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- Nuolatinės Jungtinių 

Tautų Saugumo tarybos 
narės statuso siekianti Indija 
prašo Lietuvos paramos. Ba
landžio 21 d. tokį Indijos Vy
riausybės prašymą susitikime su 
Prezidentu Valdu Adamkumi 
perdavė nuolat Minske reziduo
janti Indijos ambasadorė Lietu
vai Madhu Bhaduri.

- Seime balandžio 21 d. iš
kilmingai prisiekė dar neprisiekę 
trys naujosios Vyriausybės na
riai - teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis, krašto apsau
gos ministras Česlovas Stanke
vičius ir vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis. Dėl įvairių 
priežasčių jie to negalėjo padar
yti kovo 26 dieną, kai prisiekė 
kiti šios Vyriausybės nariai.

- Baigęs pusės metų misija 
Bosnijoje, balandžio pabaigoje 
grįžo šeštasis Lietuvos taikdarių 
būrys. Lėktuvas su kariais nusi
leido Karmėlavos oro uoste. Čia 
kai kuriems būrio taikdariams 
įteikti vardiniai laikrodžiai ir 
garbės raštai. NATO vadovau
jamų stabilizavimo pajėgų 
(SFOR) misiją atlikusiame būryje 
- 41 taikdarys. Kaip ir anks
tesnieji lietuvių daliniai, kapito
no Algio Ramanausko vadovau
jamas LITPLA-6 drauge su Latvi
jos ir Estijos taikdariais priklausė 
Danijos batalionui, kuris įtrauk
tas į JAV divizijos Šiaurės šalių ir 
Lenkijos brigadą.

- Naktį į balandžio 21 d. 
Klaipėdos centre, Martyno Maž
vydo alėjoje, iškelta vėliava su 
svastika. Dviejų metrų ilgio ir 
tokio paties pločio baltas audek
las su svastikos ženklu viduryje 
plevėsavo virš buvusio Baltijos 
laivų statyklos bendrabučio pas
tato. Ryte šią vėliavą nuo aukš
čiausios minėto pastato dalies 
nuėmė sukarintos priešgaisrinės 
apsaugos dalinio pareigūnai.

- Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus balandžio 20 d. 
nusiuntė sveikinimo telegramą 
Austrijos prezidentui Thomas 
Klestil, kuris buvo perrinktas šios 
šalies vadovu antrai šešerių metų 
kadencijai.

- Vilniuje balandžio 18-19 
dienomis vyko seminaras, ku
riame socialdemokratų partijos 
atstovai iš visos Lietuvos mokė
si, kaip organizuoti ir stiprinti 
partijos vietinius skyrius. Semi
narą surengė ir finansavo Švedi
jos socialdemokratų partija bei 
Ulofo Palmės fondas.

- Lietuvos Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis su par
lamento delegacija balandžio 19 
d. išvyko oficialaus vizito į Ita
liją. Delegacija susitiko su šios 
šalies prezidentu Oskaru Luidžiu 
Skalfaru, Senato pirmininku Ni- 
kola Mančiniu, susitiko su kardi
nolu Tauranu. Balandžio 20 d. 
Vytautą Landsbergį priėmė po
piežius Jonas Paulius II. V. Lands
bergis padėkojo Šventajam Tė
vui už jo indėlį gerinant lietu
vių ir lenkų santykius, taip pat 
papasakojo apie Lietuvos ir Rusi
jos santykius.

- Trys šimtai globos namų 
auklėtinių, našlaičių ir benamių 
vaikų dalyvavo balandžio 19 d. 
Prezidentūros kieme vykusioje 
Atvelykio šventėje. Ją surengė 
Prezidento Valdo Adamkaus 
žmona Alma Adamkienė.

STRATEGINĖ PARTNERYSTĖ SU SENAIS PRIEDAINIAIS

Rimantas Varnauskas

Dvi dienas virš Varšuvos Belve
derio - buvusios Prezidento rezi
dencijos - plevėsavo Lietuvos tris
palvė. Pirmasis Prezidento Val
do Adamkaus užsienio vizitas į 
Lenkiją kaip reta vieningai pa
vadintas istoriniu, atveriančiu 
toli gražu ne visada paprastų Lie
tuvos ir Lenkijos santykių koky
biškai naują etapą, dar vadinamą 
strategine partneryste. Viskas bu
vo labai gražu - Prezidentai net 
apsikeitė slapčiausiais valstybių 
telefonais ir dabar reikalui esant 
tarpvalstybinius santykius galės 
aptarinėti neišlipdami iš lovų. 
Vis dėlto Aleksandr Kwasniews- 
ki pripažino, kad nepavyksta 
išvengti tam tikrų smulkių įtam
pų. Ar gali jos nors kiek esmin- 
giau paveikti šalių santykius, ar 
dar kurį laiką bus tik veikėjų, 
nenuilstamai kovojančių už įvai
rias teises, penas?

Keisti dalykai prasideda jau pa
sienyje. Kilometrines automobi
lių eiles galima būtų paaiškinti 
vien tuo, kad ši siena, nors kol

Ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius balandžio 2 d. 
informavo konservatorių frakci
ją, jog Vyriausybė nusprendė 
Seimui teikti Vyriausybės įstaty
mo alternatyvą, kuria numato
ma panaikinti tris ministerijas - 
Statybos ir urbanistikos, Ryšių ir 
informatikos bei Europos reikalų. 
Toks siūlymas buvo netikėtas 
daugeliui frakcijos narių.

Kaip žinoma, visos Seimo frak
cijos, išskyrus konservatorius, 
pasisako už Europos reikalų mi

Balandžio 27 dieną Varšuvoje Lenkijos premjeras Jerzy Buzek (deš.) susitiko su Lie
tuvos ministru pirmininku Gegiminu Vagnoriumi (kair.) CAF nuotr.

Č. JURŠĖNO NUOMONE, V. ŽIEMELIS 
TURĖTŲ ATSISTATYDINTI

Seimo opozicinės LDDP frakci
jos seniūno Česlovo Juršėno nuo
mone, Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis turėtų atsi
statydinti.

Spaudos konferencijoje ba
landžio 20 d. jis sakė, kad Vidaus 
reikalų ministerija nesusitvarko 
su sudėtinga sistema. Nepaisant 
visų veiksmų, kai kur ir rei
kalingų, ir gerų, nėra, Č. Juršėno 
nuomone, nuolatinio, sistemin
go, rimto darbo įveikiant nusi
kalstamumą. Opozicinės LDDP 
frakcijos seniūno nuomone, už 

kas ir neformaliai, jau beveik yra 
Europos Sąjungos siena. Sąjun
gos, kuri nenoriai įsileidžia plūs
tančius nelegalius migrantus ar 
kitokios rūšies kontrabandinę 
prekę. Tačiau kodėl pasienis ir 
muitinė paromis prie sienos lai
ko visiškai tuščias Vakaruosna 
važiuojančias transporto priemo
nes, suprantamesnio paaiškini
mo negavo net pats V. Adamkus. 
Kaip visada operatyviai reagavo 
Valstybės saugumo departamen
tas - tik pasipiktinusiam Prezi
dentui kirtus sieną, Vyriausybei 
įteiktos pažymos "apie piktnau
džiavimus ir nepatenkinamą 
Kalvarijų pasienio posto darbą 
(eilių palaikymą)". Reikia many
ti, kad valstybės vadovas per savo 
kadenciją spės kirsti ir kitus pos
tus, o gal ir ne tik juos.

Tam tikrų abejonių dėl noro 
strategiškai bendrauti kelia ir 
didelio tarptautinio projekto - 
kelio "Via Baltica" atkarpa Len
kijoje. Nelengvai šis projektas 
įgyvendinamas ir Lietuvoje, bet

SIŪLOMA NAIKINTI IR EUROPOS 
REIKALŲ MINISTERIJĄ

nisterijos panaikinimą, jos funk
cijas perduodant Užsienio rei
kalų bei Ūkio ministerijoms.

"Konservatoriai siekia sutari
mo. Mes nenorime eiti buldoze
riu ar volu, nes tai veda į niekur", 
po posėdžio sakė Vyriausybės 
įstatymo alternatyvą rengęs Val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras Kęstutis Skre

tai visų pirma yra atsakinga Vi- 
’ daus reikalų ministerijos vadovy

bė ir personaliai ministras Vid
mantas Žiemelis.

Sprogdinimas Šiauliuose rodo, 
pasak jo, kad suįžūlėję nusi
kaltėliai peržengė tam tikrą ribą. 
Teisėsauga, policija, prokuratūra 
ir saugumas turi, Juršėno teigi
mu, išaiškinti tikrąsias priežastis, 
taip pat galimą versiją dėl už
sienio specialiųjų tarnybų veiki
mo galimybių. Tačiau visų pir
ma turime, pasak jo, veikti aiš
kindamiesi vidaus padėtį. ELTA 

lenkai šią tarptautinę transporto 
gysliukę visiškai pelnytai vadina 
"droga smerci" - mirties keliu. 
Tokia ji siaura, pavojinga ir "už- 
trombuota" vis didėjančiais tarp
tautiniais pervežimais. Ekspertai 
Varšuvoje patvirtino, kad Lenki
jai (taip pat Vokietijai, Prancū
zijai ir t. t.) kur kas svarbesnė 
transporto arterija Berlynas - 
Minskas, vesianti į neaprėpia
mas ir ne mažiau strategines Rytų 
rinkas.

Šio (kaip ir anksčiau buvusių 
bei ateityje būsiančių) vizito me
tu neišvengiamai kalbėta apie 
tautinių mažumų problemas. Kai 
kas keičiasi ir čia, o tam tikri 
dalykai išlieka iki nuobodulio 
nekintami. Bet pirmiausia reikia 
pripažinti, kad Lenkija savais 
tautiečiais rūpinasi ir juos globo
ja kur kas nuosekliau nei Lietu
va. Aukštųjų pareigūnų oficialūs 
pareiškimai, jog reikia daryti 
viską, kad abiejų tautų žmonės, 
sudarantys tautines mažumas, 
galėtų išlaikyti savo kultūrą, kal
bą, papročius, neretai atrodo 
kurioziški arba tik proginiai, kai 
susiduriama su ne tokia šviesia 

(nukelta į 2 psl.) 

bys.
Ankstesniame Vyriausybės įs

tatomo projekte buvo siūloma 
panaikinti dvi ministerijas - Sta
tybos ir urbanistikos bei Ryšių ir 
informatikos. Seimas turės pa
sirinkti vieną iš dviejų variantų.

Pagal Konstituciją ministerijos 
steigiamos ir naikinamos Vy
riausybės teikimu. ELTA

VILNIUJE - VIENOS
ŽVAIGŽDĖS

Neseniai Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmuose koncertavo žymi 
prancūzų dainininkė Patricia Kaas. 
Koncerto organizatoriai labai pa
sistengė, kad Patricia Kaas koncer
tas būtų plačiai išreklamuotas. Bi
lietai į šį koncertą kainavo nuo 60 
iki 450 litų. Norisi tikėti, kad Patri
cia Kaas gerbėjai nenusivylė, kaip 
tai atsitiko Jennifer Rush koncerto 
klausytojams, kuriuos pribloškė ap
girtusi ar apkvaitusi nuo narko
tikų dainininkė, nes ji ne tik kad 
sunkiai stovėjo, bet ir negalėjo dai
nuoti. LS

Dr. Juozas Kazickas, iškilus verslininkas, vasario mėn. lankėsi 
Lietuvoje, 
kur tuometinis 
Lietuvos 
prezidentas 
Algirdas 
Brazauskas 
apdovanojo jį 
Gedimino
1-mo laipsnio 
ordinu 
už 
politinę veiklą 
Lietuvos 
atstatymo 
metu, 
už ekonomini 
įnašą 
į Lietuvos ūkį. 
Jis yra 
Amerikos 
lietuvis, daug 
investavęs 
į Lietuvą. 
J. Kazickas 
su žmona 
Aleksandra 
dalyvavo 
ir naujojo 
prezidento 
Valdo
Adamkaus priėmime, įvairiose iškilmėse. S. m. gegužės 1 
dieną dr. J. Kazickas švenčia 80-ties metų gimtadienį.

Sveikiname!

MADELEINE ALBRIGHT ĮSPĖJA 

RUSIJĄ
JAV dienraštis "The New York 

Times"" balandžio 16 d. pranešė, 
kad JAV Valstybės sekretorė Ma- 
deleine Albright nusiuntė griežtą 
laišką Rusijos UR ministrui Jev
genijui Primakovui, kuriame 
įspėja, kad nepageidautina taiky
ti ekonomines sankcijas Latvi
jai. Laiške taipogi būgštaujama 
dėl didėjančių Rusijos ir kaimy
ninės šalies nesutarimų. BNS RF 
URM pareigūnas, komentuo
damas laikraščio "The New York 
Times" pranešimą apie minimą 
Albright laišką, pareiškė, jog jau 
tapo įprasta, kad RF ir JAV 
užsienio reikalų žinybos keičiasi 
pareiškimais, spręsdamos įvai
rias pasaulines ir abiem pusėm

"ŽALGIRIUI" VYRIAUSYBĖS PARAMA

Vyriausybė nutarė padengti 
Europos taurės čempionų - Kau
no "Žalgirio" krepšininkų - daly
vavimo Europos lygoje 1998 
metais išlaidas. Iš Vyriausybės 
rezervo Arvydo Sabonio "Žal
girio" krepšinio centrui nutarta 
paskirti 1.95 mln. litų. Vy
riausybės nutarimas priimtas po 
Kauno "Žalgirio" pergalės Bel

MIRĖ SIGNATARAS 
KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS

Balandžio 16 d., eidamas 61- 
uosius metus, mirė Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos - Atkuriamojo Seimo narys, 
Kovo 11-osios akto signataras, 
ekonomikos mokslų habilituo
tas daktaras profesorius Kazi
mieras ' Antanavičius.

K. Antanavičius gimė 1937 m. 
lapkričio 25 d. Klaipėdos apskri
ties Balsėnų kaime. 1960 m. 
baigęs Kauno politechnikos in
stitutą (dabar Kauno technologi
jos universitetas), jis dirbo Vil
niaus statybos treste, nuo 1964 
metų buvo Politechnikos insti
tuto aspirantas.

Nuo 1967 metų K. Antanavi
čius daugiau kaip dvidešimt me
tų buvo susijęs su Vilniaus inži
neriniu statybos institutu (da
bar Vilniaus technikos univer
sitetas): dirbo dėstytoju, kated
ros vedėju, įgijo docento ir pro
fesoriaus vardus.

1986 metais K. Antanavičius 
tapo Lietuvos mokslų akademi
jos Ekonomikos instituto va

aktualias problemas. Pasak jo, 
Maskva informuoja kolegas 
amerikiečius apie žmogaus teisių 
problemas Latvijoje ir reiškia 
susirūpinimą dėl tėvynainių, ku
rių socialinės ir pilietinės teisės 
yra suvaržytos. RF URM pareigū
nas pabrėžė, kad Maskvoje nie
kas nekalba apie sankcijas prieš 
Latviją, o tik stengiasi suregu
liuoti šalių ekonominius ir preky
bos kontaktus, bei imamasi kai 
kurių tikslinių priemonių, ku
rios gali padėti Rygai suprasti, 
kaip svarbu normalizuoti san
tykius su šalyje gyvenančiomis 
nacionalinėmis mažumomis.

1NTERFAX

grade ir pirmą kartą klubo ir 
Lietuvos istorijoje iškovotos Eu
ropos taurės. Kiek anksčiau "Žal
giris" iškovojo teisę kitąmet-žaisti 
Eurolygoje, kurioje varžosi 24 
stipriausi Europos krepšinio klu
bai. Sporto specialistų nuomone, 
ši pergalė grąžino Kauno "Žal
girio" komandą į Europos krep
šinio elitą. LA

dovu.
1988-1990 metais jis buvo Lie

tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
Seimo tarybos narys, Lietuvos 
socialdemokratų partijos atkūri
mo dalyvis ir 1998-1991 metais 
vadovavo šiai partijai.

Nuo 1970 metų iki tapdamas 
Aukščiausiosios Tarybos - Atku
riamojo Seimo nariu, K. Anta
navičius dirbo įvairiose mokslo 
tarybose.

Kaip ekspertas arba jų vado
vas, K. Antanavičius išleido 
knygų iš ekonomikos srities. Lie
tuvos Respublikos atkūrimo lai
kotarpiu jis gyvai domėjosi ir 
rūpinosi ūkine mūsų šalies poli
tika. ELTA
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Vyriausybė teigia, kad pasta
ruoju metu profsąjungos rengia 
politines, o ne socialinio protes
to akcijas. Vyriausybė tai grindžia 
faktais apie praėjusiais metais 
padidėjusius atlyginimus ir kitas 
socialines išmokas, suaktyvėjusią 
kovą su ekonominiais nusikalti
mais bei paspartėjusią sėkmingą 
privatizaciją.

Eltai perduotame Ministrų Ka
bineto spaudos tarnybos prane
šime teigiama, kad pernai pirmą 
kartą per pastaruosius penkerius 
metus "apčiuopiamiau, net 25- 
30%, padidėjo atlyginimai ir 
pensijos, o infliacija buvo ma
žiausia - 8,4%".

"Stabdant kontrabandą ir ki
tus ekonominius nusikaltimus, 
nacionalinis biudžetas papildo
mai gavo per 2 mlrd. litų, kurie 
daugiausia buvo panaudoti

STRATEGINE PARTNERYSTE SU SENAIS PRIEDAINIAIS

(atkelta iš 1 psl.)

tikrove. Pavyzdžiui, kas galėtų 
atspėti, kokios tautybės asme
nys yra ponia Agnieszka Ma- 
kowska ar ponas Ryšardas Ma- 
ceikianecas? Taigi ponia Živilė 
Makauskienė tik svajoti gali apie 
jos vardo ar pavardės lietu- 
viškesnį skambesį oficialiuose 
Lenkijos dokumentuose, tačiau 
labai lengva įsivaizduoti, koks 
triukšmas kiltų, jei Lietuvos pa
sas būtų išduotas ponui Ričar
dui Maceikai (Maceikėnui)? Kuri 
valstybė šiuo atveju demons
truoja "europinius požiūrio į tau
tinės mažumas standartus"?

V. Adamkaus apsilankymo pas 
Lenkijos Senato maršalę Aliciją

Č. Juršėnas siūlo rečiau kaitalioti 
mokesčių įstatymus

Seimo LDDP 
frakcijos seniūnas 
Česlovas Juršėnas 
pateikė Seimui sta
tuto pataisas, ku
riomis siūlo apri
boti mokesčių ad
ministravimo kai
taliojimą. "Mano 
siūlymų esmė - ko
deksus keisti ne 
dažniau kaip vieną 
kartą per metus, - 
visus pakeitimus 
sukoncentruoti į 
vieną savaitę", - 
teigia LDDP lyde
ris.

Seimui siūloma 
nustatyti, kad mo
kesčius reguliuo- Česlovas Juršėnas
jančios įstatymo 
pataisos gali būti priimamos ne dažniau kaip kartą per Seimo sesiją, 
o priimto kodekso įstatymas įsigaliotų ne anksčiau kaip po 6 mė
nesių nuo jo priėmimo.

"Būtina, kad įstatymas pribręstų žmonių ir pareigūnų sąmonėje, 
ir tik tada jį būtų galima taikyti", - sakė jis.

Č. Juršėnas siūlo nustatyti, kad nauji mokesčių įstatymai bei pa
keitimai įsigaliotų tik nuo naujų biudžetinių metų pradžios - kitų 
metų sausio 1 dienos. Tai, anot jo, būtina siekiant palengvinti įmo
nėms planuoti ūkinę veiklą. ELTA

Profsąjungų akcijos - politinės

gyventojų socialinėms progra
moms ir ankstesnėms biudže
tinėms skoloms padengti. Su
stabdytas Paramos žemės ūkiui 
fondų, taip pat privataus turto 
grobstymas bankuose ir akcinėse 
bendrovėse", - rašoma Vyriau-

sybės spaudos tarnybos pra
nešime.

Todėl Vyriausybė mano, kad 
šalyje padažnėjusios protesto 
akcijos gali būti tik politinio, o 
ne socialinio ekonominio po
būdžio. ELTA

Grzeskowiak, kuri ir savo tėvy
nėje žinoma kaip ultrakata- 
likiškų pažiūrų politikė, buvo 
paliestas dar vienas tarpvalsty
binių santykių "skaudulys" - va
dinamoji lenkų universiteto 
problema. Įdomu, kad kažkokių 
neįtikėtinų sutapimų dėka mar- 
šalės kanceliarijoje sukinėjosi (ir 
nemokamas konsultacijas teikė?) 
ir vienas iš universiteto idėjos 
advokatų J. Sienkievičius. Laimė, 
kad oficialiosios delegacijos narys 
C. Okinčicas, šias iniciatyvas įver
tinęs trumpu aiškiu posakiu "se
nos dainos", pridūrė, kad Lietu
vos lenkams labiau reiktų ne uni
versiteto, o proto. Tada seniau
sias Vidurio Europos, o ir kiti 
Lietuvos universitetai "tėviškai" 
atvertų savo auditorijų duris. Tik 
nežinia, ar skirtingos Lietuvos 
lenkų srovės pajėgs greitai susi
lieti į lojalių piliečių gratas.

O Seinų lietuviai, sudarantys 
apie 40% miestelio gyventojų, 
svajoja ne apie universitetus, bet 
kad būtų greičiau įrengti kultūros 
namai, kad būtų lietuviškos 
klasės ar šokių būrelio mokytojo 
etatai. Arba apie dar papras
tesnius dalykus - kad ant pastatų

sienų nesidaugintų užrašai "Pa
matysiu lietuvį, suspardysiu!" Ir 
negali žmonės atleisti Lietuvos 
valdžiai, kad buvo atšauktas visų 
pamėgtas konsulas V. Povilio
nis. O dar sunkiau jiems suvo
kiami pranešimai, kad konsulu 
ketinama skirti traktorininku 
prisistatantį K. Uoką. Be to, to
kia smulkmena, kaip niekaip 
nepastatomas paminklas vysku
pui Antanui Baranauskui? Tokia 
reikšminga proga bei strateginių 
santykių paunksmėje tai lyg ir 
neminėtini dalykai, bet iš smulk
menų (ar joms išnykus) irgi sta
tomas atviro ir lygiateisio ben
dradarbiavimo rūmas. Ir tegu 
Aukščiausiajam (juk esame ar tik 
ne katalikiškiausi Europos kraš
tai) tiesiai į ausį V. Adamkaus 
žodžiai: "Žmonių ir valstybių 
bendravimas turi įveikti trum
paregiškas, pigaus populiarumo 
besivaikančių politikierių kurs
tomas aistras".

Aukštosios politikos lygiu to
kios aistros sėkmingai nugali
mos. Ir kuo labiau mažės "senųjų 
priedainių", tuo darniau seksis 
platinti apysiaurius kelius į Eu
ropą. LA

Referendumo rengėjas pažeidžia 
įstatymą

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) teigia, kad kauniečio Leo
nardo Mockaus iniciatyva rinkti 
lėšas būsimam referendumo or
ganizavimui pažeidžia Lietuvos 
įstatymus.

Referendumą dėl priešlaikinių 
Seimo rinkimų surengimo ža
dantis inicijuoti kaunietis inži
nierius L. Mockus spaudoje pa
skelbė, jog jis atidarė sąskaitą, ir

paragino savo rėmėjus aukoti 
lėšas būsimam referendumui. 
VRK narių teigimu, Lietuvoje 
veikiantis Politinių kampanijų 
finansavimo įstatymas numato, 
jog aukas gali rinkti tik VRK ofi
cialiai įregistruota referendumo 
rengimo iniciatyvinė grupė. Au
kos ir dovanos turi būti įregis
truojamos išduodant jų davėjams 
aukų rinkimo lapus. ELTA

Liberalai siūlo keisti labdaros įstatymą
Liberalų sąjungos valdybos 

pirmininko, Seimo nario Alvy
do Medalinsko nuomone, rei
kėtų keisti šiuo metu neveikian
tį Labdaros ir paramos įstatymą.

Spaudos konferencijoje balan
džio 14 d. jis sakė, kad liberalai 
yra sutarę su Jaunimo teatro 
vadovais išbandyti savo idėjas, 
taikant galimas šio dokumento 
pataisas.

A. Medalinskas pažymėjo, kad 
esminė liberalų nuostata kultū
ros politikos srityje yra tai, jog 
Seimas, Vyriausybė turi sudaryti 
sąlygas kultūrai vystytis ir ypač 
skatinti privačią iniciatyvą pa
remti kultūrą. "Kol to nėra, Vy

riausybė turi pati prisidėti prie 
festivalių, tam tikrų konkrečių 
programų, teatrinių pastatymų, 
dailininkų parodų ir kitų projek
tų rėmimo", - sakė Seimo narys.

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Jaunimo teatro direktorius 
Kostas Smoriginas apgailestavo, 
kad dar nepriimtas jau beveik 
penkerius metus rengiamas Teat
ro įstatymas. Jo teigimu, šiuo 
metu yra labai sudėtinga gauti 
teatrui paramą. "Mes negalime 
gauti labdaros, nes mes - biudže
tininkai", - sakė Jaunimo teatro 
direktorius, pažymėdamas, kad 
absoliučiai neveikia Labdaros ir 
paramos įstatymas. ELTA Festivalis jau turi rėmėjų

Garsi aktorė negali pamiršti 
M. Mastroianni

Italų kino žvaigždė Sophia 
Loren prisipažino, kad vis dar 
ilgisi velionio tėvynainio Mar
celio Mastroianni, su kuriuo ji 
sukūrė daugybę vaidmenų da
bar jau kino klasika tapusiuose 
filmuose.

"Aš beprotiškai ilgiuosi Mar
celio, nes jam išėjus manyje liko 
didelė tuštuma", - balandžio 6 d. 
sakė 62 metų aktorė vienoje Čilės 
televizijos laidų.

Pirmąjį "Oscarą" 1960 metais 
už vaidmenį Vittorio de Sicos 
filme "Dvi moterys" gavusi S.

Loren laidoje apžvelgė savo gy
venimą, daug dėmesio skirdama 
santykiams su 1996 metais mi
rusiu M. Mastroianni.

"Jis buvo tas, su kuriuo aš bu
vau labai artima, ypač mano 
karjeros pradžioje. Jis man buvo 
kaip brolis, draugas, kurio aš la
bai ilgiuosi", - sakė S. Loren.

S. Loren ir M. Mastroianni iš
garsėjo po V. de Sicos filmų "Va
kar, šiandien ir rytoj" (1963), "Ita
liškos vedybos" (1964), Ettore 
Scolos "Ypatinga diena" (1977).

Bevizis režimas tarp Vokietijos ir 
Lietuvos bus, bet dar negreitai

Lietuvos Nacionalinė filhar
monija šią vasarą antrą kartą 
rengia "Vilniaus festivalį'98". 
Festivalis vyks nuo gegužės 29 
iki liepos 2 dienos. Jame koncer
tuos BBC filharmonijos or
kestras, daug garsių užsienio 
dainininkų ir muzikantų. Lietu
vos žvaigždės Irena Milkevičiūtė, 
Violeta Urmanavičiūtė, Geham 
Grigorian ir kiti. Režisierius Ri
mas Tuminas statys Mozarto 
operą "Cosi fan tutte", vyks kom
pozitoriaus Fausto Latėno auto
rinis vakaras, Algirdo Martinaičio 
kūrinio "Pieta" premjera, pianis
to Petro Geniušo rečitalis. Per
nykščiame "Vilniaus festivaly- 
je'97" dalyvavo daug pasaulio ir 
Lietuvos muzikos žvaigždžių. 
Festivalio rengėjai jau pasirašė 
sutartį su ryšių paslaugų kom
panija "Omnitel", kuri tapo pir
mąja pagrindine šiemetinio fes
tivalio rėmėja. 50% lėšų festiva
lis gaus iš valstybės biudžeto.

Po susitikimo su Lietuvos pre
zidentu Vokietijos ambasadorius 
Lietuvoje pareiškė, kad jau ši
emet būtų įvestas bevizis režimas 
tarp Vokietijos ir Lietuvos, tačiau 
dar reikia išspręsti kai kurias

problemas. Per metus Vokietijos 
ambasada Vilniuje išduoda per 
140 tūkst. vizų. Tik 1% prašymų 
atmetamas. Susitikime konsta
tuota, kad Lietuvos ir Vokietijos 
santykiai geri, Vokietija suintere-

suota investuoti į Lietuvos eko
nomiką, tačiau tam trukdo kai 
kurios vietinės valdžios įstaigos, 
sukuriančios papildomų biu
rokratinių problemų. LR

Generaliniu rėmėju, skiriančiu 
10% lėšų, žada tapti Vilniaus 
bankas. Pagrindiniai rėmėjai 
skirs mažesnes sumas. Bendrovė 
"Omnitel" Nacionalinei filhar
monijai šiemet planuoja skirti 
apie 150-200 tūkst. litų. R

Kaune gaminami 
skraidymo 
aparatai

Kaune, buvusioje sraigtas
parnių remonto gamykloje, pri
vati bendrovė "Helisota" aukš
tiems NATO ir Lietuvos kariš
kiams bei pareigūnams pade
monstravo du kapitališkai sure
montuotus ir modernizuotus 
rusiškus sraigtasparnius Mi - 8T. 
Vienas jų priklauso Lietuvos 
karinėms oro pajėgoms, kitas - 
estams. "Helisota" - vienintelė 
bendrovė Baltijos šalyse, gavusi 
Rusijos bendrovės, kuri gamina 
šiuos sraigtasparnius leidimą, 
juos modernizuoti. Rusiškame 
sraigtasparnyje kauniečiai įrengė 
amerikietišką navigacinę įrangą 

(nukelta į 7 psl.)

NEWJERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEVY JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesbųrg, NJ 08831. 
Tel.: (732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, 
žemės plotą, komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje 
Centrinėje New Jersey dalyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ 
Licensed Real Estate agentę ZINERĄ A. MACYS (kalba lietuviš
kai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 521-1916. Centrinė 
New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms šeinioms, 
tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų 
bendruomenės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuviu k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchns & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V; STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reika
luose, kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip 
pat nekilnojamo turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, 
susijusius su mokesčiu (tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connec- 
ticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 
06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATŲĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289-

per:
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Valandėlei sustojame ties šeima
Kasmet katalikų Bažnyčia primena Šventąją Šeimą. Tai daroma 

sąmoningai dvejopam tikslui: parodyti kilniausios žemėje šei
mos paveikslą ir paskatinti kiekvieną šeimą tuo pavyzdžiu sekti. 
Mūsų laikams tai ypač reikalinga, nes dideliuose rūpesčiuose 
dažnai išleidžiama iš akių šeima, kuria prasideda ir kuria remiasi 
visas mūsų gyvenimas. Net ir politinės problemos yra suleidusios 
savo šaknis j šeimą: "Taika šeimoje sudaro garantiją pasaulio 
taikai". Bet tai gali būti tik tada, kai šeima atsiremia į prigimtus 
dieviškus įstatymus, kai tėvams ir vaikams rūpi būti tuose da
lykuose, kurie yra jų Tėvo.

Šeima, kaip žinoma, yra tam, kad duotų ir subrandintų gyve
nimui jauną žmogų. Jo kūnui ir dvasiai išsiskleisti šeimoje taip 
susieina įgimti abiejų lyčių skirtumai, kad sudaro tam nepamai
nomas sąlygas. Joks kitas būdas žmogaus gyvybei pažadinti nėra 
tinkamas. Jei žmonės imtų to visuotinai nepaisyti, jie greitai 
sunyktų, kaip tai yra nutikę net labai gausioms ir galingoms 
tautoms. Kur tik apyra šeima, ten skursta ir visa žmonių ben
druomenė: sumenksta tautos ir subyra valstybės. Tai yra dėl to, 
kad tik vien šeima yra pašaukta būti tikrąja žmonijos versme.

Žmonija auga šeimomis, kaip organizmas ląstelėmis. Šeimoje 
naujas žmogus atsiranda, joje kūnu ir dvasia subręsta ir su
brendęs nuo jos atsiskiria, kad sudarytų naują šeimą. Šis vyksmas 
yra cikliškas, nes šeimos židinys yra ne vien išeities, bet ir 
sugrįžties vieta. Namų židinys yra žmonėms skirta ir pati sau
giausia gyvenimo atrama. Kas namus praranda, praranda ir savo 
dvasios pusiausvyrą. Kas ir išsprūsta iš namų, numesdamas jiems 
lietuviškos patarlės pirmuosius žodžius "namai pragarai", tai po 
kurio laiko vėl pargrįžta, ištardamas ir likusius žodžius: "be namų 
negerai".

Šeima iš prigimties turi tvirtesnį išvidinį ryšį, negu bet kuris 
kitas kolektyvas. Šeimos narius suglaudina giminiškas kraujas ir 
savųjų meilė. Juos susieja bendras gyvenimas ir iki tam tikro 
laiko bendras likimas. Šeimos nariai nepakeičiami ir lengvai 
neišskiriami. Jie tarytum įauga vieni į kitus, tad jų išsklaidymas, 
dažnai iki tragizmo, kuris ne visada apsireiškia regimu būdu.

Šeima visada buvo Bažnyčios dėmesio centre. Tai reiškia, kad 
šeimoje Bažnyčia mato savo ateitį. Sumaterialėjusiame pasaulyje 
šiandien sunku rasti raktus į žmonių širdis, juolab kad su
svetimėjimas, šaltumas ir abejingumas giliai prasiskverbė ir į 
katalikiškas šeimas. Tai reiškia, kad tikroji, nesavanaudiška meilė 
išstumiama, o jos vietą užima egoistinė meilė, nieko gero 
nežadanti nei šeimai, nei visuomenei. Realiai matydama kylantį 
pavojų, Bažnyčia kreipiasi į šeimas apaštalinio laiško "Familiaris 
consortio" žodžiais, skatindama visus vėl atsigręžti į tikrąsias, 
amžinas vertybes.

Šeima yra viena iš tobuliausių formų realizuoti savo pašaukimą 
mylėti ir būti mylimiems. Tiems, kurie pasirinko šeimos gyve
nimą, per santuokos sakramentą Dievas nuolat teikia savo ma
lonių ištverti šiame nelengvame pašaukime.

Lietuviams svetur yra nemaža pavojų nukreipti savo šeimą nuo 
dieviškųjų įstatymų, savo tautos tradicijų. Ties pavojams atsispir
ti niekur nerasime tvirtesnės atramos, kaip Šventojoje Šeimoje, 
kurią mums kelia pavyzdžiu katalikų Bažnyčios liturgija.

-

Alfonsas Eidintas, Vytautas Žalys ir Alfred Erich Senn,
Lithuania in European Politics: The Years of the
First Republic, 1918-1940. Red. Edvardas Tuskenis. St.
Martin's Press, New York, 1998. 240 psl., su žemėlapiu ir 
nuotraukom. Kaina $49.00.

Autoriai sudaro stiprią lietu
vių ir amerikiečių mokslininkų 
komandą. Lietuvos diploma
tinėje tarnyboje dirbantys A. Ei
dintas ir V. Žalys yra subrendę 
lietuviai istorikai. Kai buvo at
gaivinta Lietuvos ambasada Was- 
hingtone, pirmasis tapo amba
sadorium, o antrasis pirmuoju 
sekretorium. Dabar A. Eidintas 
yra ambasadorius Kanadoje, o 
V. Žalys tęsia tarnybą Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje Vil
niuje. A. Senn yra istorijos pro
fesorius Wisconsino Universitete 
(Madisone), pagarsėjęs kaip tarp
tautinis Lietuvos istorijos ir poli
tikos specialistas. Kas rimtai na
grinėja šio šimtmečio Lietuvos 
politinę istoriją, būtinai turi per
skaityti prof. dr . Senn leidinius. 
Amerikos lietuvis E. Tuskenis 
sėkmingai prisidėjo su savo re
dagavimo gabumais.

Leidinys sulaukė puikiausių 
komentarų iš garsiojo Zbigniew 
Brzezinski. Jis pasauliniu mastu 
yra žinomas tarptautinių ryšių 
ekspertas ir dabar dirba prie Cen- 
ter for Strategic and Internatio- 
nal Studies, Washingtone. Štai 
ką jis sako apie šią studiją: "Šių 
laikų Lietuvos istoriją yra giliai 
supainioję centrinės Europos 
tautiniai troškimai. Šis tomas 
gerai atspindi atkaklų Lietuvos 
tautinės nepriklausomybės sie
kimą ir tragišką Lietuvos pažei
džiamumą".

Po A. Senn įžangos, skaityto
jas gali susipažinti su lietuvių 
tautine evoliucija šio šimtmečio 
tos praeities paveldą. Atsirado 
keli pasirinkimai: atgaivinti dau- 
giatautinę didžiąją Lietuvos ku
nigaikštiją, kuri būtų susijusi su 
Lenkija, Rusija ir Vokietija, arba 
nukrypti į modernią, grynai lie
tuvišką tautinę respubliką.

Nors Lietuva galutinai pasirin
ko pastarąjį kelią, praeities is
torinis patyrimas įtakojo pirmus 
žingsnius. Geopolitinė kryžkelio 
pozicija nustatė tų laikų gal
voseną. Latvijos ir Estijos tauti
nis kelias buvo lengvesnis, o Lie
tuvos likimas buvo neišvengia
mai susijęs su praeitimi. Kova už 
Vilnių nebuvo tiktai ginčas dėl 
teritorijos, bet kova už Lietuvos 
dvasią ir istoriją. Todėl Lietuva

niekaip negalėjo atsisakyti Vil
niaus. Konfliktas tarp lietuvių ir 
lenkų kilo dėl skirtingų pažiūrų 
ką reiškia moderni Lietuva. Kar
ti kova apnuodijo ryšius su Len
kija ir atšaldė santykius su Latvi
ja ir Estija. Nacių Vokietija ir 
tarybų Rusija išnaudojo tą situa
ciją savo interesams. Šis lietuviš
kas karščiavimasis suerzino Bri
taniją ir Prancūziją. Washingto- 
nas gal būtų palikęs Lietuvą rusų 
arba lenkų įtakoje, jei ne lietu
viškosios išeivijos JAV sukeltas 
triukšmas.

A. Eidintas daugiausia dėme
sio skiria Lietuvos valstybės at
kūrimui. Atskleidžia daug nau
jos informacijos iš iki šiol ne
prieinamų šaltinių. Jo knyga 
"Aleksandras Stulginskis, Lietuvos 
prezidentas - gulago kalinys" 
(Vilnius, 1995) jau anksčiau at
vėrė šią šviežią medžiagą. So
vietmečiu okupantai nuolat dėjo 
visas pastangas išrauti ir sunai
kinti nepriklausomybės laiko
tarpį iš visuomenės atminties ir 
iš istorijos puslapių, Pirmąją Res
publiką niekindami ir šmeiždami 
kaip buržuazinę ir fašistinę.

Gimtinės istorikai, kurie bandė 
nagrinėti 1918-1940 metų gady
nę, veikė rizikingai. Tuomet bu
vo neįmanoma objektyviai iš
kelti šį klausimą. Nutilo kalbos 
apie Antaną Smetoną išeivijos 
istorikų tarpe, bet dėl kitų prie
žasčių. Jo nesėkmės ir klaidos 
emigrantams istorikams buvo 
skaudi vieta. Smetona netiko 
Vytauto, Gedimino, Kęstučio, 
Mindaugo ir net Jogailos eilėse. 
Daug kam atrodė, kad A. Smeto
na buvo silpnas ir svyruojantis 
vadas, kuris privedė šalį prie 
pražūties - buvęs lenkiško banko 
Vilniuje samdinys, kuris apleido 
savo gimtinę krizės valandą ir 
kuris, pagal išeivišką tautosaką, 
negarbingai žuvo, bandydamas 
išsaugoti žmonos kailinį švarką 
kilus namų gaisrui Clevelande. 
Lietuvių katalikų tarpe A. Sme
tonos populiarumas dar labiau 
sumažėjo dėl jo antiklerikalinių 
žygių ir pažiūrų.

A. Eidintas yra pirmasis lietu
vių istorikas po sovietmečio, 
kuris rimtai, objektyviai ir moks
liškai artinasi prie sudėtingo 
Smetonos laikotarpio. Jis aprašo

Pirmosios Respublikos pažangą, 
konstituciją, partijų ir asmenų 
ginčus, žemės reformą ir tau
tinių mažumų (žydų, lenkų ir 
baltarusių) rolę. Gal kai kurie 
lietuviai priekaištautų, kad šis 
tomas parašytas angliškai, o ne 
lietuviškai. Bet atsiminkime, kad 
anglų kalba dabar yra tarptautinė 
kalba, prieinama viso pasaulio
rimtiems skaitytojams. Gal kas 
ginčytųsi ir dėl temų pasirinki
mo, bet kiekvienas autorius pats 
nusistato savo studijos ribas. As
menų ir vietovių indeksai galėjo 
būti smulkesni. Kiek susilpnina 
šią studiją bibliografijos stoka, 
neišnaudoti lenkų, rusų ir vo
kiečių šaltiniai. Priede yra sąrašas 
21 Lietuvos valdžios nuo 1918 
lapkr. 11 iki 1939 lapkr. 21, be 
komentaro arba paaiškinimo. 
Laukia tolesnio nagrinėjimo ir 
Konstantino Račkausko paskel
btoje studijoje "Lietuvos konsti
tucinės teisės klausimais" (išleis
toje New Yorke, 1967) iškelti 
faktai.

Be abejo, tai labai svarbi, 
tarptautinio lygio ir be galo 
reikalinga studija. Ši monografi-
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Prisiminimų autorė Marcijo
na Straukaitė-Koįelienė (1884- 
1975), gimusi Girvainių kaime, 
Laukuvos valsčiuje, anksti išmo
ko, nelankiusi mokyklos, skai
tyti ir rašyti. Ganydama tėvų 
ūkyje gyvulius, kaimynams skai
tydavo gautas iš Amerikos "gro- 
matas” ir rašydavo atsakymus. 
Ištekėjo už (apie 1904 m.) už 
Jokūbo Kojelio į 34 ha ūki 
Viekšneliuose, Luokės valsčiu
je. Susilaukė 8 vaikų.

Dr. Juozas Girnius monografi
joje apie prof. Pranų Dovydaitį 

Marcijona Kojelienė

yra pastebėjęs, kad po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrusioje Lietuvoje 
pasireiškė didelis mokslo alkis. Toks alkis buvo Kojelių-Straukų šei
mose. Marcijonos seserys ir broliai, kurie sukūrė šeimas, visi ūkinin
kai, leido į mokslus savo vaikus. Kojelių keturi sūnūs įgijo aukštojo 
mokslo diplomus: Kostas - teisininkas, Alfonsas - gydytojas, Juozas - 
humanitaras, Tadas - inžinierius. Dvi dukros, Vanda ir Elena - 
mokytojos, Elzė - gailestingoji sesuo, Modesta, silpnokos sveikatos, 

lavinosi įvairiuose kursuose.
Jokūbo Kojelio brolis Juozapas buvo kunigas, išsilavinęs, muzikalus. 

Gerai mokėjo vokiečių, anglų, lenkų ir rusų kalbas. Turtinga bibliotekų 
padovanojo Telšių kunigų seminarijai. Kitas brolis Aleksandras - 
vargonininkas. Jiedu mirė anksti, prieš karų. Brolis Antanas, mokėjęs 
kelias kalbas, ir sesuo Domicėlė ("Ciocelė") dideliame varge mirė per 
antrųjų komunistų okupacijų. Kojelienės brolis Izidorius Straukas, 
šviesus pavyzdinio ūkio savininkas, našlys, su keturiais vaikais pasi
traukė į Vakarus. Amerikoje parašė knygų "Nuo Laukuvos iki Chica- 
gos". Mirė Chicagoje, sulaukęs 102 metų.

Nepriklausomybės metais į Kojelių namus kaime ateidavo keli 
laikraščiai, tarp jų dienraštis "XX amžius". Seimų laikais Kojelis 
priklausė Ūkininkų sųjungai, rinkimų metu Kojelienė dalyvaudavo 
diskusijose su kairiaisiais. Pirmosios okupacijos metu jų ūkyje susitik
davo Lietuvių aktyvistų fronto rezistentai.

Kojelių vaikai, ideologiškai subrendę ateitininkuose, neišdavė lietu- 
viškų-krikščioniškų principų nei likę okupacijoje, nei Vakaruose. Jų 
pėdomis pasekė ir jų atžalos.

M. Kojelienė savo pasakojimų pradeda nuo to momento, kai palydi 
besitraukiančius į Vakarus vaikus - Vandų, Modestų, Juozų ir Tadų, 
atsisveikina su jais, o grįžusi į savo sodybų sutinka atbėgančius 
raudonarmiečius.

Spausdindami šiuos atsiminimus tikime, kad ne tik Žemaitijos, bet 
ir visos Lietuvos kaimo gelmėse tūnojo tokie talentai, kurie subrandino 
tautų po penkiasdešimties metų vergovės pasakyti: "Aš čia - gyva".

Pirmų kartų pilnas atsiminimų tekstas pernai skelbtas "Dienovidyje".

1944 m. spalio 7 d. išvažiavo mano vaikeliai iš Viekšnelių. 
Palydėjau kokius 5 kilometrus, mat tą dieną pas mus atėjo bolševi
kai. Aš juos lydėjau, nes jie jau bijojo važiuoti pro Pavandenę ir pro 
Varnius. Ten jau galėjo būti bolševikai. O aš žinojau pravažiavimą 
mažais keliukais pro ežerą ir pro šalį Varnių į Laukuvos vieškelį. 
Netoli Laukuvos gyveno mano brolis Straukas. Aš prašiau, kad pas 

mano brolį sustotų ir toliau nevažiuotų. Iš namų išvažiavo gal 
kokią pirmą valandą. Mudu su Juozeliu išvažiavom pirma, o kiti 
tvarkėsi mašina važiuoti. Juozelis sako, važiuokim, o jie su mašina 
mus pavis. Ir iš tikro sunkvežimis mus pavijo prie Milvydo ežero. 
Aš persėdau į mašiną. Juozelis sakė, važiuosiąs mašinos vėžėmis. Aš 
nulydėjau į tą keliuką, kurs ėjo pro ežerą, nurodžiau kryptį ir 
atsisveikinau. Bėgu tekina. Vandzelė mane pašaukė: "Mama, nebėk, 
eik pamažu". Aš bėgu, kiek galėdama. Sutikau Juozelį. Atsisveikinau 
ir su Juozeliu. Lėktuvai skraido žemai, kai kur šaudo. Baisu. Aš 
sakau, kur pasidėsit, jei į jus pradės šaudyti iš lėktuvų. Jis sako: 
"Paliksim arklius, bėgsim į krūmus". Aš sakau: "Juozeli, mes apie jus 
jau nieko nebežinosim", ir jis sako: "Ir mes nieko apie jus nežinosim". 
Ir taip persiskyrėm.

Gal dar nebūtų išskubėję, bet tai vienas, tai kitas pas mus užbėgę 
pasakojo, kad bolševikai jau čia pat. Taip ir išskubėjo. Aš grįždama 
sutikau žmonių. Jie kur tai ėję, bet dabar grįžtą. Bolševikai jau esą 
ant Žiograkalnio kalno. Atbėgusi iki Pikeliškės, aš ir pati pamačiau. 
Atbėgusi iki Steškauskienės, galvojau pasukti per Magilionų ganyklas 
ir išbėgti per alksnyną. Bet pabijojau. Pamatę alksnyne šmėžinėjant, 
gali nušauti, pagalvoję, kad vokietis. Sako, kad toje vietoje vokietį 
nušovė. Bėgu į pakalnę pro Karsoką, žinoma, tekina, ir pamačiau, 
kad iš antros pusės nuo Žiograkalnio bolševikai irgi pasileido į 
pakalnę. Man baisu. Aš į savo kiemą keleliu pro tvartus, o bolševi
kai sugarmėjo pro klėtį. Sugulė ant žemės, baisiai išvargę. Daug jų 
apsirengę civiliai. Aš manau, kad pakeliais ėmė vyrus ir varė su 
frontu, o uniformų aprengti neturėjo.

Keli suėjo į kambarį ir prašo duonos. Nors kokią plutelę. Sakė tą 
dieną nieko nebuvo valgę. Aš norėčiau duoti, bet nebuvo nė 
trupinėlio. Prašiau ciocelės, bet ir ta neturėjo. Tą rytą Modzelė 
duoną buvo įmaišiusi ir žadėjo pavakariais kepti. Modelė išvažiavo, 
taip ir paliko. Iškepėm kitą dieną.

Kareiviai buvo ne rusai. Ne rusiškai ir ne lenkiškai kalbėjo. Gal 
baltgudžiai. Sakėsi katalikai. Žadėjo nakvoti. Už tvartų išsikasė 
duobes, atsinešė šiaudų ir sulindo į tas duobes. Bet atjojo raitas
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pasaulį
■ Latvijos ambasados Was- 

hingtone išplatintame prane
šime spaudai sakoma, jog nese
niai JAV prezidento Bill Clinton 
nusiųstame laiške Latvijos pre
zidentui Gunčiui Ulmaniui pa
reikšta apie būtinybę normali
zuoti Rusijos ir Latvijos san
tykius ir pritariama savo kole
gos siūlymui padaryti pakeiti
mus pilietybės įstatyme. JAV 
prezidentas viliasi, jog Rusijos 
ir Latvijos tarpusavio nesutari
mai bus išspręsti derybų bei 
Latvijos praktinių žingsnių ke
liu. Kartu Clinton pareiškė savo 
neigiamą požiūrį į RF ruošiamų 
ekonominių poveikio priemo
nių planą Latvijai.
■ Austrijos prezidentas Tho- 

mas Klestil balandžio 19 d. ne
sunkiai laimėjo prezidento rin
kimus ir buvo perrinktas ant
rai kadencijai. Negalutiniais 
duomenimis Klestil surinko 
63,49% balsų, t. y. penkiskart 
daugiau nei jo artimiausias 
varžovas ir žymiai daugiau nei 
reikia pergalei jau pirmajame 
rinkimų ture. Pasibaigus bal
savimui Klestil sakė, kad keti
na aktyviai dalyvauti ES reika
luose per Austrijos pirminin
kavimo laikotarpį, kuris prasi
deda nuo liepos 1 d. Jis teigė, 
kad pirmininkavimo ES, Euro 
įvedimo ir ES plėtros į Rytus 
problemos sudaro prezidentui 
daug galimybių išnaudoti kon
stitucijos suteiktą mandatą ir 
atstovauti šaliai užsienyje. At
sakydamas į klausimą, ar tai 
reiškia, jog jis ketina aktyviau 
dalyvauti užsienio politikoje, 
Klestil pasakė, kad bendru su
tarimu su vyriausybe ir parla
mentu - taip. Austrijoje prezi
dentas sprendžia, kurios parti
jos lyderiui siūlyti kanclerio 
postą, taip pat jis gali nušalinti 
vyriausybę ir paleisti parla
mentą. Tačiau po Antrojo pa
saulinio karo Austrijos prezi
dentas nė karto šiomis teisė
mis nepasinaudojo.

Leonas Žalys

Pirmenybė - ryžtingam politikui

Po rinkimų Armėnijoje

Armėnijos prezidentu tapo 
laikinai ėjęs šalies premjero pa
reigas Robert Kočarian, buvęs ne
pripažintos Kalnų Karabacho 
Respublikos prezidentas, jai va
dovavęs sunkiausiu karo metu. 
Jis garsėja radikalumu, pirmiau
sia santykiuose su Azerbaidžanu.

Ankstesnis Armėnijos prezi
dentas Levonas Ter Petrosian 
buvo priverstas postą palikti po 
to, kai paaiškėjo, kad šalies poli
tinė viršūnė nepritaria valstybės 
vadovo pastangoms tarptautinių 
tarpininkų pagalba taikiai sure
guliuoti konfliktą dėl Kalnų Ka
rabacho, kuris de jure tebeprik
lauso Azerbaidžanui.

R. Kočariano pagrindinė nuos
tata griežta - jokių nuolaidų 
Baku, kitaip sakant, dabar esanti 
situacija (Kalnų Karabachą te- 
bekontroliuoja Armėnija) turi 
būti išsaugota. Ši nuostata do
minuoja Armėnijoje. Būtent to
dėl dar anksčiau R. Kočarian - de 
jure Azerbaidžano pilietis - tapo 
premjeru.

Tai, kad prezidentu tapo R. 
Kočarian, tikriausiai ne tik sukels 
didelį susirūpinimą Azerbai
džane, bet ir pastatys į keblią 
padėtį tarptautinius tarpininkus, 
įskaitant ir Rusiją. Ji norėtų turė
ti gerus santykius tiek su Jereva
nu, tiek su Baku. Iki šiol Maskva, 
vis dėlto labiau rėmusi Armėniją

< ; AAlfonsas Eidintas, Vytautas Žalys ir Alfred Erich Senn, 
Lithuania in Europeatt Politics: The Years of the 
First Repuhlic, 1918-1940. Red. Edvardas Tuskenis. St. 
Martin's Press, New York, 1998. 240 psl., su žemėlapiu ir 
nuotraukom. Kaina $49.00.
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ja tinka ne tik mūsų laikams, bet 
ir naudinga suprasti amžinoms 
Lietuvos problemoms, kurios 
kyla iš vidaus ir tarptautiniu 
atžvilgiu. Jei neatsiras efektyves
nių kelių ištirti tuos amžinus 
geopolitinius klausimus, yra pa
vojus, kad vėl pasikartos Pirmo
sios Respublikos klaidos. Dabar
tinė politinė sistema iš esmės 
yra silpna, nes dar neaiški už- 

(pirmiausia ginklais), siekė neat
stumti ir Azerbaidžano, ypač po 
to, kai į valdžią grįžo Geidar 
Alijev. Dabar Kremliaus paramos 
tikisi tiek Jerevanas, tiek Baku. 
Atėjus į valdžią R. Kočarianui, 
Maskvai vis sunkiau bus laviruo
ti.

Dabar imta kalbėti apie naują 
karą dėl Kalnų Karabacho. Jį 
pradėti Armėnijai nėra pagrin
do - ji ir taip kontroliuoja ginčy
tiną teritoriją. Dabar Baku vadi
na Jerevaną agresoriumi. Bet 
jeigu Azerbaidžanas griebtųsi jė
gos, jo, kaip aukos, aureolė iš
blėstų.

Tarptautiniai tarpininkai jau 
būgštauja, kad Armėnija, vado
vaujant R. Kočarianui, gali pa
mėginti žengti dar toliau - galu
tinai susivienyti su Kalnų Kara- 
bachu. Bet tai jau tikrai grėstų 
karu. Jeigu jis prasidėtų, Rusijai, 
kuri su Armėnija turi karinę su
tartį ir savo bazes jos teritorijo
je, beveik neliktų pasirinkimo 
galimybės.

R. Kočariano pagrindinis var
žovas buvo Karen Demirčian. 
Jis buvo Armėnijos kompartijos 
pirmuoju sekretoriumi nuo 1974 
iki 1988 metų. Šio posto neteko 
prasidėjus konfliktui dėl Kalnų 
Karabacho. Tuomet jis apkaltin
tas, jog tik dairėsi, ką pasakys 
Maskva, o pats nesiėmė ryžtingų 

sienio politika. Tvarka dar re
miasi sovietų laikų konstituci
jos, praeities savigarbos roman- 
tizavimu ir svajonėmis, arba 
neribotomis asmeninėmis am
bicijomis, o ne praktišku ir rea
liu Lietuvos geopolitinės tarp
tautinės situacijos supratimu. 
Tik tokiu būdu būtų galima iš
vengti Z. Brzezinskio aprašytų 
"tragiškų pasekmių".

Tomas A. Michalskis, Ph.D.

Vabalninko bažnyčia - Kultūros paminklas, saugomas valstybės A. Balbieriaus nuotr.

Bendradarbiauti su NATO - ne tik gynybos srityje

Lietuvos nuolatinės misijos 
prie NATO vadovas ambasa
dorius Linas Linkevičius teigia, 
kad Lietuva turėtų aktyviau 
išnaudoti bendradarbiavimo su 

priemonių, kad apgintų savo 
tautą.

R. Kočarian gavo maždaug 
60% rinkėjų balsų, K. Demirčian 
- apie 40%. Šie skaičiai liudija, 
kad dauguma armėnų savo bal
sus atidavė tam politikui, kuris 
nusiteikęs ryžtingai ginti nacio
nalinius interesus. KD

Šiemet pirmieji metai, kai Lie
tuvoje nuo sausio 1 dienos įsi
galiojo Gyvūnų globos, laikymo 
ir naudojimo įstatymas, api
brėžęs žmogaus ir įvairių na
minių gyvūnų - nuo dekoraty
vinių žuvelių iki auginamų 
maistui - santykius. Jis neatsira
do tuščioje vietoje, nes dar 1873- 
1914 metais Lietuvoje veikė Gy
vūnų globos draugija, įkurta Rie
tavo kunigaikščio B. Oginskio. 
Tarpukaryje draugijos veikla at
kurta 1922 metais, o trečiąsyk ji 
prisikėlė 1990-aisiais.

Šį įstatymą galima pavadinti 
naminių gyvūnų konstitucija, 
kurią kūrė geros valios žmonės, 
nes patys gyvūnai nemoka rašy- 

Šiaurės Atlanto aljansu galimybes 
įvairiose srityse, ne tik gynybos. 
"NATO nėra vien tik gynybinis, 
apkasais apjuostas bunkeris. Tai - 
plataus spektro organizacija, ir 
joje galėtų rasti vietos ir Sveika
tos apsaugos, ir Aplinkos apsau
gos, ir Ūkio ministerijos, ginklų 
fondas, įvairios kitos organizaci
jos. Iki šiol mes išnaudojome 
tokio bendradarbiavimo gali
mybes, bet labai nedrąsiai", - sakė

Alis Balbierius

Naminių gyvūnų konstitucija

ti. Aštrių pojūčių mėgėjams iškart 
priminsiu, kad dabar jau už
drausta rengti nelegalias šunų ar 
gafidžių kautynes, apie ką jau ne 
kartą buvo rašiusi spauda. Ispa
niškos koridos tradicijų Lietuvo
je taip pat jau nepavyktų įdiegti, 
nes bulių kautynės pagal mūsų 
įstatymą būtų traktuojamos kaip 
žiaurus elgesys su gyvūnais. Ir 
net tik. Įstatymas numato visas 
pagrindines žmogaus valioje es
ančio gyvūno teises - teisę į 
maistą, rūšies poreikius atitin
kančias gyvenimo sąlygas, taip 
pat į gerą, žmogišką elgesį. Api
brėžtos visos ir visų teisės - nuo 

žurnalistams L. Linkevičius ba
landžio 6 d. po susitikimo su 
Prezidentu Valdu Adamkumi.

Balandžio pabaigoje Lietuvos 
Prezidentas lankysis Briuselyje, 
kur numatyti jo susitikimai su 
NATO generaliniu sekretoriumi 
Javier Solana ir šešiolikos Aljan
so valstybių atstovais - NATO 
Taryba. Briuselyje V. Adamkus 
taip pat ketina susitikti ir su Eu
ropos Sąjungos vadovybe. ELTA

narvelyje duonos kriaukšlę grau
žiančio žiurkėno, šuns ir katės 
iki naminės kiaulės, kuri turi 
teisę pirmiausia skerdykloje būti 
apsvaiginta pagal galiojančias 
taisykles, o tik po to keliauti ant 
mūsų stalo.

Į šį įstatymą pažiūrėjus labai 
rimtai, - jei Jūsų kaimynas nuo
lat talžo šunį ar badu marina 
karvę, tai jį galima drąsiai apskųs
ti įstatymo sergėtojams. Jei toks 
Jūsų kaimynas gyventų Anglijo
je, jam už ypač žiaurų elgesį su 
gyvūnais galėtų tekti sumokėti 
baudą nuo kelių šimtų iki 2000 
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bolševikas ir išvarė. Nuėjo jie keliuku link Darbutienės. Taip tą 
vakarą paliko ramu. Ir naktį niekas neatėjo. Bet rytą, auštant, 
pradėjo eiti kariuomenė. Baisu. Rodos, kad visas pasaulis sujudo. 
Žygiavo keliuku nuo Barvydžių ir supo Luokę, mat Luokėj buvo 
kiek vokiečių. Eis, eis pėstininkai, paskui mašinos. Rodos, kad eina 
milijonai - vieni tuo keliuku ant Darbutienės, kiti ant Karsoko. Pro 
Baltininkus ėjo užstoti vokiečiams kelią. Tuomet buvo sausa, 
išdžiūvusios visos balos ir mašinos galėjo važiuoti.

Apie kokią 11 valandą pradėjo važiuoti į mūsų sodybą. Pro 
tvartus prigarmėjo pilnas sodas įvairiausių mašinų. Obelių šakos 
traška, lūžta. Suvažiavo į daržą, kur burokai nebuvo nukasti. Ka
riuomenės pilni pašaliai. Laksto po sodą, po krūmus, ko tai ieško. 
Prisklido pilni pašaliai ir kambariai. Į salioną suėjo viršininkai. 
Susėdo į kėdęs, o kareiviai šokinėja apie juos, barzdas skuta. 
Važiavo ir mergos. Tos mane varinėja, liepia viršininkams duoti 
obuolių, mat mato sodą. O tais metais obuolių kaip tik nebuvo. Gal 
iš viso sodo buvau pririnkusi kokį pusę centnerio. Pritrūkusi kantry
bės, atnešiau kokį 10 obuoliukų ir mergoms nematant padaviau 
ponams viršininkams. Pasakiau, kad šiemet obuolių nebuvo ir 
daugiau neturiu. Mergoms pasakiau, kad pati obuolių viršininkams 
daviau. Tos supyko. Reikėjo mums duoti, sakė, o mes jiems būtume 
nunešusios.

Užsakė išvirti pietus per dvi valandas. Papjovė dvi antis. Nebežinau, 
kas virė - tos mergos ar kas iš mūsų. O gal p. Kabailienė, nes ji pas 
mus buvo. Davė 10 rublių (vieną červoncą).

Mašinų buvo pilna ganykla ir pilnas miškelis pristojęs. Sako, kad 
miškelyje buvo ligoninė. Miškelyje užkasė negyvus bolševikus.

Tos mergos prašo stikliukų, mat ėsdami pietus gėrė. Aš padaviau 
stikliukus, bet joms per maži. Duodu didesnius, ir tie per maži. 
Paduodu puodukus. Dabar geri, ir nusinešė pas viršininkus. Paėdę 
išvažiavo, viską išvogę. Iš spintos išėmė uogų ir medaus puodus. 
Rūbinėje buvo pakabintas krepšys su geresniais daiktais. Tą krepšį 

buvo dovanojusi p. Radzienė. Buvo didelis. Galvojau kur nors 
išnešti, bet kaip užpuolė, taip ir paliko. Dingo ir krepšys su 
daiktais. Galiniame kambaryje buvo skrynia. Kai vaikai važiavo, 
žadėjo vežtis dešrų, bet paskui neėmė. Aš tas dešras sudėjau į 
skrynią. į tą skrynią buvau įdėjusi ir lašinių. Vaikai neėmė. Sako, 
tegu būna jums. Neseniai buvome papjovę karvę ir buvau prida
riusi dešrų. Ant greitųjų rūkiau pirtyje. Turėjome nemaža taukų. 
Bolševikai viską išvogė. Tokių baisių vagių turbūt visame pasaulyje 
nėra. Pas mus anksčiau kurį laiką stovėjo vokiečių štabas. Nieko 
nevogė. Kai vokiečiai išvažiavo, tą vakarą jau nebuvo ramu. Prie 
Luokės įvyko susišaudymas. Pro mus kulkos ėmė zvimbti. Sta
siukas prie ežero ganė karves. Vienai karvei koją nudaužė. Ant 
kalno užmušė Kuizino karvę. Kitą vakarą Stasiukas nepareina iš 
ganyklos. Kur tai nuo kulkų įkritęs į ravą gulėjo, o naktį nubėgo 
pas Vintalą ir ten pernakvojo. Grįžo rytą.

Tą dieną išvarė ir mano Jokūbą. Vieną arkliuką beturėjom, bet 
liepė važiuoti. Aš priprašiau Juozą Vaičekauskiuką, kad važiuotų. 
Jis apsirengė, aš maisto įdėjau, bet staiga jis kur tai pasislėpė. Tada 
Alfas pasakė važiuosiąs. Bet sužinoję, kad Alfas daktaras, neleido. 
Sako, daktarui reikia būti namie. Jokūbas išvažiavo. Nežinau, ką 
vežė. Ir daugiau iš Viekšnelių važiavo. Virmauskis iš Pikeliškių 
važiavo, ir dar daugiau išvarė. Važiavo į Klaipėdą. Jokūbas grįžęs 
pasakojo, kaip ten buvo. Sako, lėktuvai užpuola ir apšaudo. Šūviai 
eina virš galvų. Palikę arklius bėgdavo į krūmus slėptis. Taip 
nuvažiavo netoli Klaipėdos. Vieną kartą nubėgęs į krūmus nutarė 
nebegrįžti prie vežimo. Pasuko link namų. Pasakojo, kad naktimis 
pas žmones pernakvojęs, kartais kai kas paveždavęs galą kelio. Ir 
taip sugrįžo, bet labai išvargęs.

Iš mūsų išvažiuodami bolševikai sunkvežimiu pervažiavo darže 
gulintį vieną savo kareivį. Paliko gulintį. Niekas nesirūpino. Alfon
sas suteikė jam pagalbą ir su Juozu Vaičekauskiu įnešė į daržinę. 
Suleido kokių tai vaistų. Ant šieno išgulėjo kelias dienas. Alfas 
maitino. Po kelių dienų atvažiavo mašinėlė ir išvežė. Bolševikai 
savo kareiviais nesirūpino.

Vaikai išvažiavo penktadienį. Kaip sakiau, vaikams išvažiavus už 
kokios valandos į mūsų kiemą jau atėjo bolševikai - civiliai ir 
kareiviai. Atėjo nedaug, koks 20 vyrų. Šeštadienį ėjo baisios armi
jos, važiavo mašinos. Ir į mūsų kiemą privažiavo. Vakare prie 
Luokės vyko mūšis. Matosi gaisras Guivėnuose, dega Gečo namas 
ir antro Gečo svirnas. Prie Gečo žmonės buvo išsikasę apkasą ir ten 

sulindę sėdėjo. Bet pataikė granata ir keletą žmonių užmušė.
Sekmadienį pradėjo eiti tankai pro mus link Karsoko. Tankai ėjo 

laukais. Pavakarę tankai pradėjo važiuoti į mūsų sodybą. Išlaužė 
visus medžius, kuriais buvo apsodintas keliukas nuo vieškelio į 
mūsų sodybą. Tankų privažiavo pilnas sodas ir daržai. Pasiliko 
nakvoti. Visus kambarius užėmė. Mes su Jokūbu šį tą susirišom ir 
naktį susėdom ant tų ryšulių. Truputį maisto paėmėm. Jokūbas 
užmigo, o aš girdžiu, kaip bolševikai naktį darbuojasi apie bites. Tą 
naktį išdraskė visas bites. Ciocelė turėjo penkis avilius, aš dešimt.

Buvo daug pabėgėlių iš Luokės. Ir Kabailai dar buvo. Pabėgėliai 
buvo išsikasę sode bunkerį ir naktį į tą bunkerį sulindo. O mudu su 
Jokūbėliu prie savo ryšuliukų sėdam. Dar knygas į šieniką su
simėčiau šiaudus iškračiusi ir vilkte į sodą atvilkau, mat sunkios 
buvo. Nepakėliau. Gailėjau knygų. O kitkas tegu dega. Ir noriu, kad 
degtų ir mūsų namai. Nebėra gyvenimo. Jau žuvę esam. Aplinkui 
dega, ir laukiu kad mūsų namai pradės degti. Tik pianiną patraukiau 
arčiau durų. Jei pradės degti, tai pianiną galėsim laukan ištraukti.

Mat kiek proto jau bebuvo! Jei viskas sudegs, kam tas pianinas 
reikalingas?

Rytą tankai išvažiavo. Frontas praėjo. Bet susidarė bandos vietinių 
burliokų, vienas kitas sovietas ir lietuvių įvairių chuliganų, važinėja 
po kiemus, terorizuoja, "strošija", gąsdina. Ruskės, kurios buvo 
vokiečių atvežtos, reikalauja duoti karvių. Per visą žiemą su trimis 
vaikais išmaitinom rusę Anušką. Pavasarį paprašiau, kad paravėtų 
daržą. Ravėti nenorėjo ir kažkur išėjo. Ir ta sugrįžo ir reikalavo 
sumokėti už darbadienius. Kitą dieną atvažiavo vietinių burliokų ir 
reikalauja prievolių. Paėmė Jokūbą, areštavo ir išvežė. Bet prie 
Pašatrijos paleido. Taip baisiai terorizavo, kad niekas, pats neper
gyvenęs, suprasti negali.

Už poros savaičių, frontui praėjus, į kiemą įvažiavo sunkvežimiai 
su kokiu tai pastatytu rekežiu. Tai buvo radijo siųstuvas. Į kambarį 
įeina kokie tai viršininkai, pereina visus kambarius, apžiūri. Už 
virtuvės mažajame kambariuke pastatė radijo priimtuvą. Pas mus 
įsitaisė radistų štabas. Privažiavo kareivių, iš kaimynų neša lentas, 
pjausto ir mums įsako iš kambarių išsikraustyti. Bet ciocelės kam
barių nelietė. Dar buvo ir Kabailos. Galėjom čia valgyti išsivirti, o 
miegoti įsitaisėme svirne. Kabailos miegojo pas ciocelę, o mes 
svirne ant lubų. Pas mus buvo atbėgęs Pranas Višinskis. Norėjo 
kartu bėgti, bet pavėlavo. Buvote jau išvažiavę.

(bus daugiau)
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Švelniai suskamba arbatinės 
durų varpelis, ir sena, nerangi, 
stambaus kūno sudėjimo mote
ris drėgnomis akimis ir sutrūki
nėjusių kraujagyslių parausvin
tais skruostais įtartinai pažvelgia 
į vidų.

Paskui užsismaukia savo juodą 
beretę, pasistato palto apykaklę 
ir pareikalauja kampe užsislė
pusio staliuko. Toks neįprastas 
elgesys sukelia jaunos padavėjos 
smalsumą. Svetlana Peters, Sta
lino duktė, visą gyvenimą mė
gino pabėgti nuo baisių vaizdi
nių, kuriuos sukelia jos tėvo pa
vardė. Ir dabar, būdama jau 70 
metų, dar vis bėga nuo jų:

"Sakykite, - girdžiu anglų sve
tainės ir Rytų Europos tarmių 
mišinį, - kaip jūs mane čia su
radote? Aš atvykau čia, kad 
būčiau toliau nuo Londono, kad 
niekas manęs nepažintų".

Keliems rimtiems ir žinomiems 
laikraščiams, tarp jų "The Times 
of London", Svetlanos arba La- 
nos, kaip ji dabar save vadina, 
buvimas Britanijoje kiek netikė
tas. Anksčiau šie laikraščiai pa
skleidė žinią, kad norėdama 
išpirkti tėvo nuodėmes, ji tapo 
vienuole. "Stalino duktė slepiasi 
po šydu", - pranešė "The Times" 
Maskvos korespondentas savo 
straipsnyje, spėliodamas, kad ji 
galbūt pradėjo naują pamaldų 
gyvenimą Šveicarijoje. Bet "Dai- 
ly Mail" mano, kad ši istorija, 
pirmiausia ginčyta italų žurnale, 
toli nuo tiesos. "Religija? - nuste
bo ji. - Aš nekenčiu religijos. Aš 
per daug jos turėjau ir pagaliau 
jos atsisakiau. Taip, aš galvojau 
stoti į vienuolyną, bet įvyko 
kitaip. Aš nesu tokia pasišventu
si katalikė, kokia buvau prieš 
trejus metus. Man bažnyčia dau
giau nereikalinga. Dievas yra, jis 
mane myli. Bet kunigas man 
nereikalingas. Man gerai ir vie
nai".

Josifo Stalino senelė buvo rusų 
ortodoksų tikėjimo ir norėjo, kad 
Lanos tėvas taptų šventiku. Jis 
lankė parapinę mokyklą, paskui 
įstojo į Tifliso seminariją. Bet 
marksizmas iš universitetų jau 
buvo pasiekęs ir dvasininkų sem
inarijas. Būdamas 21 metų, Josi
fas Stalinas, degdamas revoliu
cine aistra, pradėjo eiti kitu ke
liu. Keliu, kuris kainuos milijo
nus rusų gyvybių. 1967 m. pabė
gusi į Vakarus Lana kalbėjo apie 
baisią kainą, kurią ji sumokėjo 
už tėvo nežmoniškumą.

"Aš neturiu daugiau iliuzijų, 
kad galiu būti laisva nuo Stalino

Naminių gyvūnų konstitucija

(atkelta iš 4 psl.)
svarų. Mūsų šalyje, nors įstaty
mas jau galioja, kol kas nėra 
jokių svertų, kaip jį pritaikyti 
realiame gyvenime. Paprasčiau
siai dar neaišku, nei kur ir kam 
tą kaimyną apskųsti, nei kokią 
jis gali gauti baudą.

Pasak Aplinkos apsaugos mi
nisterijos Biologinės įvairovės 
skyriaus viršininko zoologo Se- 
lemono Paltanavičiaus, dar tik 
rengiami poįstatyminiai teisės 
aktai, be kurių įstatymas turi tik 
moralinę galią. Pasak specialis
to, šio įstatymo veikimu suin
teresuota ne viena žinyba - be 
minėtos ministerijos - Valstybinė 
veterinarijos tarnyba, Žemės ir 
miškų ministerija. O gyvūnų 
globos, laikymo ir naudojimo 
įstatymą labiausiai inicijavo Lie
tuvos gyvūnų globos draugija ir 
pirmasis jos pirmininkas - Vete
rinarijos akademijos profesorius 
Kazys Trainys.

Įstatymas, kuris buvo rengtas 
ir stumdytas 6 metus, per tą laiką 
neatpažįstamai pasikeitė. Tačiau 
jame, pasak S. Paltanavičiaus, visi 
pagrindiniai gyvūnų globos ir

STALINO DUKTĖ:
tėvo nuodėmių 
košmarai
Šio šimtmečio vieno baisiausių diktatorių 
duktė gyvena iš valstybinės socialinės 
paramos Didžiojoje Britanijoje, rašo 
anglų dienraštis "Daily Mail".

dukters etiketės, - sakė ji. - Nega
lima pakeisti likimo, tačiau aš 
vis dėlto apgailestauju, kad mano 
motina neištekėjo už staliaus".

Ji su kartėliu kalbėjo apie moti
nos savižudybę, kuri taip įsiuti
no Staliną, kad jis daugelį moti
nos giminių ištrėmė arba nu
žudė. Svetlana pasakojo apie 
savo pakvaišusi tėvą, kuris at
sisuko ir prieš ją, kai, neturė
dama net dvidešimt metų, įsi
mylėjo žydą, filmų direktorių, 
22 metais vyresnį už ją.

Vienos paslapties Lana ne
atskleidė Vakarų informacijos 
priemonėms, kurios jos pabė
gimą į JAV pavertė įrankiu kovai 
su komunizmu, - ji troško suras
ti dvasinę pilnatvę, tai, ko tėvas 
neapkentė ir niekino. Savo ieško
jimus ji aprašė anksčiau nežino
muose 23 puslapių laiškuose 
trims katalikų vienuolėms pra
ėjus dvidešimčiai metų po to, 
■kai tapo katalike. Juose ji dėkojo 
Dievui, kad "tikėjimo sėkla, per
duota man mylimų senelių", 
dabar jau išleido šaknis. Tada 
Lana lankėsi bažnyčioje kiekvie
ną dieną ir atrodė, kad pagaliau 
ji atsikrato tėvo šešėlio. Bet per 
trejus metus viskas pasikeitė.

Laikraščių pasakojimuose yra 
tik vienas tikras faktas -199*3 m. 
viduryje Lana tikrai norėję tapti 
vienuole. Šv. Juozapo vienuoly
nas Warwickshire kaime, Monks 
Kirby, buvo pasiruošęs apsvarsty
ti jos kandidatūrą. Daugeliui 
katalikų mintis, kad beveik 70 
metų triskart išsiskyrusi moteris 
duotų vienuolės įžadus, yra ne
priimtina. Bet Marijos, Bažnyčios 
Motinos ordinas, įsteigtas prieš 
14 metų, rūpinasi vėlais pašauki
mais - iš Londono, kur Lana 
gyveno labdaros namuose nuo 
sugrįžimo be cento iš Amerikos 
1987 m., ji nuvyko į šį vie
nuolyną.

"Aš buvau du ar tris kartus 
pasitraukusi į vienuolyną, bet 
man ten nepatiko, - sakė ji. - Aš 

laikymo, elgesio su jais dalykai 
yra.

Įstatyme užsimenama ir apie 
laukinius gyvūnus. Mat teisę juos 
gaudyti, laikyti nelaisvėje ar rink
ti jų kolekcijas gali suteikti tik 
specialus Aplinkos apsaugos mi
nisterijos leidimas. O laukinių 
gyvūnų ir žmogaus santykius 
plačiau aprėpia Laukinės gyvūni
jos įstatymas, taip pat Seimo 
priimtas praėjusių metų lapkri
tyje. Gamtosaugos prasme Lau
kinės gyvūnijos įstatymas yra 
svarbesnis, tačiau, jei žmogus 
nesutars su savo naminiais gy
vūnais, tai juo labiau jam ne
rūpės laukinių gyvūnų apsauga 
bei globa.

Pagal įstatymą kiekvienas pilie
tis, sulaukęs 16 metų, jei jis au
gina gyvūną, yra laikomas to 
gyvūno savininku ir yra už jį 
atsakingas. Savininkas turi ne tik 
užtikrinti gyvūnui gyvenamąjį 
plotą, maistą bei padorų elgesį, 
bet ir atsako už to gyvūno, pa
vyzdžiui, pikto šuns ar buliaus, 
elgesį, kad šie nepažeistų kitų 
žmonių teisių ar nepakenktų jų 
turtui. 

pamačiau, kad tai ne man. Tu 
turi savo kambarį, bet nesi lais
va išeiti kada nori. Kad ir kaip 
būtų, visa tai buvo kvaila. Senos 
moterys, turinčios vaikų ir vai
kaičių, pašvenčia savo gyveni
mus Kristui. Nesąmonė, tai buvo 
lyg moterų viešbutis. Vieną die
ną aš susipakavau savo lagaminą 
ir išėjau".

Atvykusi į Angliją išmokslinti 
savo trečiųjų vedybų dukrą Olgą, 
Lana čia gavo nuolatinės gyven
tojos statusą. Tai reiškia, kad ji 
turi teisę gauti ir valstybės pa
ramą. Dabar Lana gyvena iš 65 
svarų savaitinės paramos. Ji tvir
tina, kad tiek pakanka, ypač kai 
nuomą už jos kambarį labdaros 
namuose seniems žmonėms - 
apie 70 svarų - taip pat sumoka 
valstybė.

Ji keliasi anksti. Rytais rašo 
laiškus, klajoja pajūryje, nueina 
į parduotuves. Retkarčiais, gal 
kartą per savaitę, ji dar išklauso 
Mišias. Vietinis kunigas apie ją 
nieko nežino. Nežino nė jos 
kaimynai.

Paklausta, ar ji laiminga, Lana 
nusijuokia. "Kas yra laimė? Aš 
esu patenkinta sulaukusi 70 me
tų, tai jau neblogai. Aš turėjau ir 
labai gerus laikus, ir labai blo
gus. Savęs aš niekuomet nelai
kiau kankine. Kodėl aš turėčiau 
skųstis? Skundas yra blogiausias 
dalykas pasaulyje. Jis nieko ne
padeda. Gal turiu nešti kryžių? 
Bet aš jo nekenčiu".

Be Olgos, ji turi dar du vaikus: 
Josifą, dabar 50 metų, iš pirmųjų 
vedybų su Grigorijum Moro
zovu, ir Jekateriną, 46 metų, iš 
antrųjų vedybų su Stalino pa
vaduotojo sūnumi Jurijum Žda- 
novu.

Nei Grigorijaus, nei Jekateri
nos ji nematė nuo to laiko, kai 
paliko Sovietų Sąjungą po trum
palaikio grįžimo 1986 m. Neno
ri apie juos galvoti. "Kartais aš 
parašau Jekaterinai, bet retai. Jo
sifui - niekad. Mano sūnus visiš
kai pavaldus KGB. Jis mane mal
davo grįžti namo, bet visa tai 
buvo KGB sumanyta, viskas buvo 
spąstai. Sūnus tikėjosi, kad aš 
jam duosiu pinigų. Daviau 400 
svarų, tai buvo viskas, ką aš turė
jau, bet jis norėjo daugiau, pradė
jo šaukti ir koliotis. Aš nenorė
jau jo daugiau matyti".

Duktė Olga, kurios tėvas jau 
miręs - amerikietis architektas 
William Peters, dabar 26 metai. 
Ji, sako motina, savo tempera
mentu labai skiriasi nuo kitų jos 
palikuonių. Dabar Olga gyvena 
Spring Green, Wisconsin.

"Mano dukra yra gražuolė. Ol
ga visuomet su manimi palaiko 
ryšius, visuomet mėgina pagelbė
ti, - sako Lana. - Jos negalėjome 
išmokslinti koledže, ir tai jai la
bai sumažino galimybes Ame
rikoj. Ji privalo gyventi iš bet 
kokio darbo, kurį įmanoma gau
ti parduotuvėse ar valgyklose. 
Bet vis tiek ji man siunčia mažas 
dovanėles ir vieną kartą per 
metus atvyksta į Londoną. Aš 
norėčiau ją matyti dažniau, ji 
yra vienintelis mano tikrai geras 
vaikas".

Amerikos pilietė Olga negalėtų 
gyventi Britanijoje, sakė ji, nes 
sunku būtų gauti darbą. Priešin
gai, Lana negalėtų gyventi Ame
rikoje, kadangi ten negautų 
pašalpos.

Lana puoselėja mintį surasti 
leidėją jos gyvenimo istorijos 
paskutiniems dviem tomams - 
tai padėtų jai išbristi iš skolų. 
Bet čia, sako ji rimtai, susimokė 
rusai, amerikiečiai ir anglai, kad 
neleistų jos raštams pasiekti pub
liką, nes ji kritikuoja jų politiką. 
Tačiau Christopher Sinclair-Ste- 
venson leidykla Londone, atme
tusi jos rankraštį, nurodo kitą 
priežastį: "Jos prisiminimai apie 
tėvą tokie skaudūs, kad geriau, 
jei ji su jais negyventų. Liūdna, 
bet, deja, daugelis žmonių nori 
apie tai skaityti".

Kad ir kaip būtų, bet negalima 
paneigti, kad ji, kaip Stalino 
duktė, įsigijo nemažą turtą. Jos 
pirmosios dvi knygos jai atnešė 
1,5 milijono svarų pelno. Kur jis 
dingo? Jos akyse - vėl panieka. 
"Jie sako, kad aš buvau per daug 
išlaidi, kad pirkau deimantus.

Pavasaris Vilniuje

Turistai Vilniaus uviversiteto kiemeliuose

V. Kapočiaus nuotr.
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Atnaujinta Marijampolės 
hidroelektrinė

Pradėjo veikti suremontuotos 
Marijampolės hidroelektrinės 
sklendės. Ši elektrinė pastatyta 
1955 metais. Prieš dvejus metus 
iš Marijampolės savivaldybės 50- 
čiai metų ją išsinuomojo Aloyzo 
Liaugaudo įmonė "Padubysio 
malūnas". Šią vasarą elektrinė jau 
pradės gaminti elektros energi
ją, kuri bus parduota Marijam
polės vartotojams. Marijampolės 
hidroelektrinė per metus galės 

Aš pinigus išleidau, kadangi su
mokėjau už Peters (jos vyras 
vertėjas) 800 tūkst. dolerių, kad 
išgelbėčiau nuo bankroto. O 
kaip jis man atsimokėjo? Išsi
skyrė su manim".

Į arbatinę įėjo kita klientė, ir 
nors ši moteris sėdi tolokai, Lana 
mano, kad ji mūsų klausosi. "Ko 
jūs norite? - Lana šaukia per tuš
čius stalus. - Ar jums kas nors 
reikalinga?"

Iš moters nustebusios išraiš
kos matyti, kad ji mūsų pokal
bio visiškai nesiklausė, bet sen
stančios Stalino dukters iškan
kintoje sąmonėje pradeda kilti 
nauji įtarinėjimai "Tai viskas, - 
sako ji. - Dabar užtenka. Namuo
se jau ruošiami man pietūs. Jūs 
klausykite manęs - kai mudu iš
eisime iš čia, eikite į kairę, o aš 
eisiu į dešinę"..

Daily Mail

gaminti nuo 750 tūkst. iki 1 
mln. kilovatvalandžių elektros 
energijos. Tikimasi, kad įdėtos į 
rekonstrukciją lėšos grįš per 3-4 
metus. R

■

Paremdami 
lietuvišką spaudą,

Jūs remiate 
lietuvybę Amerikoje

IŠ VISURv.
- Punsko lietuvių ansam

blio "Klumpė" koncertas Cle- 
velande, OH, Dievo Motinos pa
rapijos didžiojoje salėje įvyks ge
gužės 2 d. Rengia Lietuvių Ben
druomenės apylinkė.

- Auna Kaskas, ankstesnio
sios lietuvių emigrantų kartos pa
garsėjusi solistė, mirė kovo 19 d. 
Hartforde, CT, sulaukusi 91 metų 
amžiaus. Metropolitan Operoje 
New Yorke ji išdainavo vienuoli
ka sezonų pagrindines roles. So
listė dažnai pasirodydavo ir lie
tuvių renginiuose, dainavo radi
jo programose, yra išleidusi 
plokštelių.

- Ateitininkų šeimos šven
tė Clevelande, OH, Dievo 
Motinos parapijos patalpose vyks 
gegužės 30-31 dienomis. Šešta
dienį - Bostono vyrų seksteto 
koncertas, sekmadienį - mišios ir 
akademija.

- Bronys Elsbergas, gimęs 
1901 m. rugpjūčio 20 d., vienas 
žymiausiųjų nepriklausomos Lie
tuvos architektų, mirė kovo 27 
d. Brigantine, NJ. Kaune bei ki
tur jis buvo suprojektavęs ir pa
statydinęs per 120 didesnių pas
tatų.

- Pianistų Roko ir Sonatos 
Zubovų fortepijono koncer
tas, pavadintas "Pavasaris", įvy
ko balandžio 19 d. Chicagoje, 
"Tėviškės" evangelikų liuteronų 
parapijos bažnyčioje.

- Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos 
metinis atstovų suvažiavimas 
įvyks Pasaulio Lietuvių Centre, 
"Bočių" menėje, Lemont, IL, ge
gužės 2 dieną.

- "Mano pirmoji paroda 
Amerikoje" - meno darbų par
oda, kurioje dalyvauja 16 dai
lininkų, atidaryta balandžio 3 d. 
Chicagos Jaunimo Centro Čiur
lionio galerijoje.

- Poezijos dienos įvyks Chi
cagos Jaunimo Centre gegužės 
22-23 dienomis. Rengia Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba.

- Amerikos Lietuvių Tary
ba patyrė, kad jos pastangų dė
ka Lietuva turės atskirą kodą JAV 
bibliotekų kataloguose. Šis ko
das - e-li - pagaliau atpalaiduos 
Lietuvą kompiuteriuose ir kituo
se bibliotekų rinkinių kataloguo
se nuo buv. Sovietų Sąjungos. 
Library of Congress apie pakei
timą painformavo visas krašto 
bibliotekas.

- "Grandies", tautinio jauni
mo ansamblio, koncertas įvyks 
gegužės 2 d. Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemont, IL.

- Mėnesinio žurnalo "Laiš
kai lietuviams" metinė šventė 
įvyks gegužės 17 d. Jaunimo Cen
tre, Chicagoje.

- "Gintaras", Toronto lietu
vių jaunimo ansamblis, balan
džio 26 d. surengė metinį kon
certą "Ir užaugo rugeliai". Kon
certas vyks Anapilio salėje, Mis- 
sissaugoje, netoli Toronto. Prog
ramoje dalyvaus visos "Gintaro" 
šokėjų grupės, dainininkai, kai
mo kapela.

- Rimos Mačikūnaitės, Ka
nados lietuvaitės, paroda "Me- 
mory and Rėality" kovo 28 ir 29 
dienomis vyko\Toronto, Ont., 
Prisikėlimo parapijos parodų sa
lėje.

- Baltimorės, MD, lietuvių 
muziejus šiemet mini 20 metų 
sukaktį. Jis buvo įkurtas 1978 m. 
vasario 12 d.
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Kodėl aš rašau ir žadu ir toliau rašyti 
New Yorkas, ne Njujorkas, Clevelandas, 

ne Klivlendas, ir Euclidas, 
ne Juklidas

1950 metais prof. dr. Pr. Skardžius su St. Barzduku ir J. M. 
Laurinaičiu savo "Lietuvių kalbos vadove" rašė, kad tikrinės svetimy
bės rašytinos iš įprastinio tarimo arba iš originalo. Tą patį prieš 
pusmetį pakartojo Valst. lietuvių k. komisija "Gimtosios kalbos" 
1997 m. aštuntame numeryje, siūlydama kai kuriuose leidiniuose 
pagal skaitytojų amžių ir išsilavinimą svetimybes adoptuoti, t. y. 
teikti pagal tarimą, arba kituose, tarp jų ir informaciniuose, leidi
niuose jas rašyti originaliai. Reiškia abi rašymo formos yra priimti
nos.

Mes šiame krašte pusšimtį metų išgyvenę, dar prisimename, kiek 
durų Lietuvių Bendruomenės nariams teko varstyti ir kiek raštų 
prirašyti, kol didžiuosiuose atlasuose, gaubliuose, enciklopedijose 
atsirado vardai Vilnius vietoje Wilno, Kaunas vietoje Kovvno, 
Šiauliai vietoje Shaulen ir kt. Vis dar tebesidžiaugiame šituo 
laimėjimu. Mes džiaugėmės, kai žiniasklaidoje klausėmės žinių apie 
Landsbergio žygius ir niekas nemėgino tos pavardės patogiai ir 
lengvai ištariamai sutrumpinti. Mes džiaugiamės girdėdami, kaip 
amerikiečiai išmoksta ištarti, pavyzdžiui, televizijoje dažnai kal
bančio žurnalisto Miklaszewskio pavardę ir matyti ją taisyklingai 
lenkiškai parašytą, arba buvusio prezidento patarėjo Stephanapou- 
los pavardę, taip pat gražiai ištartą ir teisingai graikiškai parašytą. Ir 
vis dažniau ir daugiau panašių vardų gerbimo pavyzdžių ima rastis.

Ir mes tuo džiaugiamės. Nes truko 50 metų, kol to sulaukėme. 
Nes dar tebėra gyvi atmintyje tie laikai, kai Antanas Bratėnas turėjo 
pasivadinti Tony Brown, kad būtų įleistas į kasyklas dirbti, kai Rūta 
Kilmonytė turėjo keisti pavardę į Rūta Lee, Jūratė Nausėdaitė į Ann 
Jillian, kai Mikšėnas tapo McShane, Obelinis - O'Bliness, kai galybė

lietuvių be likusio ženklo paskendo amerikiečių jūroje dėl to, kad 
pasidavė spaudimui savo vardus suamerikietinti.

Antra vertus, mano vaikai pradinėje mokykloje ėmė draugauti su 
keistos pavardės vaikais Džersinkomis. Tik gavus mokinių sąrašą, 
perskaičiau jų pavardę ir nušvitau: tai lenkiukai, tai Jerzinkos. 
Pagarba tiems lenkams, apsisprendusiems gyventi su savo labai 
nepatogia, bet jiems brangia lenkiška pavarde. Ir aš apsisprendus 
gyventi su savo šeimos Amerikoje nepatogia pavarde, nekeisdama 
jos rašybos, nors ir būtų lengviau ją taip perrašyti, kad nereikėtų 
nuolat raidžiuoti. Laimei, manęs niekas nebeverčia to daryti. Tai 
kaip aš galiu perrašinėti aplink mane gyvenančiųjų vartojamus 
vardus? Kaip aš galiu negerbti kitų, reikalaudama sau pagarbos? Dėl 
to ir žadu ir toliau rinktis originalias svetimybes.

Žydrūno Ilgausko neiškraipytas vardas ir pavardė amerikiečių 
spaudoje ir televizijoje man glosto ir akį, ir širdį. O kaip Jums, kurie 
protestuojate, matydami mūsų Amerikoje gyvenamų miestų var
dus neiškraipytus?

Ona Šilėnienė

Vienuolis be maisto išgyveno 
metus

VILTIS - H op e
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC. 
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 
TcL (617) 23M455 Fax. (617) 269-4836 

’siŪNTLNLAliŠBOSTONO į LIETUVĄ 
Sekantis konteineris išvyks gegužes 4 d.

PAGALBA LIETUVAI- GIFTOFHOPE

PINIGU PERVEDIMAS {LIETUVĄ 
Skubiam pervedimui pristatykite pinigus 
į “Vilties* įstaigąjki gegužės 6 dienos. 
SKAMBUČIAI l LIETUVĄ TIK 46 
CENTAI PER MINUTĘ!
Tokia pat Žema kaina yra bet kokiu paros 
ar savaitės laiku. Nėra jokių prijungimo 
ar mėnesinių mokesčių.

LABAI PIGIOS KAINOS SKAMBINTI { 
KITAS PAŠA UUO ŠALIS.

“VILTIES” klijentai, mokantys 62 c/min, 
gali kreiptis į “Vilties” įstaigą ir bus 
pervesti į Žemesnį 46 centų tarifą. 
{ĮSIGYKITE IŠ ANKSTO APMOKĖTĄ 
SKAMBINIMO KORTELĘ!
Už 10 ar 20 dolerių galėsite skambinti Į 
Lietuvą i£ bet kokio telefono ir mokėsite 
tokią pat Žemą kaina.L ' .

Šiuo metu Indijoje ruošiamasi 
neįtikėtinam įvykiui, kurio stebė
ti, manoma, suplauks minios 
žmonių. Mat Indijos Bangalūro 
mieste vienuolis Sahajmunidžis 
Macharajus gegužės 1 dieną keti
na nutraukti lygiai metus truku
sį badavimą. Tokią žinią paskel
bė vienuolyno vadovai, prižiū
rėję ir buvę kartu su Sahajmu- 
nidžiu. Jis išpažįsta džainizmą. 
Religijos tyrinėtojai skelbia, kad 
džainizmui yra maždaug 2,5 
tūkst. metų.

Per visus badavimo metus 
Sahajmunidžis nieko nevalgė, 
per dieną išgerdavo tik vieną 
stiklinę vandens. Pernai gegužės 
1 dieną jis svėrė maždaug 72 
kilogramus, dabar jo svoris su
mažėjęs perpus. Nepaisant to, 
vienuolis pareiškė, kad jaučiasi 
puikiai. Prieš nutraukdamas ba
davimą Sahajmunidžis kalbėjo, 
kad esąs fiziškai silpnas, tačiau 
dvasiškai esąs labai stiprus ir 
budrus. "Mano pojūčiai labai 
sustiprėjo, galiu girdėti žmonių, 
esančių kitoje šio kiemo pusėje, 
šnibždesį“. Nuotolis*- maždaug 
90 m.

Yra žinoma, kad žmogus be 
maisto gali išgyventi daugiausia 
du mėnesius. Pavyzdžiui, Airių 
respublikonų armijos narys Bob- 
by Sands nelaisvėje be maisto 
išgyveno 66 dienas.

Tokius visiems įprastus faktus 
nori paneigti ne tik Sahajmu
nidžis, bet ir kiti džainistai. Jų 
receptas labai paprastas: kūniškų 
troškimų suvaldymas ir pasnin
kas. Džainistams šimto dienų 
pasninkas yra įprastas dalykas. 
Indijos spaudoje rašyta apie 
asketę Sadhvi Mohan Malą, 
pasninkavusią 311 dienų. Sahaj
munidžis tam tikra prasme pa
sninkavimo veteranas: jis yra 
pasninkavęs maždaug dvidešimt

kartų (1994 m. - 201 dieną). 
Dabar jo gydytojas stebisi, kaip 
po beveik metų be kąsnio bur
noje Sahajmunidžis išlaikė pui
kią sveikatą, be to, yra geros 
formos. Teigiama, kad džainistai, 
kurių pasaulyje maždaug 6 mln., 
yra pasninkavimo meistrai. Jie 
tiki, kad savęs sutramdymas - 
vienintelis būdas ištrūkti iš gy
venimo kančių ir reinkarnacijos 
rato. Jie gerbia visa, kas gyva, 
nes jų tikėjimas neleidžia žudyti 
nė vieno padaro, net atsitikti
nai. Šventikai, vienuoliai ir ypač 
religingi pasauliečiai burnas už- 
siriša plonu audeklu, kad ne
tyčia neįkvėptų vabzdžių. Jie 
nevalgo sutemus, kad kartu su 
maistu neprarytų kokio nors 
vabalėlio. Taip pat nevalgo šak
niavaisių, pavyzdžiui, bulvių, ke
liauja tik pėsčiomis, nes, jų ma
nymu, kiekviena transporto prie
monė kelia grėsmę vabalams ar 
net gyvūnams. Džainistų vie
nuoliai duoda neturto įžadus. 
Sahajmunidžio vienuolyno įsta
tuose parašyta, kad vienuolis gali 
turėti dubenį išmaldai, porą 
medvilninių baltinių ir kelis 
šventus tekstus. Kai kurios džai
nistų sektos nustato griežtesnius 
reikalavimus: vienuolis negali 
turėti jokio turto, vaikščioti nuo
gas, o išmaldą rinkti į delną.

64 metų Sahajmunidžis jau
nystėje dirbo parduotuvėje, iš
pažino induizmą ir tik 18 metų 
tapo džainistų. Po poros metų 
buvo įšventintas vienuoliu. 
Ruošdamasis metų pasninkui, 
Sahajmunidžis pėsčias atkeliavo 
į Bangalūrą iš Delio (maždaug 
700 km), mito iš aukų, miegojo 
pakelėse. Savo misiją vienuolis 
apibūdino taip: "Tikiuosi, kad 
žmonės, pamatę mane, supras, 
jog gali gyventi ir būti laimingi 
neturėdami nieko".

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

vasarą ir rudenį, skrisdami į 
VILNIŲ ir RYGA!

Mes taip pat siūlome papigintus 
skrydžius į Europą, Aziją, Australiją ir 

Pietų Ameriką ir keliones laivu į 
Karibų salas.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė. 
Leonia, N J 07605 

(201) 944-1273 (800) 955-7370
(201) 947-2189

UNIONTOURS
kviečia 1998 metais keliauti su jais.

Siūlo šių kelionių paketus:

APLANKYKITE 3 PABALTIJO SOSTINES: Taliną, Rygą ir Vilnių. 
8 naktys, 9 dienos viešbutyje, skrydis ten ir atgal, angliškai 
kalbantys gidai, visi bagažų pervežimai ir kt.

PAMATYKITE MIESTUS BALTIJOS REGIONE: 3 naktys viešbu
tyje. Su skrydžiu arba be jo. Galima pasirinkti: Kopenhaga, 
Talinas, Helsinkis, Kiel, Ryga, Vilnius, Bergen, Oslo, Varšuva, 
St. Petersburg, Stockholm ir Reykjavik.

SKRISKITE I SMITHSONIAN INSTITUTO rengiamą 30-tqji ME
TINĮ TAUTINĮ FESTIVALĮ, kuris vyks Nations Mali, Washington, 
DC, š. m. birželio 25 - 28 ir dar liepos 2 - 5 dienomis. PIRMĄ 
KARTĄ DALYVAUS LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA. Siūlome pa
ketą, į kurį Įeina viešbutis bei skrydis ten ir atgal.

1998 m. NAUJOVĖ - kultūriniai kruizai tarp sostinių. Burlaiviu 
(schooner) plaukite iš Stockholmo į Kopenhagą arba atgal. 
Pamatysite gražųjį pietų Švedijos archipelagą su daugeliu 
salų.

Apie visas šias keliones gausite daugiau informacijų skam
bindami UNIONTOURS tel. 212 - 683 9500 arba 800 - 451- 
9511.

UNIONTOURS
245 Fifth Avė.

New York, NY 10016
Tel. 212 683 9500 800 451 9511 

Fax: 212 683 9511 
Internet: http://www.uniontours.com 

E-mail: travel@uniontours.com

V
. K

apočiaus nuotr.

Paroda "Prisikėlimas"
Vilniaus dailės akademijos 

galerijoje "Akademija" balandžio 
20 d. atidaryta profesoriaus Vla
do Vildžiūno kūrybos paroda 
"Prisikėlimas".

Ši paroda pradeda žinomo 
skulptoriaus gyvenimo ir kūry
bos sukaktims skirtų parodų 
ciklą. Šiemet 65-ąjį gimtadienį ir 
kūrybos 40-metį minintis dai
lininkas gegužės mėnesį savo 
kūrybą pristatys Anglijoje, o ru
denį jubiliato skulptūros bus 
eksponuojamos Vilniaus pakraš
tyje, Jeruzalėje, Vlado Vildžiūno 
ir jo žmonos grafikės Marijos 
Vildžiūnienės sodyboje, kur bai
giama įrengti meno galerija.

"Akademijos" galerijoje eks
ponuojami darbai - tai vienos,

jau ketverius metus skulptoriaus 
plėtojamos Prisikėlimo temos va
riacijos.

Tarp V. Vildžiūno sukurtų mo
numentalių darbų yra pamink
lai Mikalojui Konstantinui Čiur
lioniui Druskininkuose, Lau
rynui Stuokai-Gucevičiui Vilniu
je, dekoratyvinės skulptūros "Lie
tuviška baladė" ir "Barbora" taip 
pat Vilniuje, paminklas Lietu
vos kankiniams Vorkutoje, kiti 
kūriniai. ELTA

Paremdami lietuviškų 
spaudų.

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje

/T
atlanta IE, Ine

800 - 775 - SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų

i LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

MAY PICK-UP SCHEDULE
May 1 Philadelphia, PA 11-12 noon
May 2 Brooklyn, NY 12-1 pm
May 5 Container eut-off (the lašt day for pick-up)
May 7 Newark, NJ 11-12 noon
May 11 VVhiting, NJ 1-2 pm
May 12 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
VVaterbury, CT 4-5 pm

May 14 Kearny, NJ 11-12 noon
Paterson, NJ 1-2 pm

May 15 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

May 16 Brooklyn, NY 12-1 pm

For more information call 914-258-5133 
----------------------------------------- 718-348-4709

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
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Šiaurės Amerikos lietuvių stalo 
teniso pirmenybės

Šiaurės Amerikos lietuvių sta
lo teniso pirmenybės įvyko 1998 
m. kovo 28 d. Clevelande. Pir
menybes pravedė ŠALFASS stalo 
teniso komitetas.

Pirmenybėse dalyvavo 15 
žaidėjų ir trys komandos: Chica- 
gos "Krantas", Clevelando "Gija" 
ir New Yorko LAK. Pagrindinė 
kova buvo tarp Chicagos ir New 

• Yorko. Chicaga šį kartą pirma
vo.

Komandinėse varžybose Chi
cagos "Krantas" po sunkios ko
vos įveikė New Yorko LAK (4:3).

Vyrų vieneto varžybose laimė
jo Saulius Kemeža, nugalėjęs 
pereitų metų meisterį Tomą Vi
limą (21:16,14:21 ir 21:13). Abu 
žaidėjai yra iš Chicagos.

Moterų čempione paliko perei
tų metų meisterė niujorkietė

Ruošiamės Lietuvos Vyčių 
suvažiavimui

Lietuvos Vyčių 85-asis metinis 
suvažiavimas-seimas š. m. rug
pjūčio 6-9 d. įvyks Sheraton Four 
Points viešbutyje, 3580 East 
Main St., Waterbury, CT. Tel. 1- 
800-541-0469. Seimą globos Wa- 
terbury 7-ta kuopa. Seimo ko
miteto pirmininkas yra Joe Stik
lius.

Prieš suvažiavimą trečiadienį, 
rugpjūčio 5 d., pageidaujantiems 
numatyta ekskursija Foxwoods 
Casino ir pietūs Ledyard, CT, o 
vėliau sustosime aplankyti Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyną Putname. Ekskursijos 
kaina 45 dol. vienam asmeniui 
(įskaitant transportą).

Dalyvavimo išlaidos suaugu

:l4_ >DI(

Valstybės kontrolė turėtų susidomėti 
signatarų namais, mano Seimo narys

Seimo nario Rimanto 
Smetonos nuomone, Val
stybės kontrolė turėtų pa
tikrinti, ar teisėtai ir tik
slingai panaudotos lėšos 
rekonstruojant Signatarų 
namus. Spaudos konferen
cijoje kovo 31 d. jis sakė, 
kad Valstybės kontrolė 
turėtų išsiaiškinti, kaip pa
naudoti šiam tikslui skirti 
7 milijonai litų.

R. Smetonos nuomone, 
Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus turėtų nedel
siant imti į savo globą 
šiuos namus, kaip tai darė 
ankstesnis šalies vadovas 
Algirdas Brazauskas.

Signatarų namų direktorė
■Jūratė Černiauskienė apgailestavo, kad nesugebama sutvarkyti šios 
istorinės šventos vietos. Situacija, jos nuomone, dėl blogos darbų 
kokybės yra sudėtinga. "Galėtume atidaryti muziejų, kuriame ga
lima būtų parodyti, kaip negalima restauruoti pastatų, ką galima 
padaryti už 7 milijonus litų, kad būtų gėda žiūrėti", - sakė ji.

ELTA

Kaune gaminami 
skraidymo

(atkelta iš 2 psl.)

bei kitus papildomus įrengimus. 
Kaune galima remontuoti ne tik 
karinius ir specialiuosius, bet ir 
civilinės paskirties sraigtaspar

Mokyklai atiteko žiniuonės 
žemė ir vardas

Utenos rajono Tauragnų mo
kyklai suteiktas žymios farma
cininkės Eugenijos Šimkūnaitės 
vardas. Tauragnų mokykla iš žy
mios kraštietės paveldėjo ne tik 
vardą, bet ir 16 ha žemės bei miš

Sonata Petravičiūtė, įveikusi kitą 
niujorkietę Eglę Sidabrienę 
(13:21, 21:11 ir 21:11).

Senjorų vienetą laimėjo Pra
nas Gvildys prieš Edmundą Ado
maitį (17:21,21:17 ir 21:13). Abu 
žaidėjai yra iš New Yorko.

Vyrų dvejetą laimėjo Vilimas 
ir Kemeža iš Chicagos prieš Ar
lauską ir Adomaitį iš New Yorko 
(21:12, 21:13).

Mišrų dvejetą laimėjo Vilimas 
ir Saladžiuvienė iš Chicagos prieš 
Arlauską ir Sidabrienę iš New 
Yorko (21:13, 18:21 ir 21:16).

Reikia pasidžiaugti, kad lietu
vių stalo tenisas atgyja Ameriko
je. Atsirado konkurencija ir su
sidomėjimas. Sekančiais metais 
pirmenybės vėl įvyks Clevelande 
kovo mėnesio pradžioje.

P. V. Gvildys

siems - 120 dol. asmeniui iki 
birželio 1 d. Po to - 130 dol. 
asmeniui. Jaunimui iki 18 m. 
amžiaus - 60 dol. asmeniui. Į šią 
kainą įeina: susipažinimo va
karas su užkandžiais (ketvirtadi
enį) Lietuvių klube; kultūros 
vakaras (penktdienį); banketas 
(šeštadienį) ir priešpiečiai (sek
madienį), bei autobuso išlaidos.

Suvažiavimo dalyvių regis
traciją tvarko Arlene Stiklius, P. 
O. Box 3435, Waterbury, CT 
06705.

Laukiame visų gausaus atsi
lankymo ir dalyvavimo, ir iki 
pasimatymo 85-ame seime!

Regina Juškaitė-Švobienė

Rimantas Smetona

nius. Vieną tokį, kuriame įreng
tas jaukus devynių vietų keleivių 
salonas, "Helisota" parduoda. 
Kauno bendrovė gamina ir leng
vus dviejų vietų lietuviškus lėk
tuvus LAK - XE ir LAK - XA. 
Pasak bendrovės vadovų, jie tę
sia Antano Gustaičio, čia gami
nusio pirmuosius lietuviškus lėk
tuvus ANBO, tradicijas. LR

ko, kuriuos padovanojo pati dak
tarė. Iš Tauragnų apylinkių kilu
sios, į šio miestelio kapines amžino 
poilsio sugrįžusios žiniuonės var
do įamžinimu rūpinasi Eugenijos 
Šimkūnaitės fondas. LR

Kaimo 
tragedija

Leonardas Zavistonovičius, iš
žudęs savo kaimynus ir jų sve
čius, jei būtų gyvas, būtų pri
pažintas nepakaltinamu. Ši
rvintų rajone Draučių kaime va
sario 15 dienos rytą Leonardas 
Zavistonovičius iš legaliai lai
komų karabino ir medžioklinio 
šautuvo nušovė devynis žmones. 
Po to jį patį mirtinai sumušė nu
žudytųjų žmonių artimieji, trage
dijos metu buvę miške. Beje, jų 
pačių, išeinančių iš miško, Leo
nardas Zavistonovičius laukė pa
sislėpęs. Paskutinė Leonardo Za- 
vistonovičiaus auka buvo išėjęs 
į pamiškę septyniolikmetis Vi
lius Kalibatas. Jį bandė užstoti 
tėvas, tačiau pats buvo sužeistas. 
Ši šeima neteko trijų žmonių, 
kaip ir Vrubliauskų šeima, ku
rioje žuvo motina, duktė ir sū
nūs. Iššaudytame kaime gyva li
ko tik žudiko motina, kuri sun
kiai suvokia, kas įvyko. Likęs vie
nintelis gyvas kaimo gyventojas 
Antanas Raudeliūnas nesiruošia 
grįžti gyventi į kaimą, kitų žu
vusiųjų giminės prašo perkelti 
jų paveldėtą žemę į kitas vietas. 
Nepaisant tragedijos, tuščiame 
kaime jau apsilanko vagys. 
Širvintų mero žiniomis, šioks 
toks sujudimas jaučiamas rajo
no lenkų bendruomenėje - čia

LDDP valdininkai iššvaistė 
dešimtis milijonų litų

Tai nustatė Valstybės kontrolė, 
patikrinusi valstybės biudžeto 
lėšų, skirtų žemės ūkiui, panau
dojimą 1995-1996 metais.

Suteikiant lengvatinius kredi
tus iš Paramos žemės ūkiui fon
do, LDDP administracijos laikais 
Žemės ūkio ministerijos vadovai 
viršijo savo įgaliojimus, o žem
dirbiai negavo daugiau kaip 85 
mln. litų.

1995 metais iš Paramos žemės 
ūkiui fondo grūdų perdirbimo 
įmonėms skirta 40,3 mln. litų, 
už kuriuos įmonės turėjo supirk
ti grūdus iš Lietuvos žemdirbių. 
4 mln. litų lengvatinių kreditų 
ne pagal paskirtį panaudojo 
akcinė bendrovė "Malsena". 
Užuot pirkusi 1995 metų der
liaus grūdus iš Lietuvos žem
dirbių, "Malsena" pirko kvietinių 
miltų bei maistinių grūdų iš 
užsienio.

1995 metų rugpjūčio 30 dieną 
Vyriausybės nutarimu Žemės 
ūkio ministerija iš fondo devy
nioms įmonėms leido panaudo
ti 16,9 mln. litų jų įsiskolinimui 
Žemės ūkio bankui padengti, įs
kaitant šias lėšas į valstybinio 
kapitalo dalį. Konstitucinis teis
mas pripažino, kad toks nutari
mas prieštarauja Žemės ūkio 
ekonominių santykių valstybi
nio reguliavimo įstatymui.

1995 metais akcinės bendrovės 
"Panevėžio maistas", "Santuva" 
ir valstybinė įmonė "Kauno mais
tas" gavo lengvatinius kreditus 
iš Žemės ūkio banko. Garanti
nius raštus dėl. paskolų grą

Du krikdemai sustabdė savo narystę 
frakcijoje Vilniaus Rotušei trūksta laikrodžio

Du krikščionių demokratų 
frakcijos nariai - Ignacas Užda
vinys ir Petras Gražulis - sustab
dė savo narystę frakcijoje.

P. Gražulis balandžio 10 d. 
nenorėjo komentuoti savo ap
sisprendimo priežasčių, žadėda
mas tai padaryti kitą savaitę. 
Pasak jo, Didįjį Penktadienį ne
reikėtų kalbėti tokiomis temomis.

Dviejų frakcijos narių pasi
traukimo priežasčių balandžio 10 
d. negalėjo įvardyti ir partijos 
pirmininkas Algirdas Saudargas. 
Jis sakė nežinąs, ar parlamenta

Gedimino pilies Vilniuje muziejaus eksponatai kviečia susipažinti su Lietuvos praeitimi 
V. Kapočiaus nuotr.

įsikūrė Lenkų sąjungos skyrius. 
Viena iš pirmųjų nusikaltimo 
tyrimo versijų buvo tautinis 
motyvas, nes nužudytieji buvo 
visi lietuviai, o Leonardas Zavis
tonovičius pabrėžtinai neben
dravo ir nemokėjo kalbėti lietu
viškai. Kita vertus, Leonardo 
Zavistonovičiaus artimieji ir jį 
pažinojusieji žmonės pasakojo, 
kad jis labai palankiai vertino 
atkurtą Lietuvos nepriklausomy
bę. L.S.

žinimo iš Paramos žemės ūkiui 
fondo neteisėtai pasirašė buvęs 
žemės ūkio ministras Vytautas 
Einoris bei sekretoriai Vytautas 
Kamblevičius ir Vytautas Poliū- 
nas.

Žemės ūkio ministerija, suteik
dama neteisėtas garantijas, fon
dui padarė 7 mln. litų žalą. Dėl 
šių faktų iškelta baudžiamoji 
byla.

1996 metais, neteisėtai garan
tuojant fondo lėšomis, iš Lietu
vos taupomojo banko gauta 
trumpalaikė 10 mln. litų pasko
la paskirta akcinėms bendrovėms 
"Šiaulių malūnas" ir "Joniškio 
grūdai". Šios privačios bendrovės 
iki šiol negrąžino 7,7 mln. litų.

Nagrinėjant suteiktų paskolų 
panaudojimą penkiose apskri
tyse, nustatyta 19 atvejų, kai 
lengvatiniai kreditai buvo nau
dojami ne pagal paskirtį.

Valstybės kontrolė nustatė 
daug pažeidimų Alytaus, Anykš
čių, Ignalinos, Jonavos, Kaišia
dorių, Kėdainių, Lazdijų, Prienų, 
Šilutės, Utenos, Varėnos, Zarasų 
rajonuose.

1998 metų sausio 1-osios duo
menimis, į fondą nesugrąžinta 
85,6 mln. litų paskolų.

Premjeras Gediminas Vagno
rius paprašė Valstybės kontrolę 
medžiagą apie neteisėtus kredi
tus ar jų garantijas perduoti Ge
neralinei prokuratūrai ir apie jos 
sprendimus informuoti Vyriau
sybę bei Seimo ekonominių nu
sikaltimų tyrimo komisiją.

BNS, LR

rai sustabdė ir savo narystę par
tijoje, taip pat koks dabar bus I. 
Uždavinio ir P. Gražulio statu
sas Seime.

Veiklą frakcijoje sustabdę Sei
mo nariai neoficialiai pripažįsta, 
jog toks apsisprendimas atsira
do Prezidentui Valdui Adamkui 
ir premjerui Gediminui Vagno
riui pašalinus iš Vyriausybės švie
timo ir mokslo ministrą Zigmą 
Zinkevičių. I. Uždavinio ir P. 
Gražulio netenkina krikdemų 
partijos nuolankumas premjerui 
ir Prezidentui. ELTA

Mieli lietuviai,
ar žinote, kad:
- šių metų birželio 24 - liepos 5 dienomis Washingtone 

Smithsonian Institution rengiamo etnografinio festivalio pro
gramoje bus pristatyta Lietuvos programa;

- Washingtono gyventojus ir turistus linksmins Dzūkijos 
kaimo dainininkai ir šokėjai, margučius marginti, juostas 
austi, kalvystės darbus dirbti mokys patyrę Lietuvos meistrai; 
savo amato paslaptimis pasidalins medžio drožėjai ir gintaro 
meistras;

- visi norintieji galės pasivaišinti gardžiais lietuviškais val
giais, ten pat bus galima įsigyti amatininkų rankų darbo 
daiktų.

Kam važiuoti į Lietuvą, kai Lietuva dviem savaitėms 
atvažiuoja į Washingtoną. Ateikite, pasižiūrėkite, pasidžiaukite 
kartu su Lietuvos delegacija ir tūkstančiais Washingtono 
turistų.

Džiaugsimės, galėdami atsakyti į jūsų klausimus, tel.: (202) 
234-5860.

Festivalio organizacinis komitetas, 
Lietuvos ambasada Washingtone

R. Smetona nori, kad Vyriausybės 
programa būtų patvirtinta Seime

Seimo Jungtinės frakcijos se
niūnas Rimantas Smetona gru
biu Konstitucijos pažeidimu lai
ko tai, kad devintoji Vyriausybė 
nepristatė Seimui savo pro
gramos ir dėl jos nebuvo balsuo
jama.

Kovo 31d. žurnalistams jis sakė 
neatmetąs galimybės, kad šią 
problemą turės spręsti Konstitu
cinis teismas. Parlamentaro nuo
mone, bet kuris šios Vyriausybės 
sprendimas gali būti apskųstas

Moksleivis Įamžino siautusį 
viesulą

Balandžio pradžioje Mažeikių 
rajono Tirkšlių miestelį nusiaubė 
viesulas. Miestelyje buvo ap
griautos aštuonios sodybos, trys 
iš jų stipriai - buvo pusiau nu
griauti ūkiniai pastatai ir gyve
namas namas. Balandžio 6 d. 
apie 4 valandą vakaro retą gam
tos reiškinį nufotografavo šešio
likmetis Nerijus Vitkauskas. Jis 
buvo išėjęs už miestelio ir, griau
džiant griaustiniui, fotografavo

Vilniaus pedagoginio univer
siteto dėstytojas Libertas Klimka 
Vilniaus savivaldybei pasiūlė at
statyti Rotušės laikrodį. Rotušės 
laikrodis buvo įrengtas šalia 
stovėjusiame bokšte, kuris nu
griuvo XVIII amžiaus pabaigoje. 
Tuomet laikrodis buvo perkeltas 
į Šv. Kazimiero bažnyčios bokštą, 
kur išbuvo iki XIX amžiaus. Iš 
naujo suprojektavus Rotušę, 
bokštui su laikrodžiu nebeliko 
vietos. Iš Vilniuje buvusių bokš
to laikrodžių šiuo metu veikia 

kaip neteisėtai priimtas ne
turinčios įgaliojimų veikti Vy
riausybės.

R. Smetonos manymu, tai gali 
būti formalus veiksmas, bet jis 
yra būtinas, privalomas, nes to 
reikalauja Konstitucija. "Kas gali 
paneigti, kad tai nedaroma todėl, 
kad vis tik bijoma balsavimo 
Seime, manant, kad Seimas ims 
ir nepritars jai", sakė R. Smeto
na.

ELTA

žaibus. Atsigręžęs į miestelį, jis 
pamatė grėsmingą debesies lie
žuvį, kuris leidosi žemyn. Neri
jus spėjo du kartus nuspausti 
mygtuką. Nuotrauką išspaus
dino "Lietuvos rytas", tačiau 
spraipsnelyje nepaminėta, ar 
moksleivis gavo už tai autorinį 
atlyginimą. Nerijus tik po ketu
rių dienų išryškino savo foto
juostą, nes greičiau padaryti nuo
trauką pritrūko pinigų. LR

tik Katedros varpinės laikrodis. 
Prieš porą amžių veikė Rotušės, 
Universiteto observatorijos, Mi
sionierių, Šv. Petro ir Povilo bei 
Trinitorių bažnyčių laikrodžiai. 
Geriausiai išsilaikęs Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios laikrodis, kurį 
pagamino vietiniai meistrai 1794 
metais. L. Klimka laikrodžius 
renka nuo tada, kai Lietuvoje 
buvo pradėti griauti vienkiemiai. 
Tuomet žmonės senus laikro
džius ir kitus senus daiktus mes
davo į melioracijos griovius. LR
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Šj savaitgalį Kultūros 
Židinyje:

JAV Lietuviu Bendruo
menės New Yorko apygar
dos metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gegužės 2 d. 
Kultūros Židinio mažojoje salėje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY. Registracija prasidės 10 vai., 
po jos - susirinkimas.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks sekmadienį, gegužės 3 
d., 12:30 - 5 vai. popiet. Bus 
galima skaniai papietauti (bus ir 
cepelinų), pasigardžiuoti namie 
keptais saldumynais. Veiks at
gaiva. Pelnas skiriamas Kultūros 
Židinio išlaikymui.

Dainava, Alytaus miesto 
liaudies dainų ir šokių ansamb
lis, koncertuos New Yorke, 
Kultūros Židinyje, š. m. gegužės 
7 d., ketvirtadienį. Pradžia 
7:30 vai. vak. Žiūr. koncerto 
skelbimą šio puslapio apačioje.

Už a. a. Eugenijos Vai
nienės sielą vienerių metų mir
ties sukakties proga mišios bus 
aukojamos Apreiškimo par. baž
nyčioje gegužės 3 d. 11 vai. 
ryto. Velionės sūnūs Jonas ir 
Petras kviečia draugus ir pažįsta
mus dalyvati mišiose.

Sutvirtinimo Sakramen
tą Apreiškimo parapijoje su
teiks vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje 
per 11-tos vai. mišias. Kurie nori 
priimti šį sakramentą, prašomi 
iš anksto susisiekti su klebonu 
kun. Vyt. Palubinsku tel. (718) 
387-2111.

Kun. Vytautas Palubins
kas, Apreiškimo par. klebonas, 
prašo grąžinti be jo leidimo "pa
siskolintas" lietuviškas knygas, 
t. y. brangias Lietuvoje išleistas 
dideles knygas su spalvotomis 
iliustracijomis apie Lietuvos baž
nyčias, meną, architektūrą, Vil
niaus universitetą ir kt. Tos kny
gos jam yra labai reikalingos 
parodyti amerikiečiams studen
tams, kurie kreipiasi į jį, norėda
mi susipažinti su Lietuva ir jos 
kultūra. (sk.)

Vilniaus radijo užsie
niui laidos nuo dabar girdi
mos 7 vai. vak. 9855 kHz 
dažniu.<___________ J

..................................... 1

Alytaus miesto 
Liaudies dainų ir šokių

ANSAMBLIO DAINAVA

KONCERTAS
įvyks š. m. gegužės 7 d., ketvirtadieni, 7:30 v. v.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

įėjimo auka - 10 dol.
Bilietai bus pardavinėjami tik prie įėjimo. 
Mažiems vaikams įėjimas nemokamai. 

Veiks atgaivos bufetas

Dėl smulkesnių informacijų prašome skambinti
K. Bileriui, tel. 718-847-8735.

Koncertg rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

New Yorko Apygardos Valdyba

E-mail: jkeleras@aol.com

Redakcija ...... (718) 827-1352
Redakc. FAX ..(718)827-2964
Administr......... (718) 827-1351

Spaustuvė ...... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ........(718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Pranciškoną koplyčioje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY, š. m. gegužės 9 d., šešta
dienį, 9 vai. ryto mišios bus 
aukojamos Tautos Fondo rėmėjų 
intencija. Mišiose dalyvaus ir NY 
Lietuvių Gydytojų ir Dantų Gy
dytojų Draugijos nariai ir svečiai.

New Yorko Lietuvią Gy
dytojų ir Dantų Gydytojų 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks 1998 m. gegužės 9 d., 
šeštadienį, Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
9 vai. ryto - mišios Pranciškonų 
koplyčioje. Po jų seks registracija 
ir susirinkimas Posėdžių menėje. 
Paskaitą "Osteoporosis" skaitys 
dr. Paulius Švitra. Narius ir sve
čius kviečiame skaitlingai susi
rinkime dalyvauti. Prašome pa
sižymėti susirinkimo datą, nes 
atskiri pakvietimai šį kartą ne
bus siuntinėjami. Iki malonaus 
pasimatymo!

NYLG ir DG Draugijos 
valdyba

Tautos .Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 9 d. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Programoje: 9 
vai. ryto Lietuvių Pranciškonų 
koplyčioje bus aukojamos Mišios 
Tautos Fondo rėmėjų intencija. 
Seks registracija. 10 vai. ryto - 
susirinkimas. Metiniame susi
rinkime bus Tarybos, Valdybos 
ir Revizijos komisijos pranešimai; 
bus pristatyti ateities veiklos 
planai; diskutuojami Tautos Fon
do įstatų pakeitimai ir kiti ei
namieji reikalai. Vyks 5 Tarybos 
narių rinkimai. Tautos Fondo na
riai ir svečiai kviečiami dalyvauti.

Šią savaitę gavome sekantį 
laišką:

Siunčiu 50 dol. čekį. Tai JAV 
LB Baltimorės apylinkės 
lietuvių auka "Darbininkui". Sėk
mės!

(pas.) Juozas Saurusaitis 
BLB iždininkas

Edvvard T. ir Irene D. Sen- 
ken, Shelter Island Heights, NY, 
apmokėjo DARBININKO prenu
meratą, atsiųsdami 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Šiemet gegužės 11 d. sueina 
dešimt metų nuo a. a. Antano 
Revento mirties.

Velionis ilgus metus gyveno 
Woodhavene, NY, bet sveika
tai pablogėjus, išsikėlė į šil
tesnį klimatą, į Gulfport, FL, 
kur, pagyvenęs dar keletą me
tų, mirė 1988 m. gegužės 11 
d. Čia pakartosime sutrum
pintą Pauliaus Jurkaus para
šytą nekrologą, kuris buvo at
spausdintas "Darbininko" 
1988 m. gegužės 20 d. nu
meryje.

- o -

Antanas Reventas mirė 1988 
m. gegužės 11 d. Gulfport, FL. 
Laidoti buvo atvežtas į New 
Yorką. Buvo pašarvotas M. Sha- 
lins šermeninėje. Palaidotas 1988 
m. gegužės 16 d., iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios, Cypress 
Hills kapinėse:

Liko žmona Bronė Jundrilaitė- 
Reventienė, kilusi iš Panevėžio, 
buvusi Lietuvoje mokytoja. (Mirė 
1994 m. balandžio 19 d. Palai
dota šalia savo vyro A. Revento - 
red.) Liko trys sūnūs Algirdas, 
Ričardas ir Jonas su šeimomis, 8 
anūkai ir anūkės.

-o-
Antanas Reventas buvo gimęs 

1905 m. sausio 23 d. Mastaičių 
kaime, Garliavos valsčiuje, Kau
no apskrity. Pienininkystės sri
tyje pradėjo dirbti nuo 1926 m. 
kaip pienininkas, pienininkystės 
instruktorius. "Pienocentro" 
krautuvių ir užkandinių revizo
rius, "Pienocentro" Kauno sky
riaus vedėjas, direktorius. Vado-

BAŽNYČIOS VEIKLA LIETUVOJE IR PASAULYJE
< ________ - ______ >

Pasaulinės ligonių 
dienos minėjimas 

Vilniuje

Vasario 10 d. Vilniaus savi
valdybėje Vilniaus arkivyskupi
jos Caritas direktoriaus Boleslo
vo Stankaus iniciatyva buvo su
rengta konferencija pirmą kartą 
Lietuvoje švenčiamai Pasaulinei 
ligonių dienai paminėti. Anot 
konferencijos pirmininko prof. 
habil. med. dr. Leono Mačiūno, 
"konferencija skirta ligoniams 
prisiminti ir pasvarstyti, kuo 
jiems galima padėti".

Vyskupas Juozas Tunaitis pa
pasakojo, kaip atsirado Pasaulinė 
ligonių diena. 1992 m. gegužės 
13 d. ją įvedė popiežius Jonas 
Paulius II. Nuo 1993 metų ji 
minima vasario 11 d. Šiemet 
pagrindinės iškilmės vieta pa
sirinkta Loreto miestas Italijoje. 
Vyskupas taip pat akcentavo bū
tinybę puoselėti gyvenimo troš
kimą, nes Lietuvoje žmonės, ne
norėdami kentėti, neretai pasi
renka mirtį, pabrėžė vilties svar
bą. Jis išsamiai komentavo Šven
tojo Tėvo laišką Ligonių dienos 
proga.

Pasaulio gydytojų federacijos 
"Už žmogaus gyvybę" Lietuvos 
asociacijos pirmininkė med. dr. 
doc. Alina Šaulauskienė kalbėjo 
apie moralines žmogaus ir visuo
menės ligas - melą, išdavystę, 
tolerancijos stoką, gyvenimo de
sakralizaciją.

Doč. Danutės Gailienės pasi
sakymo tema - Mirtis priklauso 
gyvybei. Ji pabrėžė, kad "mirtis 
yra gyvenimo dalis", o įsteigtuo
se slaugos namuose apie tai pa
mirštama. Prelegentė pasakojo 
apie melo aplinkos, kuria ap
gaubiamas mirtinai sergantis li
gonis, žalingumą, apie nuošir
daus bendravimo su ligoniu būti
nybę, nebijojimą sakyti tiesą apie 
jo ligą.

Med. dr. Auksė Narvilienė pri

Antanas Reventas

vaudamas šiam skyriui, jis Kaune 
pastatė centrinę pieninę, suor
ganizavo akcines bendroves "Val
gis" ir "Sodyba". Pradžioje šios 
įmonės veikė kaip Kauno sky
riaus padaliniai.

Buvo uolus kooperatininkas, 
Lietuvos pienininkų ir kontrolės 
asistentų draugijos ilgametis 
pirmininkas, akcinės bendrovės 
"Valgis" valdybos narys-sekreto- 
rius ir kitų kooperatyvinių orga
nizacijų narys.

Gilindamas pienininkystės ži
nias, lankėsi Anglijoje, Vokieti

minė Motinos Teresės gyvenimą, 
gydytoja Janina Tartilienė pasa
kojo apie raupsuotųjų apaštalą, 
meilės kunigaikštį Raulį Folero. 
Vilniaus savivaldybės socialinės 
rūpybos, globos ir pašalpų cen
tro direktorė Angelė Čepėnaitė 
informavo apie 1991 m. įkurtos 
socialinės tarnybos darbą, į kurį 
įsitraukia vis daugiau savanorių. 
Ji džiaugėsi bendradarbiavimu su 
bažnytinėmis bendruomenėmis 
- Visų Šventųjų, Pal. J. Matu
laičio bendruomenių nariais, 
keturiomis Motinos Teresės sese
rimis, Šv. Jono kongregacijos 
vienuoliais.

Lietuvos farmacijos sąjungos 
pirmininkas prof. habil. dr. Edu
ardas Tarasevičius papasakojo 
apie katalikų vaistininkų darbą. 
Vaistininkai, anot jo, "privalo 
vadovautis sąžine ir etika, ne 
vien komercija. Ligoniai iš vais
tinės turėtų išsinešti ne tik vaistą, 
bet ir viltį".

Po konferencijos visi dalyviai 
buvo pakviesti į mišias, kurias 
arkikatedroje Pasaulinės ligonių 
dienos proga aukojo vyskupas 
Juozas Tunaitis.

Šiaulių vyskupijoje 
paminėta Pasaulinė 

ligonių diena

Vasario 11-ąją, maldos už li
gonius ir kenčiančiuosius dieną, 
Šiaulių vyskupas E. Bartulis ir 
prel. Kleopas Jakaitis lankėsi 
Šiaulių ligoninėje, kur aukojo 
mišias. "Kiekvienas žmogus ne
išvengiamai susiduria su kančia, 
tik ne kiekvienas vienodai ją 
priima: vienas protestuodamas, 
kitas nuolankiai, - per pamokslą 
sakė vyskupas. - Reikia pašven
tinti savo kančią, jungiant ją su 
Kristaus kančia. Kentėdami ir 
mylėdami mes nuskaistiname 
save, vis labiau panašėjame į 
Kristų". Vyskupas lankė ligonius 
palatose, kalbėjo su gydytojais. 

joje, Danijoje, Latvijoje, Estijo
je.

Karo metu 1944 m. pasitraukė 
su šeima iš Lietuvos, į Ameriką 
atvyko 1949 m. ir apsigyveno 
New Yorke, baigė New Yorko 
Community kolegiją ir dirbo 
Pfizer bendrovėje kokybės kon
trolės laboratorijoje, kol išėjo į 
pensiją.

Lietuvoje buvo baigęs suau
gusių gimnaziją, studijavęs tech
nikos fakultete.

Velionis labai aktyviai reiškėsi 
visuomeniniame gyvenime, vei
kė Lietuvių Bendruomenėje, visa
da prisidėdavo prie įvairių visuo
meninių projektų, buvo vienas 
iš šaulių kuopos organizatorių 
New Yorke, pirmasis jos pir
mininkas. Tik jo iniciatyva buvo 
išleista Elenos Juciūtės knyga 
"Pėdos mirties zonoje". Knyga 
turėjo didelį pasisekimą, išėjo net 
trys laidos.

Labai aktyviai dalyvavo Kul
tūros Židinio statymo darbuose, 
padėjo telkti lėšas. Rėmė įvairią 
lietuvišką veiklą. Buvo uolus ir 
nuoširdus visuomenininkas, to
lerantiškas, malonaus būdo žmo
gus.

- o -
Mišios už a. a. Antano Reven

to vėlę dešimties metų mirties 
sukakties proga bus aukojamos 
Pranciškonų koplyčioje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, š. 
m. gegužės 9 d., šeštadienį, 10 
vai. ryto. Draugai ir pažįstami 
kviečiami drauge pasimelsti už 
velionį.

Vėliau vysk. E. Bartulis ir prel. 
K. Jakaitis apsilankė Šiaulių mies
to savivaldybės Globos namuo
se, kuriuose prieglobstį turi 30 
vienišų ir ligotų žmonių. Taręs 
ramybės ir paguodos žodį, gany
tojas visus palaimino, pabendra
vo prie vaišių stalo. Vakare 
Šiaulių katedroje už sergančius 
ir kenčiančius buvo aukojamos 
šv. Mišios. B. Ž.

Vatikanas Internete

Kovo 30 d. suėjo vieneri metai 
nuo Šv. Sosto puslapių interneto 
tinkle įvedimo. Pernai kovo 30- 
toji buvo Velykų sekmadienis ir 
todėl pirmasis tekstas, patalpin
tas Šv. Sosto internetiniame pus
lapyje, buvo popiežiaus Jono 
Pauliaus Velykinis žodis "Urbi et 
Orbi".

Per pastaruosius vienerius me
tus Vatikano internetinės tarny
bos puslapiai buvo vieni iš la
biausiai lankomų, tarp milijonų 
panašių puslapių, esančių in
terneto tinkle. Vidutiniškai kas 
mėnesį Šv. Sosto puslapis aplan
komas po 7 milijonus kartų.

Šiuo metu Vatikano intemeti- 
niame. puslapyje galima rasti 
bendrą informaciją apie Šventąjį 
Sostą: apie popiežių Joną Paulių 
II ir jo pirmtakus; apie kasdie
ninę popiežiaus veiklą ir ypač 
apie apaštalines keliones; apie 
Vatikane vykstančius stambes
nius renginius. Reguliariai skel
biami Vatikano Spaudos salės 
pranešimai bei Vatikano dien
raštis "Osservatore Romano". 
Dalis skelbiamos medžiagos su
pažindina su Vatikano muzieju
mi; dalis vietos rezervuota ir 
Vatikano radijui.

Interneto vartotojams prime
name Šv. Sosto puslapio adresą: 
www.vatican.va

Vatikano radijas

( DARBININKO prenumerata ) 
priimama

Tel. (718) 827-13S1 J

Lietuvis, lauko darbų (landsca- 
ping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, Washington, DC, ieško 
darbininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. Yra ga
limybė gauti darbo dokumen
tus dirbti JAV. Atlyginimas pagal 
susitarimą. Suteikiamas pigus butas 
gyventi - 130 dol. mėnesiui. Kreip
tis tel. (202) 244-2373. (sk.)

Tik 46 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLING pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401. (sk.)

Reikalinga moteris prižiū
rėti senutę, jai virti ir rūpintis 
namų ruoša. Gyventi šeimoje West 
Hartford, CT. Turi mokėti lietuviš
kai ir šiek tiek angliškai. Dėl infor
macijų skambinti (860) 561-4905.

(sk.)
Išnuomojamas kambarys prie 

gero susisiekimo, 60 dol. savaitei. 
Galima naudotis virtuve. Skambin
ti (718) 441-1215. (sk.)

Kauno senamiestyje parduo
damas butas (condominium), 1 
blokas nuo Vilniaus gatvės, 3 blokai 
nuo Rotušės aikštės. Butas yra 3-čia- 
me aukšte, trijų aukštų, šešių butų 
name, apima 130 kv. metrų plotą: 4 
kambariai, virtuvė, vonia ir salkos 
(attick); ąžuolinė įranga, naujai atre
montuotas. Tel. Kaune: 011-370-7- 
22-91-89; tel. JAV - 718-849-4635.

(sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
N. N„ Brooklyn, NY -100 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti: -

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, gegužės 30 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gegužės 2 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. Kul
tūros Židinio kieme. Dėl infor
macijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

Siuntiniai j Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas. 

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com
http://www.vatican.va
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