myli? 
Kaip ir gėlė žydi.
Mama, pasakyk man. 
Pasakyk man tiesą.

Marija Žimkutė,
Čikagos lit. m-los 

3 sk. mokinė

KRYŽIAŽODŽIO 
„LIETUVOS PAUKŠČIAI”

ATSAKYMAI
1. Vanagas. 2. Strazdas. 3. 

Kovas. 4. Kuosa. 5. Lututė. 6. 
Volungė. 7. Gegutė. 8. Tošinu- 
kė. 9. Gandras.

MAMYTĖ

Mano mamytė,
Mano gražiausia
Kaip rožės žiedelis 
Ji man mylimiausia.

Kaip raiba lakštutės
plunksnelė

Kaip lašelis rasos 
Mano mamytė 
Geriausia geros.

Kaip uogelės ant smilgų, 
Kaip daug žibučių 
Mano mamytė mano mama 
Geriausia iš visų.

Justina Zakarauskaitė, 
Čikagos lit. m-los

3 sk. mokinė

Vaivos Rimeikaitės piešinys. Le- 
monto Maironio lit. m-la

MAMYTEI

Tu —Paukštis, mamyte,
Tu — Saulė didi,
Tu esi tas žvirblis 
su širdim didi.

Tai paukščiai taip skrenda 
Kaip saulė šviesi ir 
Dievo širdis įeina į tavo.

Tai jeigu aš einu į 
tamsią vietą, aš prisimenu 
tave, tu spindi man kely.

Aistė Šeškaitė, 
Čikagos lit. m-los

3 sk. mokinė
* * *

Tu, brangioji mamyte,
Graži kaip rožė,
Visą laiką būsi mama,
Mano mama.

Kai jauna,
Kai sena,
Kai numirsi,
Visą laiką būsi mano mama. 

Patrikas Gladstein,
Čikagos lit. m-los 

3 sk. mokinys

MANO MAMA

Myliu aš savo mamytę 
Ji graži kaip gėlytė 
Ji mane šukuoja 
Ir dainas dainuoja.

Raimundas Čepelė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

1 sk. mokinys
* * *

Mama, mama, tu valai
namą

Lauke gražios gėlės žydi 
Ir aš žinau, kad tu mus

myli.
Tu esi geriausia ir

mieliausia iš visų.
Kristina Vaznelytė, 

Lemonto Maironio lit. m-los
8 kl. mokinė

• * *
Mama, mama aš tave myliu 
Mama mama aš tau

dovanosiu gėlių 
Vienos dienos neužtenka 
Aš visados tau sakysiu, kad

myliu
Mama, mama.

Tavo sūnus — 
Andrius Novak,

Lemonto Maironio lit. m-los
9 kl. mokinys

MAMAI

Miela Mama, linkiu tau 
daug metų gyventi. Ačiū, kad 
esi mano Mama ir prižiūri 
mane. Aš atsimenu, kai tu 
mane mažą liūliuodavai, į lovą 
paguldžiusi. Atsimenu, kai 
mes kartu vaikščiodavome po 
mišką ir žiūrėdavome į gy
vulėlius. Aš tave labai myliu 
ir nenoriu, kad tu mane palik
tum.

Miela mama,
Tu mano meilės dvasia,
Kaip aš tave myliu.

Kai aš užaugsiu, aš jums
namus pastatysiu,

Kad galėčiau kartu gyventi 
su tavim.

Kai aš užaugsiu, aš
nupirksiu arklį,

Kad galėčiau joti su mama.

Kai užaugsiu, aš atidarysiu 
savo širdį

Kad tave mylėčiau, Mama. 
Raimundas Kazlauskas, 

Lemonto Maironio lit. m-los
6 sk. mokinys

* * *
Miela mano Mama, ačiū už 

viską svarbiausiai už gyvybę. 
Tu man esi geriausia iš visų 
mamų pasaulyje, tu esi gra
žiausia iš visų gėlių, tu visa
dos būsi mano širdyje. Ačiū už 
viską, aš tave labai myliu.

Tavo sūnus — 
Aras Vitkus,

Lemonto Maironio lit. m-los 
6 sk. mokinys

* * *
Mama, Mama, tu visiems

padedi ir daug dirbi,
Kokia tu gera, kokia tu gera.
Mama, Mama, ačiū už viską
Ačiū už tavo meilę.

Tavo sūnus —
Kazimieras Gurauskas, 

Lemonto Maironio lit. m-los 
8 kl. mokinys

* * *
Mano Mama
Viską mato, viską žino 
Visada padeda ir visada

prie manęs 
Mano Mama visad bus mano 

Mama.
Jonas Vaičikonis, 

Lemonto Maironio lit. m-los
8 kl. mokinys 

* * *
Mama, mama
Aš tave taip myliu 
Mama, mama aš tau

dovanosiu daug gėlių. 
Rožę duosiu be spyglių,
Tavo meilė man kantri.
Tavo sūnus —

Vytas Mikalčius, 
Lemonto Maironio lit. m-los

9 kl. mokinys

Alekso Sutrinaiėio piešinys. Čikagos lituanistinė mokykla, 1 skyrius

* * *
Mama, tu manęs

nesupranti
Noriu žaisti lauke, o tu

neleidi
Sakai, kad man kas atsitiks 
Nežinodama, kas.
Bet vis tiek aš tave labai

myliu.
Tavo sūnus amžinai— 
Algirdas Navickas,

Lemonto Maironio lit. m-los 
8 kl. mokinys

MANO SKUNDAI

1. Mes negalim žiūrėti „R” 
filmų.

2. Mes negalim vairuoti ma
šinos.

3. Mes neturim namo.
4. Mes neturim darbo.
5. Mums reikia eiti į mo

kyklą.
6. Mes negalim keliauti vie

ni per valstybes.
7. Mums reikia visuomet 

klausyti tėvų.
8. Reikia daryti, ką tėvas 

sako.
Darius Jutzi,

Lemonto Maironio lit. m-los 
10 kl. mokinys

MĮSLĖS

Aš esu vandeninis. Aš esu 
labai aukštas. Turiu oranžinį 
snapą. Aš stoviu ant kranto. 
Kas aš esu? OONINVld

Matas Tamošiūnas, 
Paulius Riškus, 
Adomas VYatson

* * *
Aš esu juodas ir baltas. Aš 

gyvenu jūroje. Esu didelis. Aš 
ėdu žuvis. Aš greitai išmoks
tu.

SINIONV3
Sigita Poskočimaitė, 

Andrįja Radick,
Gintarė Radvilaitė

* * *
Aš gyvenu vandenyje. Aš 

greitai plaukiu. Esu baltas ir 
turiu ūsus. Aš moku laikyti 
sviedinį ant savo nosies. Kas 
aš esu?

SINOflU
Vygis Kuncas

* * *
Aš esu didelis. Esu vandens 

karalius. Man labai patinka 
žuvis valgyti. Aš turiu dide
lius dantis.

SATYAtf
Andrius Aukštuolis, 

Vilius Palionis
Visi Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai.

JUOKUČIAI

— Nesiliausi išdykavęs, — 
bara mama sūnų, — paliksiu 
tave be vakarienės.

— O kas bus vakarienei?

mailto:BVBublys%40aol.com
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