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I naują savivaldos kadenciją 
konservatorius veda 

geri darbai 
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas, kon
servatorių vadovas Vytautas 
Landsbergis laiko normalio
mis savo partijos galimybes 
laimėti savivaldos rinkimus ir 
viliasi, kad „galvojantys" rin
kėjai palankiai įvertins kon
servatorių nuveiktus darbus. 

Tai jis pareiškė sekmadienį 
žurnalistams Tėvynės sąjun
gos konferencijos pertraukoje. 
Popietę įvykęs antrasis konfe
rencijos posėdis, kuriame kon
servatoriai aptarė rinkimų 
kampanijos strategiją ir tak
tiką, buvo uždaras. 

JĮ galimybes (konservato
riams) laimėti žiūriu labai 
normaliai, ne pagal reitingus, 
o pagal nuveiktus darbus", 
žurnalistams sakė V. Lands
bergis. Anot jo, „tai, kas gero 
padaryta, yra pagrindas, kad 
žmonės pasitikėtų". 

Kreipdamasis į Tėvynės są
jungos konferencijos delega
tus, V. Landsbergis teigė, kad 
esama savivaldos „vėluojančių 
reformų", kurias tenka vykdy
ti „ne pačioje palankiausioje 
aplinkoje". V. Landsbergis tei
gė, kad savivaldos rinkimuose 
„pravartu priminti" Lietuvos 
vakarietiškus siekius, kurie 
yra „vienintelė atsvara trau
kai į Minsko pelkes ir Rusijos 
katastrofą". 

„Mūsų uždavinys, kai opo
nentai stengsis akcentuoti 
sunkumus ir problemas, iš
ryškinti nuoseklų pozityvų 
savivaldybių darbą, tai, kas 
jau yra fonde", sakė V. Lands
bergis. 

Seimo pirmininko teigimu, 
susumuojant konservatorių 
veiklą, matyti, jog „tai tikrai 
ne minusas, o pliusas". Per 
1997 metų savivaldybių rinki
mus konservatoriai buvo pir
mi, gavę 33.22 proc. balsų ir 
visoje Lietuvoje laimėję 493 
įgaliojimus. Antra buvo 

LDDP, gavusi 14.29 balsų ir 
laimėjusi 212 įgaliojimų. Da
bar konservatoriai kontroliuo
ja 25 Lietuvos savivaldybes. 

Kalboje konferencijos dele
gatams V. Landsbergis sukri
tikavo konservatorių politi
nius oponentus ir vidinę opozi
ciją. Jis ironizavo dėl dabar 
visuomenėje aukščiausius po
puliarumo taškus turinčių Ro
lando Pakso „naujųjų libe
ralų, apie kuriuos nieko ne
žino net patys liberalai". V. 
Landsbergis teigė, kad kai ku
riuose rajonuose liberalai turi 
„politinės balos" bruožų, nes 
neva ketina rinkimuose elgtis 
„kaip jiems geriau". 

Matyt, turėdamas galvoje R. 
Pakso ir kitų buvusių konser
vatorių pasitraukimą į kitas 
partijas, V. Landsbergis ragi
no būti nuosekliais kitus par
tijos narius. „Neišduok ir ne
meluok. Nereikia bėgti nuo 
tikrųjų sunkumų link pasakų 
vaivorykštės", sakė konserva
torių vadas. 

Žurnalistams V. Landsber
gis teigė nematąs „reiškinių, 
kad partija skilinėtų". „Yra 
žmonių nepatenkintų. Jie 
buvo aukštai, dabar jie ne taip 
matomi. Jie patys iš ten pasi
traukė", sakė V. Landsbergis. 

Vienas konservatorių va
dovų premjeras Andrius Ku
bilius žurnalistams taip pat 
kategoriškai neigė konservato
rių skilimo galimybę, tvirtin
damas, kad partijos neištiks 
socialdemokratų likimas. Kon
ferencijoje kalbėjęs A. Kubi
lius pabrėžė, kad savivaldos 
problemos yra tikrasis ilgalai
kis konservatorių tikslas ir 
kvietė visus visuomenės na
rius jungtis į sąjūdį už ben
druomenę". 

Konservatoriai kovo 19 die
ną ketina dalyvauti rinkimuo
se visose 60-yje Lietuvos savi
valdybių. 

Premjeras kviečia jungtis į 
Sąjūdį už bendruomenę 

Vilnius, vasario 6 d. (Elta) 
— Vienas Tėvynės sąjungos 
vadovų, ministras pirminin
kas Andrius Kubilius sekma
dienį vykusioje partijos konfe
rencijoje, skirtoje savivaldybių 
rinkimams, pakvietė visus 
jungtis į „Sąjūdį už bendruo
menę". 

Pasak premjero, „tai turi 
būti galingas miestelių, kai
mų, parapįjų ir internetinių 
bendruomenių sąjūdis". „Mes 
galime žengti ryžtingą žingsnį 
jau per Šiuos rinkimus ir kiek
viename kaime, miestelyje iš
rinkti kaimo ar miestelio se
niūną, tikrą savo bendruome
nės patriotą ir lyderį, aplink 
kurį burtųsi bendruomenės 
entuziastai", sakė A Kubilius 
ir ragino partijos kolegas įgy
vendinti šį programinį įsipa
reigojimą, nepaisant kas tuo 
seniūnu bus išrinktas — kai
rysis, dešinysis ar liberalas. 

A Kubiliaus nuomone, 
šiandieninėje Lietuvoje, ka
muojamoje pirmiausia dvasi
nio, o ne materialinio skurdo, 
nėra jokio kito kelio, kaip tik 
grįžti prie tikrųjų konservaty
viųjų vertybių. Svarbiausia tų 
vertybių, pasak A. Kubiliaus, 
yra tarp silpno žmogaus ir vi
sagalio valdžios esanti, žmogų 
globojanti ir jam kelią morali
nėje nežinioje parodanti bend
ruomenė. 

Rusija pradeda politinį 
spaudimą Baltijos valstybėms 

Dėl stipraus atlydžio prasidėjus potvyniui. Šilutės rajone pirmadieni buvo apsemta 10 gyvenviečių su 26 sodybo
mis, po vandeniu atsidūrė per 3,000 hektarų pievų. Civilinės saugos departamento duomenimis, apsemtose so
dybose gyvena apie 120 žmonių, tačiau jų evakuoti dar nereikia. J apsemtas sodybas galima nusigauti trakto
riais bei pėsčiomis, kitas galima pasiekti tik valtimi. Apsemtų sodybų gyventojams išduota apie 60 neperšlam
pamų kombinezonų, netrukus jiems bus išdalinti mobiliojo ryšio telefonai. Po vandeniu atsidūrė ir yra,nepra
važiuojami keli rajono keliai, tačiau juos gali įveikti sunkusis transportas. Specialistų teigimu, šiemetinis potvy
nis nebus itin grėsmingas. Didesni potvyniai būna vidutiniškai kas penkerius metus. 

Nuotr . : Šilutės rajonas vietomis primena vandens apsuptą salyną. t Liudo Dambrausko (Elta) nuotr. 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis teigia nieko 
nežinąs apie tariamą Lietuvos 
žvalgybos suaktyvėjimą Kara
liaučiaus srities pasienio ra
jonuose. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergis ko
mentavo Rusijos specialiųjų 
tarnybų pranešimus, neva 
Lietuvos ir Estijos žvalgybi
ninkai vis aktyviau veikia Ru
sijos atžvilgiu. 

Jo teigimu, tai „pradžia po
litinio spaudimo Baltijos val
stybėms, kurio galima ir neko
mentuoti". „Jūs matote, kaip 
evoliucionuoja Rusijos politi
ka, ir jie neapsiribos Šiaurės 
Kaukazu", sakė V. Landsber
gis. 

Praėjusią savaitę Rusijos 

Federalinės saugumo tarny
bos (FST) kontržvalgybos sky
riaus Karaliaučiuje vienas va
dų pareiškė, kad Lietuva su
aktyvino savo žvalgybinę veik
lą Karaliaučiaus pasienio ra
jonuose. Kiek anksčiau ITAR-
TASS naujienų agentūra pra
nešė, neva Kuršių nerijos Lie
tuvai priklausančioje dalyje 
yra įsikūręs NATO elektroni
nės žvalgybos padalinys. 

Tomis pačiomis dienomis 
Rusijos žiniasklaida pranešė 
apie Estijos teritorijoje NATO 
užsakymu veikiantį galingą 
žvalgybos centrą ir kuriamą 
diversantų mokyklą. 

Estijos premjeras Mart Laar 
pareiškė, kad Rusija mėgina 
apšmeižti Estijos instituci
jas ir pradeda propagandos 
puolimą prieš Estiją. 

LUKoil Baltija" pasirašė 
sutartį su „Mažeikiu nafta" 

99 

„Ne atomizuota liberalų in
dividų minia, ne socialistiškai 
sulyginta klasinė visuomenė, 
o gyva pulsuojanti gyvybingų 
ir energingų bendruomenių vi
suma yra tikra pilietinė visuo
menė, kurioje nei Vytauto 
Šustausko populizmas, nei 
Mindaugo Murzos bandymai 
mėgdžioti fiurerius neturi jo
kios perspektyvos", sakė parti
jos konferencijoje, skirtoje sa
vivaldos rinkimams, TS (LK) 
vicepirmininkas, ministras 
pirmininkas A Kubilius. 

* Vyriausioji rinkimu ko
misija penktadienį kreipėsi į 
Finansų ministeriją, prašyda
ma pradėti įtakingiausių par
tijų finansavimą. Remiantis 
pernai priimtu Politinių par
tijų ir politinių organizacijų fi
nansavimo įstatymu, iš vals
tybės biudžeto bus skirtos lė
šos partijoms, kurios 1996 m. 
Seimo rinkimuose ir 1997 m. 
savivaldybių tarybų rinki
muose surinko daugiau kaip 3 
proc. rinkėjų balsų. Didžiausią 
sumą gaus valdančioji konser
vatorių partįja, kuriai per 
pirmąjį pusmetį bus skirta be
veik 218,000 litų. Krikščionių 
demokratų partija gaus beveik 
79,000 Lt, LDDP — 72,000 Lt, 
Centro sąjunga — 50,000 Lt, 
Socialdemokratų partija — 
46,000 Lt, Lietuvos lenkų rin
kimų akcija — 24,000 Lt. <BNS> 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) 
— Susivienijimas „Mažeikių 
nafta" ir dukterinės Rusijos 
bendrovės „LUKoil" įmonė 
„LUKoil Baltija" pirmadienį 
pasirašė sutartį dėl Mažei
kiuose perdirbtų naftos pro
duktų pirkimo šiais metais. 

Tai — pirmoji sutartis iš 
trijų sutarčių paketo, dėl ku
rio jau du mėnesius derasi 
„LUKoir ir „Williams" valdo
ma „Mažeikių nafta". 

Dokumentą pasirašė „LUK
oil Baltija" generalinis direk
torius Raimundas Dabravals-
kis ir „Mažeikių naftos" gene
ralinio direktoriaus pavaduo-

* Lietuvos prez idento 
patarėjas ypa t ing iems pa-
vedimams Rolandas Paksas 
pareiškė ketinąs trauktis iš 
Valdo Adamkaus komandos. 
Apie tai jis pranešė, kalbėda
mas New Yorke veikiančio Ro
mo Kezio radijo laidoje „Lais
vės žiburys", pirmadienį pra
nešė dienraštis „Lietuvos ry
tas". Vasario 2-13 d. buvęs 
premjeras, liberalų vadas R. 
Paksas su žmona lankosi JAV, 
kur Lietuvos prezidentūros 
siuntimu susipažįsta su Ame
rikos valdymo struktūromis. 
Pasak R. Pakso, kaip Liberalų 
sąjungos pirmininkas jis ne
galės ir dirbti drauge su prezi
dentu, ir dalyvauti savivaldy
bių rinkimų kampanijoje. Vil
niaus liberalų sąraše pirmuo
ju numeriu įrašytas politikas 
teigė vėl sieksiąs sostinės me
ro pOStO. (BNS) 

* Sekmadieni pajūr iu ne
toli Karklės ka imo vaikš
tinėjusi moteriškė, kuriai su
teikta teisė rinkti į krantą iš
mestus medžius bei kitas jū
ros gėrybes, netikėtai rado 
vienuolika kopūsto galvos dy
džio seno ir sukietėjusio mazu
to gabalų. Visi kartu jie svėrė 
apie 120 kilogramų. Apie radi
nį informuoti Palangos gamto
saugininkai teigia tokių keis
tenybių anksčiau neregėję. 
Liudininkų teigimu, pasvertus 
naftos produktų gabalus mote
ris susirinko ir, susikrovusi į 
arkliuku traukiamą vežimą, 
išsivežė namo, kur matyt keti
na sukūrenti krosnyje. Rady
bomis susidomėję gamtosaugi
ninkai vieną mazuto gabalą 
pasiliko tyrimams. <EIU> 

tojas Keith Montgomery. 
Pagal sutartį „LUKoil" iš 

Mažeikių gamyklos šiemet nu
pirks 360,000 tonu produktų, 
kuriuos pardavinės savo dega
linėse Lietuvoje. 

R. DabravalskV. sakė, kad 
„LUKoil Baltija" parduodamų 
produktų kaina bus tokia pat, 
kaip ir kitiems „Mažeikių naf
tos" klientams. „LUKoil" ir 
„Mažeikių nafta" dabar derasi 
dėl ilgalaikio (10 metų} bend
radarbiavimo bei „LUKoir 
naftos perdirbimo Mažeikiuo
se. 

Tuo tarpu Maskvoje susi

tikę „Williams International" 
ir Rusijos susivienijimo 
„LUKoil" vadovai — preziden
tai John Bumgarner ir Vagit 
Alekperov — susitarė toliau 
tęsti derybas abi šalis domi
nančiais klausimais. 

Neoficialių šaltinių duome
nimis, susitikimą planuota su
rengti Londone, tačiau ten ne
sutiko atvykti „LUKoil" vado
vas. 

J. Bumgarner, kuris į 
Maskvą nuskrido po penkių 
dienų vizito Lietuvoje, ir V. 
Alekperov, manoma, bando 
išvesti iš aklavietės nesėkmin
gas derybas dėl rusiškos naf
tos pardavimo „Mažeikių naf
tai". 

Liberalai kaltinami valstybės 
sutarčių griovimu 

„tai ką daro Maldeikis, virsta 
derybų griovimu". 

Praėjusią savaitę lankyda-

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) 
— Pirmadienį Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
spaudos konferencijoje komen
tuodamas „Williams" ir „LUK
oil" derybas, kurios vyko sau
sio pabaigoje, teigė, jog buvęs 
premjeras, liberalų vadovas 
Rolandas Paksas per „Wil-
liams Internationar ir „LUK
oil" derybas Vienoje „sukiojosi 
gretimame kambaryje". 

V. Landsbergis teigė, kad tai 
„ne tiek derybos, kiek intri
gos". „Matau nuo (ūkio eksmi
nistro Eugenijaus) Maldeikio 
laikų iki dabar tam tikras pas
tangas sutrikdyti pasitikėji
mą, surasti plyšių Lietuvos 
vyriausybės ir '\V:!liams' part
nerystėje", sakė V. Landsber
gis. Jis kaltino E. Maldeikį, 
jam dar būnant ministru, su
rengus dvišalius pasitarimus 
su „LUKoil", taip siekiant su
kelti „Williams" nepasi
tikėjimą. 

Praėjusį rudenį E. Maldeikis 
atsistatydino iš ministro pa
reigų, kaip jis teigė, nepritar
damas Lietuvos vyriausybės 
sutartims su „Williams Inter
national". 

Pasak Seimo pirmininko. 
dabar, kai „Williams" ir 
„LUKoil" pasitarimus „organi
zuoja tie patys žmonės, kurie 
norėjo sugriauti šią sutartį, 
tai galbūt vienas tikslų — su
kelti nepasitikėjimą Lietuvos 
puse. Tai intrigavimas". 

„Lietuvos politinė opozicija, 
pasivadinę liberalais, toliau 
dalyvauja 'LUKoil'o' pusėje", 
teigė V. Landsbergis. Anot jo, 

masis Lietuvoje, „Williams In
ternational" prezidentas John 
Bumgarner pranešė, kad bu
vęs ūkio ministras E. Maldei
kis tarpininkavo iš „LUKoil" 
pusės, organizuojant derybas 
Vienoje. 

Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) atstovai paneigė Seimo 
pirmininko pranešimą. 

Trumpoje spaudos konferen
cijoje LLS valdybos narys Eu
genijus Maldeikis tvirtino, 
kad sausio pabaigoje, kai vyko 
rusų ir amerikiečių derybos. 
R. Paksas „tikrai buvo Vil
niuje, ir jis neturi ryšio su vi
sais šiais projektais". 

Liberalė Dalia Kutraitė, R. 
Pakso kabinete dirbusi vy
riausybės kanclere, sakė, kad 
per Vienos derybas sausio 26-
28 d. R. Paksas dalyvavo LLS 
skyrių pirmininkų susiti
kime, prezidentūroje kalbėjosi 
su trimis pareigūnais bei foto
grafavosi portretinei nuotrau
kai, susitiko su energetikos 
specialistais. 

Buvęs ministras E. Maldei
kis sakė nerengęs rusų ir 
amerikiečių susitikimų, o tik 
„kažkiek padėjęs" juos orga
nizuoti. Jis tvirtino, kad to
kios pagalbos jo prašė „Wil-
liams" atstovai. Jis teigė apie 
savo vaidmenį ir atsiradusias 
galimybes žodžiu informavęs 
prezidentą Valdą Adamkų ir 
ūkio ministrą Valentiną Mi-
laknį. 

Lietuva sieks 2004 metais būti 
tinkama Europos Sąjungai 

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) 
— Lietuva yra pasiryžusi nuo 
2004 metų sausio 1 dienos bū
ti pasirengusi prisiimti narys
tės Europos Sąjungos įsipa
reigojimus. 2002 m. Lietuva 
stengsis baigti narystės dery
bas. 

Šios datos yra nurodytos 
Lietuvos derybų pradžios pra
nešimo pagrindinių elementų 
projekte, kuriam pirmadienį 
pritarė Vyriausybinė Europos 
integracijos komisija (VEIK). 
Projektą VEIK posėdyje pris
tatė derybų dėl narystės ES 
delegacijos vadovas, užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas. Posėdžiui pirmi
ninkavo VEDX vadovas prem
jeras Andrius Kubilius. 

Posėdyje taip pat pritarta 
pirmiesiems euroderybininkų 
delegacijos pateiktiems Lietu
vos derybinių nuostatų projek
tams, kuriuos pristatė vyriau
siasis derybininkas Vygaudas 
Ušackas. 

Delegacija pateikė derybi
nes nuostatas pagal septynis 
skyrius: „Statistika", „Mažos 
ir vidutinės įmonės", „Moks
las ir mokslo tyrimai", „Švieti

mas ir mokymas", „Telekomu
nikacijos ir informacijos tech
nologijos", „Kultūra ir audio
vizualinė politika", „Bendra 
užsienio ir saugumo politika". 

Užsienio reikalų ministerija 
artimiausiu metu pateiks 
šiuos projektus tvirtinti vy
riausybei. 

Iš viso įstojimo į ES derybos 
aprėpia 29 derybines nuosta
tas arba įvairių ekonomikos ir 
politikos sričių skirsnius. Lie
tuva siekia pradėti derybas su 
ES dėl kuo daugiau derybinių 
skirsnių. 

Praėjusį mėnesį žinių agen
tūra Reuters, cituodama aukš
tus Europos Komisijos parei
gūnus, pranešė, kad visoms 
derybas pradedančioms vals
tybėms planuojama pasiūlyti 
pradėti nuo 5 skirsnių, aprė
piančių bendrą užsienio ir 
saugumo politiką, mokslą ir 
švietimą bei kultūrą. 

Derybų pradžia bus pa
skelbta vasario 15-ąją per ES 
valstybių UR ministrų susiti
kimą, tačiau tai bus tik oficiali 
ceremonija, o tikrosios dery
bos prasidės kovo pabaigoje. 

Latvijos kritika dėl Lietuvos 
saugumo siekių nustebimo 

Vilnių 
Vilnius, vasario 5 d. (BNS) Penktadienį mokslinėje kon-
Lietuvos Užsienio reikalų 

ministerija (URM) reiškia 
nuostabą dėl Latvijos kritikos 
Lietuvos siekiams kuo grei
čiau įstoti į NATO. 

Lietuvos UR viceministras 
Vygaudas Ušackas šeštadienį 
sakė, kad yra linkęs Latvijos 
UR ministro Indulio Beržinio 
pasisakymą vertinti kaip ne
susipratimą. 

„Iš tikrųjų Lietuva narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO 
siekia individualiomis pastan
gomis, tačiau glaudžiai ben
dradarbiaudama tiek su ben
drus integracinius siekius tu
rinčiomis Lenkija, Latvija bei 
Estija, tiek su kitomis kai
mynėmis — Rusija bei Balta
rusija", kalbėjo diplomatas. 
Jis pažymėjo, kad narystės 
NATO Lietuva siekia „ne Lat
vijos ar Estijos sąskaita" bei 
pasisako už visų Baltijos val
stybių priėmimą į sąjungą. 

V. Ušackas išreiškė viltį, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
ir toliau liks ištikimos princi
pui, kad vienos valstybės pa
siekimas yra visų laimėjimas. 

ferencijoje Latvijos universi
tete I. Berzinis užsipuolė Lie
tuvos siekius įstoti į NATO 
anksčiau už kitas Baltijos kai
mynes. Pasak ministro, tokia 
Lietu v os politika yra nepro
duktyvi ir pavojinga regiono 
saugumui. Jo nuomone, Lietu
vos norai tapti NATO nu
mylėtine Latvijai ir Estijai ke
lia atskyrimo pavojų. 

„Nekritikuočiau Lietuvos, jei 
tai būtų tik Baltijos vienybės 
reikalas. Tačiau tai visiškai 
skirtingas, bendros saugumo 
politikos regione klausimas", 
sakė I. Berzinis akademinei 
visuomenei. 

Pernai balandį Vašingtone 
vykusiame NATO viršūnių pa
sitarime Latvija, Lietuva ir 
Estija buvo įvardytos kaip 
valstybės-kandidatės į sąjun
ga-
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

APSIŠVIETIMAS PROSTATOS REIKALU 

JONAS ADOMAVIČIUS, MJ>. 

Klausimas 

Mielas Daktare. 
Esu 75 metų amžiaus. Tunu 

padidėjusią pro»tat.a. Dakta
ras prirašė „Hyrr-.n" 1 mg. ku
riuos naudoju ;au porą metų. 

Paskutiniu laiku g3unu ga
na daug pasiūlymų pirkti viso
kiais pavadinimais tablečių 
dėl prostatos pataisymo. Mano 
klausimas labai paprastas: ar 
bandyti jų pasiūlymus, ar pa
likti prie .Hytrin''? 

Manau, kad būtų įdomu 
.Draugo" skaitytojams, jeigu 
parašytumėt straipsnelį pla
čiau apie prostatą. 

Atsakymas 
J Tamstos paprastą klau

simą štai gydytojo dar papras
tesnis atsakymas: nebandyk 
jų pasiūlytų, jei nenori būti 
apgautas ir savo kišenę nenori 
pratuštinti. Neišmanėlių jau 
Dovydo laikais buvo nesuskai
toma daugybė, jų nemažiau 
yra ir šiandien. Tokius lengva
tikius apgauna labai gudrus 
išnaudotojai. Iš to jie savo 
žmonas kailiais papuošia, o 
patys poilsiauja ištaigingose 
vasarvietėse. Laikykis savo 
gydytojo — urologo nurodymų. 
Kadangi nieko apie save dau
giau neparašei, tai ir nieko ne
galima daugiau patarti. Tik 
pabrėžtinai reikia apsaugoti 
žmones nuo visokiausių, da
bar gausiai privisusių, apga
vikų, net profesionalais pasi
vadinusių. Jie iš telefono kny
gos sužino adresus ir siunčia 
daugeliui, o kai pataiko ant 
lengvatikių — tai tie palieka 
kaip višta vanagui. Visoms 
toms jų „stebuklingus" vais
tus, nuo visų ligų, visų vėžių, 
visų prostatų, propaguojan
čiam knygpalaikėm vieta yra 
šiukšlyne, kol jas patikrins 
medicina. Mat, tik kai kurios 
jų gali būti žmogui naudingos. 

Štai truputis jų skelbiamos 
netiesos, parašytos 82 pusla
pių brošiūroje „Miracle Medi-
cine". „Mokslininkai surado 
natūralias medžiagas, kurios 
sustabdo artrito skausmus; 
žoles tirpinančias riebalus kū
ne ir mitybines medžiagas, 
žudančias vėžio celes ir sulai
kančias augimą auglių; kas 
geria šį natūralų skystį, su
mažina 73 proc. insultus, ir 
širdies atakas; filadelfiškis gy
dytojas susekė, kad katarakta 
gali būti prašalinta be operaci
jos". 

Tai tik keletas „fantastic 
medical discoveries" („stebuk
lingos medicinos atradimų). 

Toliau apgaulingai skelbia
ma, kad jų vaistai šalina ne
migą, įtampą, visus skaus
mus, nusiminimą ir jaunina 
smegenis, tolina osteoporose, 
kepenų ligas, o taip pat tvarko 
moterų regulas, nutukimą... 

Viskas taip įtikinančiai pa
rašyta, taip paduodama dalinė 
tiesa, kad net gydytojas gali 
susigundyti ir paklusti jų vi
lionėms. Bet medicina per
spėja, kad, pavyzdžiui, prosta
tai siūlomos Palmeto uogos 
dar neištirtos, jų veikimas tik 
šioks toks ir nežinomas kenks
mingumas, jas ilgai vartojant. 

Tie pelnagaudžiai niekina 
dabartinę mediciną ir gydyto
jus. 

Medicinos mokslas labai 
sparčiai žengia pirmyn, jo 
naujausi pasiekimai žolelių, 
vaisių, daržovių srityje skel
biami mediciniškoje spaudoje 
—jų ir tik jų visi laikykimės. 

Vienas lietuvis, atvykęs Či
kagon labai išsekęs, praneša, 
kad jis, suviliotas minėtų bro
šiūrų, pardavė savo garažą 
Vilniuje ir visus gautus 500 

TOLIAU APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ 
KANADOJE 

Sausio 28 d. „Wall Street JoiirnaT išspausdino Kanados British Columbia provinci
jos buvusio vyriausio patologo, dr. WiUiam McArthur kreipimąsi \ JAV viceprez. Al 
Gore — „Pranešimas viceprezidentui Gore: Kanadoje medicina nei pigi, nei efektin
ga". Toliau pateikiama išspausdinto laiško ištrauka. 

dolenų nuvežė „stebuklin
gam gydytojui" į Baltarusiją, 
kuris įsitaisęs 18-tame aukšte 
ir sakąs turįs ryšį su ameri
kiečiais gydytojais. Jis patarė 
jam gydyti po visą kūne išsi
plėtusi vėžį jo duotomis žole
lėmis, lašais ir tabletėmis... 

Kai medicina ištirs tokio gy
dymo vertę, ją pranešime. 

Padidėjusi prostata ne visa
da sukelia negerumus — dau
giau negu puse vyrų neturi 
negerumų dėl jų padidėjusios 
prostatos, tik kai kuriems vy
rams reikia gydytis, kai jų 
padidėjusi prostata ima juos 
šešeriopai varginti. Tas tokių 
vyrų vargas yra dėl dalinio 
šlapinimosi sulaikymo, atsira
dęs šlapinimosi nenormalu
mas: 

1. nusišlapinus dar lieka 
jausmas, jog visai neištuštinta 
pūslė; 

2. vis dažnėjantis šlapinima
sis; 

3. pradėjus šlapintis, nu
trūksta srovė, o po to vėl teka; 

4. sumažta šlapimo srovė ir 
jos jėga, stenėjimas, veržimas 
šlapintis, naktimis šlapinima
sis, nes ne visai ištuštinta 
pūslė greit vėl prisipildo; 

5. nepilno išsituštinimo 
jausmas ir nusišlapinus la-
šėjimas; 

6. pagaliau iš perpildytos 
pūslės nuolatinis tekėjimas 
šlapimo ar visiškas šlapimo 
sulaikymas. 

Gydytojas prostatą per išei
namąją angą tikrindamas su 
pirštinėtu ir vazelinėtu pirštu, 
jaučia jos padidėjimą, guminį, 
akmeninį sukietėjimą, viduri
nio įdubimo išlyginimą. Vis 
tik jos didumas gali suklaidin
ti; mat, taip ją tiriant, rasta, 
kad ir maža prostata gali būti 
pakankamai didelė, idant su
spaustų uretrą (kanalą nešan
tį Šlapimą lauk iš pūslės). 

Išsiplėtusios venos pūslės 
angoje ir uretros pradžioje gali 
plyšti, vyrui besistengiant šla
pintis ir dėl to atsirasti kraujo 
šlapime. 

O kai prisimeta į tą vietą 
uždegimas, esti skausmingas 
šlapinimasis, ima šaltis krėsti 
ir pakyla temperatūra. 

Visiškas šlapimo užlaiky
mas vyrui atsitinka šiais atve
jais: kai ilgai stengiamasi ne-
sišlapinti, kai prisieinama ne
judėti, kai jis nusišaldo, kai 
esti užmigdomas, kai ima dėl 
gėrybiniai padidėjusios pros
tatos anticholinerginius (pūslę 
sutraukiančius — sumažinan
čius) ar simpatomimetinius 
(šlapimo ištekėjimą trukdan
čius) vaistus bei alkoholio iš
gėrus. 

Ištempta Šlapimo pūslė gali 
būti užčiuopiama ar gydytojo 
perkusijos pagalba susekama. 

Užsitęsęs visiškas ar dalinis 
šlapinimosi sulaikymas gali 
sukelti vis didėjantį inkstų ne
pajėgumą ar kraujyje šlapalų 
susikaupimą — azotemiją. 

Daugiau apie tai kitą kartą. 
Sėkmės! 

* Lietuvos žurnalistų są
junga (LŽS) bulvarinio dien
raščio „Vakaro žinios" redak
toriui Ričardui Jarmalavičiui 
priminė, kad jis gali nesilaiky
ti etikos normų, tačiau privalo 
laikytis įstatymų. „Kviečiame 
kolegas laikytis įstatymų, vie
šąją informaciją pateikiant 
teisingai, tiksliai ir nešališkai. 
Antraip labai greitai sulauksi
me apynasrio — skubos tvar
ka bus sukurtos ziniasklaidą 
cenzūruojančios valstybinės 
institucijos", rašoma LŽS vyk
domojo komiteto išplatintame 
pareiškime. <BNS> 

J a u dabar yra aišku, kad 
Bill Clinton ir Al Gore planuo
ja per šių metų r inkimus 
iškelti sveikatos aprūpinimo 
klausimą. Mano kraš tas Ka
nada yra dažnai cituojama 
kaip JAV-oms pavyzdys, nes 
čia y ra „nemokama" sveikatos 
priežiūra ir vaistai nedaug 
kainuoja. Tačiau būtų tra
giška ir finansiniai brangi 
klaida, jeigu Amerikos vyres
niojo amžiaus asmenys nu
tar tų , kad jiems geriau patar
n a u t ų kanadiško tipo svei
katos priežiūros aprūpinimas, 
a r jeigu JAV Kongresas ma
nytų, kad jis gali įvesti vaistų 
ka inų kontrolę, nepakenda-
m a s sveikatos aprūpinimo ko
kybei. 

The Organization for Eco-
nomic Cooperation and Devė-
lopment (OECD), kuris renka 
ekonominius duomenis bei 
veda tyrimus apie j a m pri
klausančius 29 kraš tus , nese
n ia i padarė tokią pastabą — 
1978-1991 m. laikotarpyje Ka
nados moterims sumažėjo nuo-
66.1 m. iki 63.8 metų, t a s 
amžius, kurio gali t ikėtis sup
laukt i be negalių. Ar gali būti , 
k a d šie duomenys a tspindi 
faktą, jog kanadiečiai tur i -
laukt i vis ilgiau dėl daugel io ' 
medicininių ir chirurginių pa
tarnavimų? •''• 

Kanadiečiams prireikus pa
matyt i specialistą, reikia lauk
t i vidutiniškai 6 savaites po 
to , kai šeimos gydytojas spe-' 
cialistą rekomenduoja. Pa ; 
m a t ę specialistą, kanadiečiai 
laukia dar 7 savaites, iki gy
dymas parūpinamas. Tame 
tarpe jie turi eilėje laakti, at
likti įvairius tyrimus, nes yra 
tyrimamas reikalingos tech
nologijos stoka. Vidutiniškai, 
laukimo laikas magnetinio re
zonanso tyrimams (MRI) yra 
11 savaičių, o „CAT scan" tyri
mams yra 5 savaitės. 

Anksčiau buvo sakoma, kad 
šis laukimas sveikatos ne
pažeidžia. Dabar Toronto apy
linkės ligoninės, susirūpinu
sios, kad dėl pavėluoto gydyr 

mo nebūtų paimtos į teismą, 
prašo pacientų pasirašyti do
kumentą, atpalaiduojantį ligo
nines nuo atsakomybės už 
sveikatai padarytą žalą nuo 
atidėto gydymo. 

Tuo tarpu OECD ir Fraser 
Institute atlikta apžvalga, ly
ginanti įvairius kraštus rodo, 
kad, nors Kanados sveikatos 
aprūpinimo visos išlaidos1 yra 
5-toj eilėje, ..CT scanners" 
aparatūra naudotis galimybė 
— 21-je eilėje. MRI aparatūra 
— 19-toje eilėje, vėžį gydyti 
spinduliavimo įranga — 6-toje 
vietoje; t e n t 18 chirurginių ir 
diagnozavimo procedūrų, ku
rios lengvai prieinamos JAV-
ose, visai nėra British Colum
bia provincijoje. Apie priėmi
mą į ligonine, gydytojai aiš
kina, kad tipingas kanadietis 
ligonis turi laukti beveik dvi
gubai ilgiau, negu medicini
niai patartina. 

JAV-ose politikieriai dažnai 
tvirtina, kad Kanados sistema 
kontroliuoja sveikatos aprūpi
nimo kainą. Taip. kai kurios 
išlaidos yra1 kontroliuojamos, 
bet jų tarpe nėra uždarbių 
išlaidų. Kkfl'ados ligoninėse 
unijų nariai uždirba žymiai 
daugiau, negu "kitur dirbantys 

. unijų nariai;B ten, kur kainos 
yra suvaldomos, dažniausiai 
nukenčia patarnavimų prįeiT 
namumas. "•' ' 

Kanadoje visose provincijose 
yra įvesta Vaistų kainų konT 
trolė ir sakcma, kad daug pi
nigų sutaupyta. Tačiau ligo
nių sveikata yra nukentėjusi. 
Kadangi yra tokia vaistų kon
trolė, kai kufios organizacijos 
ruošia JAV pensininkams ke
liones autobusu iš New Yorko 
ir Naujos Anglijos į Quebec, 
pirkti vaistų,. Tačiau šitie 
amerikiečiai^ nežino, kaip su 
jais būtų pasielgta, jeigu jie 
būtų Quebec gyventojai. Nese
niai Kanados „National Post" 
išspausdintas straipsnis teigė, 
kad vadovybes atlikta (bet ne
paskelbta) ap'žvalga yra doku
mentavusi atsitikimų, kur 
Quebec gyventojai yra mirę, 

Kauno Kūdikio namuose, Lopšelio galvoje, kur [*.r s a u l u t ė s " bendradar 
bius Robert Dūda ir Paul Bamfbrd bus jronRtas --''.matologijoa kabinetas, 
kuriuo nemokamai gale* naudotis ipvlmkes it.. >. !ų vaiku Šeimos 
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nes buvo reikalingų vaistų 
trūkumas. Kitose vietovėse 
yra atsitikę, kad vaistais 
sėkmingai gydomi pacientai 
atsidūrė ligoninėse po to, kai 
pagal valdžios nustatytas tai
sykles, tų pacientų vaistai 
buvo pakeisti į senesnį, pi
gesnį, bet ne taip gerai vei
kiantį variantą. 

Kanados patirtis su valdžios 
tvarkoma sveikatos priežiūra 
duoda suprasti, kad siauras 
dėmesys, atkreiptas tik į kai 
kurių sveikatos priežiūros 
reikmenų kainą, sukelia nenu
matytas pasekmes, pažeidžian
čias visuomenės sveikatos 
stovį. Vien faktas, kad Kana
doje galima — laikinai — pi
giau įsigyti kai kuriuos vais
tus negu JAV-ose, nereiškia, 
kad JAV vaistų sistema tu
rėtų būti pertvarkyta, panaši į 
Kanados. Niekas neneigia, 
kad JAV-ose reikia įvesti pa
keitimų, bet tai turi būti pada
ryta pamažu ir atsargiai, visų 
pirma statant visuomenės 
sveikatos gerovę, ne kokį 
trumpalaikį kainų sumažini
mą. Kaip daug kanadiečių 
išmoko: gauni tą, už ką už
moki, o gal ir truputį mažiau. 

(Iš anglų k. vertė Eglė 
Paulikienė, RN) 

APIE KIAUŠINIUS 
Nevenkite šeimą maitinti 

patiekalais iš kiaušinių! Jeigu 
jus kankina abejonės, tai gal 
jas išsklaidys toliau pateikia
mi faktai. 

1. Kiaušiniuose esantys bal
tymai yra patys kokybiškiau
si, juos pralenkia tik motinos 
pienas. 

2. Kiaušiniuose yra 15 vita
minų ir mineralų: tiamino, ri-
boflavino, niacino, folinės 
rūgšties, vit. 1*6, vit. B12, vit 
A, vit. E, vit. D, biotino, kal
cio, geležies, magnio, vario, 
jodo. 

3. Viename dideliame kiau
šinyje yra 6.5 g baltymų, 0.6 g 
angliavandenių, 5 g riebalų. 

4. Vienas kiaušinis turi 70-
75 kalorijas. 

5. Trynio spalva priklauso 
nuo vištų pašarų (kukurūzais 
lesintų tryniai geltonesni už 
tų, kurios lesė kitokius grūdus 
ar kruopas). 

6. Rudų ir baltų kiaušinių 
maistinė vertė yra vienoda. 

7. Baltymo „virvutė" nėra 
gemalo užuomazga, o specia
lios sudėties baltymas, apsau
gantis trynį. 

8. Kad kiaušiniai būtų ska
nūs, laikykite juos formelėse 
ar dėžutėje, nes sugeria kva
pus. 

9. Vieną dieną kambario 
temperatūroje laikomi kiauši
niai pasensta tiek pat, kiek 
per savaitę šaldytuve. 

10. Šviežumą atpažinsite 
taip: šviežias kiaušinis vande
nyje skęsta, „pagyvenęs" laiko
si horizontalioje padėtyje, o se
nas plūduriuoja. 

(.Artuma", 1999 m.. Nr. 11) 

* Kaunas. Neseniai Kauno 
arkivyskupijos Jaunimo cen
tre susitiko Lietuvoje įsikūru
sios Gyvenimo ir tikėjimo in
stituto ir Škotijos Craighead 
Gyvenimo ir tikėjimo instituto 
bendradarbiai. Buvo pasidaly
ta darbo patirtimi bei aptartos 
bendradarbiavimo galimybės. 

* Vyriausybės nutarimu, 
į akcinių i r uždarųjų akci
nių bendrovių, kuriose vals
tybei priklauso akcijos, valdy
bas nuo šiol bus galima siūlyti 
ne tik valstybės tarnautojus, 
bet ir pavienius asmenis. <EIU> 
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VIDAS J. NEMICKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberte Rd, rfekory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Te*. (708) 588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S I , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tat. 708-422-8280 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7fth Avs.. Hfcfcory M * H. 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARASZUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LiGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

EDMUNDAS V12NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

ChicMo.IL 60638 
Tei 775-229-9965 

Valandos papai susitarimą 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

naujai prisijungusi pne vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame (vairiais 
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708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
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DRAUGO biuletenis 

773-585-9500 • 
FAX 773-585-8284 
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telef. 

MANO NEMOKAMAS 
SKELBIMAS 

siųskite paštu arba faksu: 
DRAUGAS 
4545W.63rdSt. 

Chicago, IL 60629 

DĖMESIO! 
DĖMESIO! 

DĖMESIO! 
„DRAUGAS" 

ruošiasi leisti antrą 
numerį 

INFORMACINIO 
BIULETENIO, kuris 

išeis 2000 m. kovo 1 
d., ir tada reguliariai 

kas 2 mėnesiai. 
Mūsų tikslas — 

padėti lietuviams 
Amerikoje susipažinti 

su pastaugom, 
pirkėjais ir 

pardavėjais. 
Turėdami ką parduoti 
ar norėdami ką įsigyti 

skelbkitės iki kovo 
pirmos, siųskite 

suredaguotus 
skelbimus Valentinui 
Krumpliui DRAUGO 

adresu arba faksu 
773-585-8284. Visi 

skelbimai dedami 
biuletenyje 

nemokamai. 
Pavartokite šią atkarpą. 
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GYVENIMAS VALSTYBĖJE 
— GYVENIMAS SAVO 

NAMUOSE 
ROMUALDAS OZOLAS 

Niekada nebuvau šviesiau Strazdas, Dionyzas Poška dar 
dairosi ir bando susivokti, ko
dėl jie lietuviškai kalba. Bet 
jau Daukantas atsako į šį 
klausimą vienareikšmiškai: 

mate* Lietuvos ateities. Net 
1990 metais. Tada buvau opti
mistas. Dabar esu tikintis. Ti
kintis tuo, kad Lietuva, lietu
viai bus galinga, visapusiškai 
pajėgi tauta ir valstybė. 

XX amžius man — Lietuvos 
galutinio išsivadavimo am
žius. Tautos išsivadavimas 
trunka nuo XVm amžiaus pa
baigos, nuo carinės Rusijos 
aneksijos 1795 metais, iki da
bar, ir štai šiemet mes iš tiesų 
atsistojom ant laisvės slenks
čio. 

Čia turėčiau pasakyti, kad 
tauta gali sukurti valstybe, o 
valstybė gali būti stipri, kai 
tauta turi tikslą ir valstybė 
yra pajungiama jam įgyven
dinti. Valstybė yra įrankis 
tautos tikslams įgyvendinti. 

Tikslus apčiuopia kultūra, 
formuodama vertybes. Štai 
kodėl, net neturėdama vals
tybės, tauta, telkdamasi bend
riems tikslams, gimdo kultu-

- rą. Valstybė tuos kultūroje ap
čiuoptus tikslus postuluoja ir 
įveiksmina. Iš kultūros tautos 
šitokiu būdu tampama poli
tine tauta. Kartais tai atsi
gręžia prieš kultūrą: politikai 
pirmumu išlieka ekonomika, 
karinė ekspansija ar kas kita. 
Tačiau politinė santvarka, be
siremianti demokratija, kultū
ros paprastai nenužudo — 
priešingai: sugeba ją palaikyti 
kaip vertybių ir idealų gimdy
mo, atsinaujinimo, tikrinimo 
ir grūdinimo sferą. 

Unijinė valstybė tikslų nebe
turėjo ir negalėjo turėti: dvi-
tautėje valstybėje tikslu seniai 
buvo tapusi jau net ne vienos 
iš dviejų tautų gerovė, o tik 
asmeninė gerovė. Šitai nėra 
joks valstybinis tikslas, tai tik 
valstybės tikslingo gyvenimo 
rezultatas. Unįjos šviesuoliai 
įtemptai ieškojo' priimtinų 
tikslų, bet vienintelę galimą 
produktyvią išvadą — išvadą 
apie būtinumą kurti Lenkijos 
imperįją — užsmaugė kitos, 
tautų naikinimo darbą jau se
niai pradėjusios, imperijos — 
Rusija, Prūsįja, Austro-Veng
rija. Lietuvai tai buvo nelai
mė, bet mažesnė, negu gyveni
mas unįjoje. Per unijinį laiko
tarpį iš Lietuvos imperijos liko 
tik dūminėse pirkiose lietu
viškai kalbantys valstiečiai. 
Visi kiti ir visa kita buvo se
niai lenkų kultūros absorbuo
ta. 

XTX amžiuje prasideda tik
rasis Lietuvos išsivadavimas. 
Antanas Klementas, Antanas 

todėl, kad jis lietuvis. Ne ru
sas. Ne lenkas. Ir ne unijinis 
lietuvis. O gyventojas tos že
mės ir tų namų, kuriuos lietu
viai ir žemaičiai gynė nuo kry
žiuočių, jėgų ieškodami pas 
rusus, paskui lenkus, kol ga
lop unijon pateko ir visko ne
teko. 

Pabandykim įsivaizduoti, ką 
turėjo širdy turėti ir pečiais 
atlaikyti Simonas Daukantas, 
kad visą gyvenimą, pusbadis 
ir apskuręs, nuo Peterburgo 
archyvų dulkių pridusęs, vie
nišas ir ligotas, apvogtas ir 
išduotas dieną po dienos ra
šytų tuos senuosius mūsų isto
rijos tomus, variantas po va
rianto tobulindamas juos skai
tytojui, kurio dar ir nėra! Dau
kanto apsisprendimas buvo 
toks mūsų kultūros apsispren
dimas, kuris ilgam apčiuopė 
mūsų vertybių pasaulį, kuris 
postulavo idealus, kuris 
nubrėžė visas būsimąsias mū
sų kultūros politikas. 

Motiejus Valančius ateina 
jau ne į tuščią vietą. Jam jau 
galima pasirūpinti skaitytoju, 
ir jis sako: žmogau negerk! 
Tauta, išsiblaivyk ir pradėk 
gyventi! Ir veikia taip: admi
nistruoja blaivinimą, pats ra
šo knygeles prasiblaiviusiems. 
Žinoma, tik po to gali pasiro
dyti Jonas Basanavičius, pir
masis XTX amžiaus lietuvis la
biau politikas, negu kultūri
ninkas. Niekas negali ateiti 
anksčiau, negu subręsta tau
tos sąmonė, negu ji visuotinai 
suvokia, ko ji nori, gali ir pri
valo daryti. 

Mes labai daug dėmesio 
skirdavom XDX amžiaus suki
limams. Jie daugiau būdingi 
Lietuvai kaip potencialiai 
Lenkijos idealų erdvei pažinti, 
negu tirti lietuviškojo tapatu
mo brandą. Labai abejotina, 
ar kas įrodys tų sukilimų 
mentalinį ryšį su Lietuvos ne
priklausomybes atkūrimu 
1918 metais. O Daukanto -
Valančiaus • Basanavičiaus 
atstovaujamas tautos menta
lumo ryšys — neabejotinas. 

XTX ir XX amžiai Lietuvai 
yra neatskiriama vienovė. Nė 
vienu amžiumi negalima ats
kirai paaiškinti Lietuvos. Nes 
per tuos du amžius brendo ta 
Lietuva, kuri — dabar jau ma
tyti — turi išsiskleisti XXI 
amžiuje. Ir, būtent, mes už tai 

atsakingi. Todėl turim labai 
skaidriai suakcentuoti visus 
savo istorijoj buvusius idealus, 
vertybes ir žingsnius. 

Tie du amžiai yra prabudi
mas savo tautiniam autentiš
kumui suvokti, išskleisti jį 
kultūra ir iškelti į sąmoningos 
valstybinės politikos lygį. Ir 
bandymai sukurti valstybę, 
galinčią tas orientarijas bei 
idealus realizuoti ir ginti. 

Todėl 1918 metų Lietuvos 
Tarybos apsisprendimas kurti 
etnine teritorija apibrėžiamą 
valstybę, būdamas S. Daukan
to apsisprendimo tęsiniu, yra 
pats ryžtingiausias, atsakin
giausias ir teisingiausias visos 
Lietuvos istorinis apsisprendi
mas. Daugiau panašaus inten
syvumo ir vertės apsisprendi
mų nebūta. Intensyvumu jam 
gal prilygsta Liublino unįja. 
Bet ne verte. 1920 metų Lietu
vos taikos su Rusija sutartis, 
nustatanti Lietuvos respubli
kos sieną, yra iki šiol nepra
lenktas Lietuvos diplomatijos 
tarptautinis aktas. Ne iš Rusi
jos geros valios, o dėl jos nega
lios tas aktas ištrauktas, ir re-
okuparijos bandymai juo buvo 
tik atidėti. Tačiau istorinė tie
sa juo pripažinta. Užtat Len
kija į tai iškart reagavo karu, 
dalies Lietuvos teritorijos 
aneksavimu, ilgalaike tarp
tautine blokada, ultimatumais 
ir panašiais veiksmais visą 
Nepriklausomybės metą. Tai 
tik patvirtina XTX amžiaus 
lietuvių kultūrininkų bei poli
tinių veikėjų orientarijų vertę 
ir svarbą. Tai tik dar kartą 
patvirtina tą elementarią tie
są, kad pasaulis ką nors galėjo 
duoti Lietuvai tiktai po to, kai 
ji pati jam davė — davė pati 
save, paskelbdama savo tauti
nę nepriklausomybę. Ir pasau
lis paskui dar ir antrąkart — 
patvirtindamas savo apsi
sprendimą XX amžiaus pabai
goj — pripažino Lietuvos teisę 
gyventi, kai ji nusimetė ir ta
rybinę okupaciją. Kad galėtų 
sulaukti šių pripažinimų, Lie
tuva turėjo padaryti savo sun
kiausią, beveik du amžius tru
kusį, „namų darbą" — atmesti 
ir įveikti kultūrinę asimilia
ciją, apsisprendus geriau kurį 
laiką būti valstiečių tauta, bet 
— savarankiška tauta. Tai pa
darė Daukanto • Valančiaus • 
Basanavičiaus veikla, atsiribo
jus nuo unijinių idealų sufor
muotos lenkiškosios kultūros 
ir caro okupacijos primetinė-
jamos rusiškosios. Jei pasta
rąją įveikti buvo nesunku, 
nors ji ir siautėjo pasauly ne
regėtu — rašto draudimo — 
bodu, tai unijinės kultūros at
ribojimas buvo itin dramatiš
kas. Ir dar gerai neištirtas. 

Lietuvos kultūrininkų ir 
kultūros vaidmuo tautos link
me neabejotinas: tik iš čia 

plaukia mūsų nepriklausomy
bės ištakos ir 1918 metais, ir 
1990 metais. Jeigu kalbėti 
griežtai, tai mes dar niekada 
ir nebuvom politine tauta, 
nors turėjom ir valstybę, ir vi
sus jo institutus. Turėjom, bet 
nesugebėjom pasinaudoti: stip
ri -kariuomene 1940 metais 
liko neiššovusi nė vieno šūvio, 
stiprus, iš tarybinio meto per
imtas, ūkis iššvaistytas taip ir 
nepraturtinęs Lietuvos žmo
nių. Ir ne tik tai. Kas iš tiesų 
suklestėjo pirmojoje respubli
koje? Žemės ūkis, švietimas ir 
raštai Ir patriotizmas. Visa 
kita Lietuva buvo lėtai (tik 
nuo 1930 metų kiek sparčiau) 
besivystanti pasaulio provinci
ja. Darbšti ir garbinga, bet toli 
nuo tų pasaulio techninės pa
žangos įtampų, kurios jau bu
vo apėmusios didžiąsias pa
saulio šalis ir kurios su tary
bine okupacija užgriuvo kaip 
priešiška mums „kolektyviza
cija ir industrializacija", kol, 
jų ugdomas ir formuojamas, 
išaugo lietuviškasis „partinis 
ir tarybinis aktyvas", kurio 
gretose atsirado ir XX am
žiaus antros pusės technologi
jų pasaulines pirmąsias linijas 
užimančių specialistų. Deja, 
Lietuva tų procesų nevaldė po
litiškai, galėjo priimti ir per
gyventi tik kaip intelektuali
nę, geriausiu atveju, kultūrinę 
patirtį, todėl iš okuparijos 
laikų paveldėta karta tepasi
naudojo provincialiai — kaip 
metalo laužu arba kaip pasau
lio sendaikčių prekyvietėj gau
tais centais. Jeigu pirmoji 
didžioji rusų okupacįja (XVIII 
a. pab. — XIX a. — XX a. pr.) 
mums parodė, kad be kultū
rinio apsisprendimo neįmano
mas politinis apsisprendimas, 

tai antroji CXX a. vid.) — kad 
be politinės nepriklausomybės 
nėra ir kultūrinio pajėgumo. 
Okupacijos metais mes, žino
ma, ir negalėjome būt kuo 
nors daugiau, negu kultūros 
tauta, tačiau aplinkybė, kad 
išsilaisvinę tesugebėjom į savo 
valstybę inkorporuoti tik dalį, 
o ne visą šiuolaikiniam gyve
nimui tinkamus pamatus duo
ti galėjusią industrinę siste
mą, sako tai, jog viską — nuo 
apsisprendimų iki aukščiau
sių technologijų jų realizavi
mui naudojimo tautos turi iš
kelti iš savęs — iš savo va
lios, proto ir darbo. Tautoms 
gali boti tik padedama. Bet 
dirbti jos turi pačios. 

Tai bene svarbiausias antro
sios Nepriklausomybės pirmo
jo dešimtmečio pergyvenimas. 
Ko gero, tikrai svarbiausias, 
nes sunkiausias ir dvasiškai, 
ir materialiai: dvasiškai dėl 
to, kad tenka pripažinti ištisos 
tautos, iki šiol turėjusios apie 
save pakankamai gerą nuomo
nę, nesugebėjimą pasinaudoti 

aukščiausio rango galimybė
mis; materialiai dėl to, kad šis 
nesugebėjimas įvedė visą tau
tą į finansinę, ūkinę ir politinę 
krizę, valstybę atvedusią į ne
mokumą, o žmones — į badmi-
rišką skurdą. Svarbiausias 
dar ir dėl to, kad toliau eiti lig 
šiol eituoju keliu nebėra kur, 
ir tenka apsispręsti: žudom 
valstybę ir vegetuoja m duone-
liaudami, ar keičiam politiką 
ir galų gale pasakom: žmonės, 
ligšiolinės politinės nuostatos 
pasirodė netinkamos, grąži
nant jums veiklos laisvę, val
džia jums nebetrukdys, tik 
siūlys jūsų pačių galva pasi
rinktinas naudingesnės veik
los formas ir — kiek galės — 
padės. 

Mes stovim prieš tokį apsis
prendimą, kaip prieš pirmą 
žingsnį į tolimą laisvę. Ir nau
ją modernią mūsų valstybę. 
Kurioje jau kaip savą turėsim 
išugdyti itin produktyvią, mū
sų pačių protu sukurtą, ūkio 
struktūrą, sustiprinti moder
niųjų technologijų panaudoji
mo sugebėjimą ir išmokti ga
minti visame pasaulyje kon
kurentiškas prekes. 

Kokie požymiai mums lei
džia viltis, kad visa tai pada
rysim? 

Pirma, mes pakankamai aiš
kiai supratom, koks yra mūsų 
valstybės tikslas. Jis didingai 
paprastas: suteikti kiekvie
nam Lietuvos žmogui, jos pi
liečiui, patikimus gimtuosius 
namus. 

Taip, dėl to daug reikia: ir 
sugebėti suteikti kiekvienam 
žmogišką pragyvenimą, ir nor
malų gyvenimą, ir sugebėti 
juos apginti ir karinės, ir dip
lomatinės, ir bet kokios kitos 
agresijos atveju. 

Antra, mes jau išauginom 
tiek ir tokių sąžiningų bei spe
cialų žinojimą turinčių žmo
nių, kad jie gali sudaryti val
stybės valios ir smegenų cent
rą. Jis gali pradėti sparčiai 
veikti, jei rasim būdą panai
kinti neišvengiamas žmogiš
kąsias ambicijas. 

Trečia, mes jau išauginom 
naują jaunų žmonių kartą, ku
ri supranta žinojimo galią ir 
moka ją taikyt. Ir net jei šian
dien Lietuvoj ji neranda gali
mybių išsiskleisti, tai neilgai 
trukus Lietuva galės juos jau 
pašaukti grįžti net iš pačių to
limiausių pasaulio kampelių. 

Todėl su pasitikėjimu sa
kau: viskas bus gerai. 

Net moderniausia visuome
nė ir ateity neapsieis be pati
kimų gimtųjų namų. Lietuva 
šia vertybe gali pasiremti itin 
patikimai: iš jos prieš du šimt
mečius viskas ir prasidėjo. 

Danutė Bindokienė 

Tik ne valso šokti... 

• Prie televizoriaus atsisė-
dęs, nufotografuotas nebūsi. 

Šiomis dienomis Austrijos 
sostinėje „daug svečių" — ir 
vietinių, ir suvažiavusių iš 
viso krašto. Ne į kažkokį sma
gų valsų festivalį jie susirinko, 
ne pagal Johann Strauss tak
tą juda minios Vienos gat
vėmis, o jų lūpos nekartoja 
„Mėlynojo Dunojaus" melo
dijų. Šurmulys Austrijoje turi 
politinio disonanso taktą, kurį 
jau perėmė ir „savaip aran
žavo" kitos Europos valsty
bės, net Amerika. Daugeliui 
atrodo, kad dabar Austrijoje 
jau skamba Trečiojo Reicho 
„Sturm und Drang" maršai... 

Austrija staiga tapo kažkaip 
pavojinga, tarytum užsikrė
tusi pavojinga liga, tarytum 
galinti ir kitas Europos šalis 
užkrėsti. Tad žūt būt reikia 
skubiai reaguoti, galbūt visą 
kraštą atskirti nuo „sveikųjų", 
kol epidemija neišsiplėtė. Jei
gu jiems ateis į galvą, be abe
jo, ir Lietuvos „ubagai" su jų 
"nevainikuotuoju karaliumi" 
pradės tvirtinti, kad Vienos 
valsų pokylio sutrukdymas 
Vilniuje turėjo gilesnę pras
mę, mat, jie iš anksto (gal pa
sitarę su kokiu „ekstrasensu") 
žinojo, kad su Austrija, taigi ir 
jos valsais, patriotams lietu
viams, jaučiantiems neapy
kantą nacizmui, nepakeliui... 

Nejaugi pasaulis niekuo
met negalės visiškai atsikraty
ti didžiųjų totalitarinių reži
mų vaiduokliais? Kokio egzor
cizmo apeigų reikėtų, kad iš 
europiečių ir kitų tautų pasą
monės būtų visiems laikams 
išvaryti komunizmo bei naciz
mo demonai? Nejaugi tikrai 
vienoje valstybėje — šiuo atve
ju Austrijoje — iš naujo su
spurdėję nacizmo pradai (jei-

• gu juos apskritai galima paly
ginti su Hitlerio „ideologija"), 
į paniką gali įvaryti pusę civi
lizuoto pasaulio ir iššaukti 
tokį griežtą Austrijos pasmer
kimą? Nuo kada bet kurios 
laisvos, demokratinės vals
tybės gyventojai turi atsi
klausti užsienio, už ką savo 
krašte balsuoti, ką rinkti į 
valdžią? Ir kaip šiandien jaus
tųsi amerikiečiai, stovėdami 

| ant prezidentinių rinkimų 
įkarščio slenksčio, jeigu Di
džioji Britanija, Kanada, 
Prancūzija, Brazilija, Pietų 
Afrika ar kuri kita valstybė 
staiga pradėtų protestuoti 
prieš pasirinktus kandidatus? 

Austrija, atsidūrusi tokio 
neigiamo dėmesio centre, jau
čia ne tik priešiškumą užsie
nio kišimuisi į jos vidaus rei
kalus, bet ir tam tikrą gyven
tojų nuomonių skilimą. Vie
naip ar kitaip, už Joerg Hai 

der ir jo Laisvės partiją balsa
vo tik apie 27 nuošimčiai žmo
nių, tad tvirtinti, "kad visa 
Austrija jau pasuko kažkokio 
atšildyto nacizmo keliu, yra 
nelogiška. O vis tik skraido 
tokios užuominos, grasinama 
užsienio sankcijomis. 

Tai nebe pirmas kartas pa
staraisiais dviem dešimtme
čiais, kai Austrija ,.pakliuvo į 
nemalonę", galima sakyti, dėl 
tos pačios priežasties — na
cizmo tvaiko, užsilikusio aukš
čiausiuose valdžios sluoks
niuose. Kai buvęs Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius. Kurt 
VValdheim 1986 m. buvo iš
rinktas Austrijos prezidentu 
ir, lyg yla iš maišo, išlindo jo 
gan tamprūs ryšiai su naciais, 
tuomet taip pat Europos Są
jungos valstybės įvedė su
varžymus, o Vašingtonas iš 
Austrijos „konsultacijoms" į 
Ameriką pašaukė savo amba
sadorių. 

Karščiausiai anuomet, kaip 
ir dabar, protestą reiškė žy
dai, kaltindami Austriją bū
tais ir nebūtais nusikaltimais. 
Truko nemažai laiko, kol aud
ra dėl Kurt VValdheim nurimo, 
tad galima tikėtis, kad ir 
Joerg Haider bei jo Laisvės 
partijos sukeltos kontroversi
jos ilgainiui nurims. Vis tik 
verta paminėti, kad Joerg 
Haider yra kilęs iš naciškos 
šeimos. Jo tėvas simpatizavo 
Hitleriui dar prieš Austrijos 
okupaciją; motina, priklausė 
fašistinei merginų organizaci
jai, tad nereikia stebėtis „nuo 
lopšio" įskiepyta sūnaus na
ciškąja pasaulėžiūra. Taip pat 
nereikia stebėtis, kad jo min
tys rado atgarsio kai kuriuose 
Austrijos gyventojų sluoks
niuose. : -n .£ 

Antrasis pasaulinis karas iš 
pagrindų sukrėtė visą pasaulį, 
o ypač Europą, ypač kai į Va
karus pasipylė pabėgėliai nuo 
raudonojo teroro. Tuomet tai 
buvo natūralus procesas ir tie 
svetimšaliai, nors galbūt nela
bai išskėstomis rankomis, bu
vo priimami, toleruojami. Di
džioji jų dalis ilgainiui iš Eu
ropos išvyko į užjūrius, tačiau 
pabėgėlių antplūdžio problema 
pasiliko — pasibaigė II pas. 
karas, bet nepasibaigė kai
mynų agresija kaimynams, 
geresnio duonos kąsnio ir lais
vesnio gyvenimo troškimas, 
vertęs žmones jo ieškoti už 
savo valstybės ribų. 

Vakarų Europa vėl linksta 
po pabėgėlių našta. Vietiniai 
gyventojai tiki, kad jiė atima 
ir darbus, ir duoną, tad dėl to 
nepageidaujami. 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 
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1940 lapkričio 10. Sekmadienis 
Devyniomis buvau Šv. Mišiose. Komuniją priėmiau 

už mamyte. Prašiau jai sveikatos, kantrybes. 
Po pusryčių skaičiau, paskui rašiau rasinį „Baltos 

chrizantemos". Rašyti man neblogai sekasi. Tas raši
nys vaizduoja mano sielą, mano troškimus. Mylėti ga
lima, bet reikia laukti Dievo valandos ir tai vykdyti 
skaisčiai, Nors sekmadienis, bet visi dirba, einu ir ai į 
pamokas. Užėjau į bažnyčią. Atsiklaupiau prieš Mari
jos paveikslą ir meldžiaus. Jos veidas man atrodė toks 
malonus, šypsantis, geras, ai jaučiaus tokia laiminga. 

Manęs nesaukė. Painokos praėjo gerai. Skaičiau 
mergaitėms rašinį. Joms patiko. Grįždama sutikau 
Meilutytę su drauge. Ji žadėjo atnešti sąsiuvinį. Tik
rai negražu ii jos pusės, taip ilgai negrąžina. Mama 
ką tik grįžo ii miesto. Pirko Sabutei batelius. Tuo ir 
baigiu. 

1840 lapkričio 11. Pirmadienis 
Atsikėliau pusę septynių. Tuojau nuėjau šv. Mi

šioms ir prie Komunijos. Į bažnyčią visuomet ateina 
vyras dainai apsirengsi. Jis labai pamaldus ir, matyt, 
geras žmogus. 

Rytas buvo nelaimingas. Valiau pečių ir ant grindų 
pribėriau pateną. Mama pradėjo bartis ir rėkti labai 
garsiai. Man, rodos, kad dėl tokio menkniekio nėra rei

kalo taip garsiai šaukti, nes ii to kartais ima juokas. 
Paskui susitaikėm. Mama įstatinėjo dubeltus, o aš lo
piau kojines. Ji pasakojo istorijas ii savo gyvenimo. 
Jaunystėje ir pirmieji metai ištekėjus buvo nelaimingi. 
Kentėjo daug nekaltai. Bet Dievas visuomet išklau
sydavo jos karštą malda ir išgelbėdavo. Turėjo daug 
vargo tu manim, nes manė, kad būsiu kuprota, raiša 
irt.t. 

Bet mano geroji mamytė meldėsi, užpirkinėjo mi
šias, kad tik pasveikčiau, ir ai stebuklingai pasveikau. 
Ai dabar turiu daug melstis už ją, kad Dievas jai pa
dėtų. 

Gimnazijoj nieko naujo. Gal greit eisim į pamokas ii 
ryto. Klasėje yra berniukas Gintyla. Jis man labai 
keistas. Prisikabino prie Navickaitės, siunčia jai laiš
kučius, prašo palydėti. Ji juokiasi ii tokio komedijan-
to. Ne visas pamokas mokėjau, bet nešaukė. Grįždama 
namo sutikau seną mokslo draugę, vos pavardę atme
nu, rodos, Barauskaitė. Jai dabar gerai sekasi, turi 
tarnybą, jau 10 klasėje. 

Vakare adžiau paltą. 
Sekančią dieną gal bus įdomiau, o gal ir ne. 

i 940 lapkričio 12. Antradienis 
Kaip visuomet buvau Mišiose ir Komunijos. Apėjau 

Kryžiau* kelius. Komuniją priėmiau ui Sabutę ir Če-
siuką ir prieš Jėzaus Širdies paveikslą prašiau jiems 
malonių. 

Po pusryčių ruošiau pamokas. Neišmokau geografi
jos, nes labai daug reikia pasivyti, o aš iki šio laiko 
neturėjau knygos... Buvo namų ruošos rašomasis: stik
lo ir vario valymas. Rodos, gerai parašiau. Greit baig
tis trimestras, todėl dabar dažnai šaukia, o aš nė vie

no pažymio neturiu. Kaip čiups! Dievas padės. Buvo 
kūno kultūra Šokinėjom per virvę ir rašė pažymius. 

Namuose radau Stasę ir Vladą. Jis atrodo nieko 
žmogus, turi gražių rūbų, ir šiaip. Gal ir išeis kas. Jie 
greit išėjo. Apie 10 vai. nuėjom miegoti. 

1840 lapkričio 13. Trečiadienis 

Buvau prie Komunijos ir šv. Mišioms. Komuniją ir 
maldas paaukojau už tetą Stasę. Pasimeldžiau ir už 
savo drauges: Narcizą, Vandą G., Vandą P., nors ji jau 
dabar ne mano draugė, ir už Nelę Nedzvegaitę. 

Grįžusi visą laiką mokiausi geografiją, bet ir tai vis
ko neišmokau. Atėjo Zosė. 

Klasėje buvo du rašomieji: geografijos ir biologijos. 
Biologuos gerai parašiau, geografjos šiaip sau. Mane 
šaukė iš istorįjos. Gavau 4. Matematikas taip pat 
šaukė, bet nesuspėjau, nes pasigirdo skambutis. Mūsų 
klasės berniukai labai nepavyzdingi, eina į barus ger
ti, rūko, nesimoko ir nervuoja mokytojus. Geriausia 
yra mokytis vienoms mergaitėms. Bet ir mergaičių yra 
nepavyzdingų. Klasėje man skaudėjo galvą. 

Namuose radau Stefulką. Man jos gaila, vargšė ne
turi mamytės, nėr kam prižiūrėti. Pamotė tai ne moti
na. Mokslas jai sunkiai einasi. Iš mamos sužinojau, 
kad ryt ateis kunigas kalėdoti. 

1840 m. lapkričio 14. Ketvirtadienis 

Priėmiau Komuniją už mamą ir save. Mama išėjo į 
turgų. Aš labai laukiau mamos, nenorėjau kunigui 
atėjus būti viena. Cesiukas labai laukė kunigo. Pats 
nusiprausė ir prašė, kad kunigui pasakyčiau, kad jis 

pats prausiasi. Bet kol kunigas atėjo, Cesiukas spėjo 
išsimurzinti. Mama grįžo anksčiau. Nupirko paršą. 
Atvažiavo Zosė, Steponas su žmona. Kunigo aš nesu
laukiau, skubėjau į gimnaziją. 

Kunigas patenkintas, kad priėmėm. Mama padėko
jo, kad užėjo. Aš gavau gražų paveiksliuką. Jis, matyt, 
žino, kad aš kiekvieną rytą einu į bažnyčią, Cesiukas 
ir Sabutė taip pat gavo gražius paveiksliukus. 

Gimnazijoje grąžino geografijos rašomuosius. Gavau 
3-. Tiek stengiaus ir toks pažymys. Šis trimestras bus 
prastas. Nors ir mokiausi, bet gerų pažymių nebus, 
todėl, kad visi iŠ karto griebė klausinėti ir rašomuo
sius duoti. Kas čia gali turėti jėgų rašyti 4 rašomuo
sius į dieną. 

Buvo slidininkų susirinkimas. Ir aš nuėjau. Sužino
jau, kad viskas kainuos apie 170 lt. Tai jau aš neturiu 
nieko, o taip svajojau apie pašliūžas. 

Mama ir Stasė buvo mieste. Stasė pirko skrybėlę, 
šviesiai melsvą suknelę. Iš suknelės padarė 2 skarytes 
ir man vieną padovanojo. .1^. 

1840 lapkričio 15. Penktadienis 
Su nauja skaryte nuėjau Mišioms ir Komunijos. Ją 

paaukojau už klasę. Šiandien jau einu iš ryto. Mūsų 
klasė III aukšte. Klasėje buvo 3 rašomieji, rusų, pran
cūzų, konstitucijos. Rodos, neblogai. Pradėjo galvą 
skaudėti. Turbūt nuo pamokų kalimo. Grįžusi nuėjau 
pas Narcizą muzikos knygos, bet jos namie nebuvo. 
Išėjau pasivaikščioti, sutikau tetą Stefaniją. Po pietų 
ruošiau pamokas. Padariau muzikos ir geometrijos 
špargalkų. Gal taip negalima kasdien pinant prie Ko
munijos, bet kad kitaip neišeina. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

V I E Š P A T I E S TRUPINĖLIAI 
MISIJŲ DIENORAŠTIS 

„Birutė Žemaitytė šia knyga atverčia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios beveik nežinomos istorijos pirmą puslapį — tai 
žvilgtelėjimas į Lietuvos dvasininkijos misijas Sovietų 
Sąjungoje paskutinės okupacijos metais. Tos istorijos būta 
nemažos, ir gana reikšmingos. Pradėjus rinkti medžiagą misijų 
darbo apžvalgai, leidėjams atsiskleidė tokia didžiulė šio darbo 
panorama, kad kilo mintis parengti atskirą knygą apie Lietu
vos misionierius ir jų darbą Sovietų Sąjungoje". — Leidėjai. 

Knygos pradžioje Birutė Žemaitytė rašo apie pirmąją misijų 
kelionę su a.a. tėvu Dumbliausku SJ. Vėliau ji keliaudavo su 
a.a. kun. Juozu Zdebskiu, kun. Jonu Zubrum SJ, tėv. Ričardu 
Repšiu MIC. 

Toliau pateikiama vienos kelimės ištrauka. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT PARDUODA 

AimaMOaLJO.NAMU,SVBKAT5§; 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapobs ir Otf Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 West 95* Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

RE/MAX 
REALTOtt 

offunvHt-Hii 
E(7M4S 71M 
I (7M) t* *V» 

Bogučianai, 1979 m. Tipiškos Rusijos gyvenviečių gatve 
kiti Lietuvos misionieriai. 

nomi: keliavo Birute Žemaityte 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

28 m. vyrai ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senus žmones, atlikti 
namų ruošą, namų remonto 
darbus ir gyventi kartu. Tel. 
773-919-4430. 

„Į misijas su dviem 
kunigais" 

1982 metų rugsėjis 

Diena šaltoka. Raudonuoja 
šermukšnių uogos, rudens vė
jas drasko paskutinius lapus. 
Vykstame i mažą kaimo para
piją pakviesti kelionėn kun. 
Jono Zubraus, SJ. Radome jį 
zakristijoje. Kunigas skubiai 
susidėjo reikiamus daiktus ir 
išvykome. 

Lėktuvas nuskraidino mus į 
Volgogradą. Pavakary kun. 
Juozas Zdebskis, kuris turėjo 
greitą orientaciją, surado pri
vatų autobusiuką, vykstantį į 
Kotovą, iš anksto sumokėjo už 
kelionę. Reikia įveikti apie 
260 km. 

Autobusėlio žmonės „rinkti
niai": rūko, geria degtinę, 
spjaudosi, keikiasi kuo rie
biausiai... Tvyro bjaurus dū
mų, alkoholio ir pašvinkusių 
žuvų dvokas. O jau kalbos kal
belės, nors ausis užsikimšk! 
Vienintelis kelias, vingiuojan
tis per Pavolgio stepių pla
tybes, toks duobėtas, taip bai
siai išmaltas, kad krestelėjus 
galva stogą pasiekia. 

Tėvas Zubrus sėdėjo tylus 
tylutėlis. Kaip jis jautėsi, gir
dėdamas šias nešvankybes?.. 
Jis tylėjo ir meldėsi. Negi pa
keisi jų lojynes, jei jos į 
kraują įaugusios? Tokioje ap
linkoje nėra noro nei valgyti, 
nei miegoti: belieka tylėti ir 
mylėti juos tokius, kokie jie 
yra. 

Apie vidurnaktį atvykome į 
Kotovą. Atėjome prie Rozalijos 
ir Konrado Dilmanų namo. 
Beldžiame. Tyla. Vartai aukš
ti, užsklęsti iš vidaus storu 
basliu. Padedama kun. Juozo, 
persiropščiu per vartų viršų, 
atidarau vartus ir visi sugu-
žam į kiemą. Pažadinę senu
kus, atsiduriame jaukioje pas
togėje. Jie taip nuoširdžiai 
mus priėmė, pavalgydino, ap
nakvindino. Kaip gera! 

Ankstų rytą namų šeiminin
kas Konradas išėjo kviesti ti
kinčiųjų. Susirinko nemažai. 
Kun Zde"bskis klausė išpažin
čių, krikštijo, o kun. Zubrus 
išėjo į miestą lankyti ligonių. 
Kai sugrįžo kun. Zubrus, abu 
kunigai aukojo šv. Mišias. 

Graudi, širdinga giesmė su
virpino namelio sienas. Žmo
nių sausakimšas kambarys ir 
prieškambaris. 

T,i pačią dieną išvykome į 
Petrov Valo miestą. Sujudo, 
subruzdo žmonės, jaučiantys 
dvasios alkį. Lietuvoje menkai 
suvokiamos šios sąlygos. Grį
žus Tėvynėn vos ne nuolatinis 
klausimas — ar daug pareng
ta išpažinčiai. Komunijai. Tai 
naivus klausimas. Reikia 
džiaugtis kiekvienu vaikeliu, 
kiekvienu žmogumi, atsive
riančiu malonei. Čia — nearti 
dirvonai, tikri plėšiniai. Juos 
reikia kultūrinti, ruošti dirvą 
ir sėti, bet pjaus tikriausiai 
jau kiti. Žmonių dvasia išal
kusi, ištroškusi, tačiau dauge
lis praradę alkio ir troškulio 
pojūtį. Jiems reikia gaivaus 

malonės oro, kad imtų norma
liai kvėpuoti, reikia kantrybes 
ir takto, reikia nenusigąsti jų 
abejingumo, Šaltumo, dvasinio 
snaudulio. Jie užliūliuoti 
ateistinės propagandos, per
vargę, nes kaip vergai dirba 
nuo tamsos ligi tamsos. Reikia 
rasti raktą į jų širdis, paliesti 
meile — tada jos nedrąsiai at
siveria. Gal teks ilgai ilgai 
derliaus laukti, bet svarbiau
sia, kad žmonės suvoktų, jog 
Dievas juos myli. Todėl nek
lauskime, ar daug, bet mels
kime pjūties Viešpatį siųsti 
darbininkų, kad jie kultivuotų 
dirvą ir sėtų Meilę. Reikia 
paklusti Išganytojo siuntimui. 
Eikite ir skelbkite Evange
liją..." 

Šv. Mišios Petrov Vale buvo 
giedamos lotyniškai. Daug Au
kos dalyvių priėmė Komuniją 
ir po palaiminimo lyg Šviesos 
nešėjai išsiskirstė po miestą. 

Rytojaus rytą išvykome į 
Franko kaimą. Tai mūsų ke
lionės ašis. Vargais negalais 
atsibeldėme ligi Žirnovsko 
miesto. Čia prasidėjo ilgas 
laukimas. Autobuso kaip nėra, 
taip nėr. Tėvas Zubrus ne
kantrauja: 

— Nejaugi negalima iš anks
to planuoti išvykimo laiko, 
kad veltui neitų valandos? 
Reikėtų žmonėms iš anksto 
pranešti, kad jie lauktų kuni
go, o ne kunigas jų. 

Kun. Juozas nusišypsojęs 
ramiai atsakė: 

— Tėveli, čia atvykus laikas 
sustoja. Vienintelė išeitis — 
kantrybė. Autobusų nepasku
binsi, tvarkos nepadarysi. Iš 
anksto pranešti negalima: jei 
praneštume, rastume laukian
čius ne tik žmones, bet ir mili
cijos bei saugumo agentus. 
Čia jums ne Ukraina, kur 
žmonės laukia su ašaromis ir 
kloja po kojų skareles ir gėles. 
Šiuose kraštuose jokios išori
nės pagarbos ir entuziazmo 
nematysite. Bet nesijaudinki
te, viskas feus gerai, mes pa
sieksime tikslą. 

Pagaliau mes Franko kaime. 
Apsistojome vėl mūsų pažįsta
moje Emilijos ir Jozefo Apel-
gancų penkiolikos vaikų šei
moje. Tuoj ėmė rinktis žmonės 
su kūdikiais, vaikais. Ir jauni
mo daug. Klegesys, gyvybės 
džiūgavimas keliolikoje šeimų. 
Žmonės tokie paprasti, mieli. 
Mergaitės basomis kojelėmis, 
nors jau abiturientės. Koks ty
rumas akyse — spindėte spin
di krištolinė siela! Per savo 
tėvus jie Šventosios Dvasios 
apsaugoti nuo bedievybės, ne
tyrumo. Didesnieji rūpinasi 
mažesniaisiais, nes čia vokie
čių šeimos gausios (6-7-10-15 
vaikų), triūsia laukuose ir na
mų ūkyje, augina daug gyvu
lių ir paukščių. 

Renkasi vaikai. Jų žvilgs
niai nukreipti į mus. Juk mes 
jau pažįstami. Tai nuostabaus 
grožio Viešpaties žiedai, pra
žydę suaižėjusioje stepių že
mėje. Prisiminėme, pagilino
me tikėjimo tiesas, dalijomės 
meile, gerumu, rengėmės At

gailos sakramentui. Prieš iš
pažintį vaikelių lauke sunkus 
išbandymas: reikėjo atsipra
šyti savo tėvelius, brolius, se
sutes ir vieni kitus. Kaip sun
ku buvo tai įvykdyti! Bet jie 
įveikė save. 

Tėvas Zubrus klausė išpa
žinčių viename kambaryje, o 
kunigas Juozas — kitame. 
Mažieji ir jaunieji susispietė 
prie kun. Juozo kambario. Ko
kie švytintys grįždavo po išpa
žinties! 

Šventėme Eucharistiją. 
Plaukė nuostabiai tyra vaikų, 
jaunimo giesmė, net ašaromis 
suvilgiusi tėvų ir senelių 
skruostus. Jų širdis nušvietė 
Viešpaties šlovės šviesa. Vaikų 
giedamas „Heilig heilig"... vie
nijosi su Dangaus angelų cho
rais. Kokios brangios kiekvie
nos akys, kurios Perkeitimo 
metu žvelgė į savo Dievą! Jis 
atėjo pas savuosius ir savieji 
Jį priėmė. 

Komunija — žmogaus vie
nybė su Dievu. Dėkojimas. Pa
laiminimas ir siuntimas liudy
ti Meilę. Po jų vokiečių kalba 
skamba giesmė „Marija, Mari-
ja..." 

Tai spindintys trupinėliai, 
kuriuos rinko ir rinko šventos 
kun. Juozo Zdebskio ir t. Jono 
Zubraus rankos. Kun. Juozas 
mokė gyventi, vadovaujantis 
sąžine; mokė mylėti ir atleisti; 
mokė kančią suvienyti su 
Kristaus kančia ant kryžiaus; 
mokė gyvenimu išpažinti gy
vąjį Dievą; mokė laiminti vai
kelius, niekada jų neprakeikti, 
nes tėvų prakeikimas suteikia 
šėtonui galią veikti; mokė, kad 
vieni kitus užjaustų, suprastų 
ir tvirtai laikytųsi Katalikų 
Bažnyčios tikėjimo. Atskirai 
kalbėjo su jaunais vyrais, ne
drąsiai klausinėjančiais apie 
religinius dalykus. Jis nieko 
neįkalbinėjo, nevertė, bet ty
liai laukė malonės prakalbini
mo. Jo taktas, gerumas ir 
užtariamoji malda daugelį 
paskatino atsigręžti į Viešpa
tį. Kun. Juozo akys ir širdis 
apglėbdavo nelaiminguosius, 
nuskriaustuosius. Jam gaila 
nedailaus veido, bet labai pro
tingos mergaitės Anos, augan
čios girtuoklio tėvo namuose. 

Po Mišių vyko džiugios vai
šės, pokalbis su žmonėmis. 
Rytojaus dieną Eucharistija 
buvo švenčiama kitame kaimo 
gale, kur gerųjų senelių na
muose įrengtas maldos kam
barys ir jame nuolat laikomas 
Švenčiausiasis. Tai senukai, 
gyvenantys didelėje santar
vėje ir meilėje. Visiems gera jų 
namuose. 

Po pietų grįžtame į Petrov 
Valą. Oras pabjuro.. Lyja. Bai
sus purvas. Norime aplankyti 
Novaja Nikolajevkos kaimą, 
tačiau dėl blogo kelio autobu
sai nekursuoja. Tėvas Zubrus 
lieka darbuotis Petrov Vale, o 
aš ir kun. Juozas keliaujame 
geležinkeliu apie 14 km pės
čiomis. Einame ieškoti pakly
dusių avių. Ar rasime? Dievas 
žino! 

Aplink tušti, rudeniški lau
kai, sodybų ištisais kilomet

rais nematyti. Plikuose kili
muose striksi Viena kita šar
ka, sučirškia žvirbliukas ir vėl 
begalinė laukų platuma ir stū
gaujantis vėjas, lenkiantis 
prie vandens pageltusias 
nendres. Kai kur šmėkšte-
lintis traktorius stenėdamas 
ritasi per šlynu virtusią dirvą. 
Tikra rudens monotonija. Šiuo 
keliu aš einu jąu trečią kartą, 
o kun. Juozas — antrą. Pirmo
sios kelionės metu buvau su 
sese Vale Grinceviėiūte. Kažin 
ar ateis tie septyni vaikeliai, 
kuriuos Valė tąįp gražiai pa
rengė Išpažinčiai ir Komuni
jai? Nuo to laiko praėjo treji 
metai... 

Nors dargana, purvas, nyku 
ma, bet mes visi einame, ei- • 
name. melsdamiesi Rožinio 
malda. Kažin ar kitas kuris 
kunigas eitų tokiame ore ir 
tiek kelio pėsčiomis dėl trupi
nių?! Kun. Juozui toks klausi
mas net nekyla;! • 

Diena slenka vakarop. Tem
sta. Kaimas jau nebetoli, bet 
lieka sunkiausia atkarpa: 
maždaug pusantro kilometro 
per klampų purvą. Iš pradžių 
dar matyti mašinų palikta 
keliavėžė, bet (greitai ji pra
nyksta. Reikia atkovoti kiek
vieną pėdą: ištraukti vieną ko
ją iš glitaus purvo, įklimpsta 
kita. Nuvargę tyliai ir kant
riai maknojame-. Jau matyti 
kaimo žiburiai. Orientuojamės 
į žiburius, nes visiškai tamsu. 
Klampynėje, netekęs pusiaus-. 
vyros, žiūrėk, ir rankas pamir
kai, ir batą pameti, bet apgrai
bomis jį susiracfes džiaugiesi, 
kad bent į vidų nepribėgo tos 
skystos purvo tyrės... 

Pagaliau pasiekiame kaimą. 
Galima įsivaizduoti, kaip mes 

CARE GIVERS NEEDED! 
Mus, speak Knglish. have cxpcn-
encc, eompassion, patience, good 
personality. driver's license. Jobs 
are įn South Wisconsin Tel. 267-
763-2615. Pls. leai ntessage. I 

55 m. moteris ieško bet 
kokio darbo. 

Gali gyventi kartu. 
Tel. 708-430-2292. 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su virtuvės 

privilegija moteriai, kuri būna 
savaitgaliais. Kreipus po 10 
vai. ryto, tel. 773-376-6051. 

Food servke: FuD/Part tfane 
VVaitress. No Exp. Necessary. 

Downers Grove, IL. 
Call 6 am. to 2 p JD., 

tel. 630-9*9-7788. 

„Viešpaties Trupinėliai" misijų 
dienraščio autorė, Alytaus apskri
ties Stasio Kudirkos ligoninės gydy
toja Birute Žemaitytė. 

atrodome... Kad plaunamės 
batus, prausiamės, žmonės, 
pasiėmę žibintus, išeina kvies
ti kitų. Susirenka nedidelis 
pulkelis, — kiti pabūgo purvo 
ir tamsos. Ne visiems suvokia
mas aukos menas. Teisingi 
kun. Juozo žodžiai: Nuodė
mes turi atpirkti laisvai pasi-

, rinkta, nekalta kančia". Tai jis 
vykdė visu gyvenimu. Ir čia — 
atėjo pas savuosius, bet savieji 

' jo nepriėmė. Tačiau tiems, ku
rie priėmė. Viešpaties vardu 

* jis davė atleidimą, pamaitino 
Gyvybės Duona, senelius sus
tiprino Ligonių sakramentu, 
pakrikštijo porą vaikelių. 

Ir anąkart parengtų vaikų 
dalyvavo tik trys, kiti neatėjo. 
Ar galima juos kaltinti? Ne! 
Juos reikia išvesti iš tamsos i 
šviesą. Matyt, kalti mes patys, 
kad ne viską padarome, idant 
mūsų sesės, broliai prare
gėtų... (Bus daugiau) 

Į VILNIŲ 
Iš Čikagos ir atgal $450 
Iš New Yorko ir atgal $400 

iki kovo 31d. Plius mokesčiai. 

FINNAIR ir kitomis oro linijomis. 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

Prašykite mūsų 2000 metų 
lankstinuko. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 St 

Douglaston, NY11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTCOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

SVARBIAUSIEJI 
1999 M. ĮVYKIAI 

Gruodžio 21 d. popiežius Jo
nas Paulius II pagal tradiciją 
kreipėsi į kardinolus ir kitus 
Romos kurijos , darbuotojus, 
apžvelgdamas svarbiausius 
praėjusių 1999 metų įvykius. 
Šventasis Tėvas savo praneši
me daugiausia dėmesio skyrė 
pernykštėms užsienio kelio
nėms ir Didžiojo jubiliejaus 
pasirengimui. Popiežius ypač 
pabrėžė ekumeninėje srityje 
įvykusius pokyčius, pavadinęs 
Augsburge bendrai katalikų ir 
liuteronų pasirašytą deklara
ciją dėl nuteisinimo doktrinos 
„didžiuliu žingsniu pirmyn ir 
padrąsinimu". Po to jis prisi
minė apaštališkąsias keliones 
į Rumunyą ir Gruzij*: popie
žius pirmąkart istorijoje lan
kėsi ortodoksų gyventojų dau
gumą turinčiuose kraštuose. 
Išskirtinės svarbos įvykiais 
Šventasis Tėvas pavadino 
Amerikai skirto Vyskupų Si
nodo baigiamojo dokumento 
paskelbimą Mechike ir analo
giško Azyai skirto Vyskupų 
Sinodo baigiamojo dokumento 
paskelbimą New Delhi. Jis 
taip pat kalbėjo apie Vyskupų 
Sinodo Europai skirtą sesyą. 
Popiežius prisiminė spalio mė

nesį Vatikane vykusį tarpreli-
ginį susitikimą, kuriame daly
vavo daugiau kaip 200 religi
nių vadovų. Kalbėdamas apie 
Šventuosius 2000 metus Šven
tasis Tėvas sakė. kad šio religi
nio įvykio šerdį privalo suda
ryti Dievo tautos kvietimas at
siversti ir atnaujinti tikėjimą. 

* Klaipėda. Šv. Juozapo 
Darbininko parapijos bend
ruomenė šv. Kalėdas šventė 
naujosios bažnyčios pirmojo 
aukšto salėje. Klebonas A. Ba
niulis, SJ, džiaugėsi ir dėkojo 
Dievui už malones, žmonių 
aukas, talkininkų darbą. Jubi
liejinių metų išvakarėse buvo 
iškilmingai atidarytos naujo-

• šios bažnyčios durys. Gruodžio 
31-osios vakarą nemažai para
pijiečių susirinko į bažnyčią 
padėkos šv. Mišioms. 

* Kaunas. Sausio 7-9 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre vyko „Gyvenimo ir 
tikėjimo" instituto organizuoto 
socialinės ir pastoracinės tar
nystės kurso (II dalies) semi
naras tema „Bažnyčios sociali
nis mokymas". Seminarą vedė 
V. Šadzevičiūtė, G. Bielskytė-
Elsner, B. Gudaitytė, V. Mali
nauskienė. 

Ir vėl galima užsiprenumeruoti 
„DRAUGĄ" 

papiginta kaina: tikuŽ65dol. metams, 
tik gyvenantiems JAVse. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas nemokamai. 

Mecenatas prašo „DRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo 

vaikams, vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iš 

Lietuvos. 

Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 

1 

Tai—Jūsų laikraštis! 

mailto:VYTCOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

VILNIUS — SENAS 
LENKŲ MIESTAS 

„Draugo" š.m. sausio 12 d, 
laidos pirmajame psl. rašoma, 

zuoja, mums vis dar bando 
priminti apie lietuvių antise
mitizmą (ir. „Drg." 2000.01. 
15). 

Kadaise mūsų koncentruo-laidos pirmajame psl. rašoma, ruiumse muai* RUUVY,.... -» 
"kad D. Balsytės paruoštame ir tos pastangos pasiekė tai, kad 
Vilniuje išleistame 2000 m. dabar mūsų sostinės vardas 
lietuvio kalendoriuje yra te- niekur nebeiškraipomas. Ir 
mėlapis, kuriame«dalis Lenki- tai buvo padaryta, kai dar ne-
jos ir Baltarusijos teritorijos turėjome savo laisvos valsty-
pažymėta kaip okupuotos Lie- bės ir jos atstovų užsienyje, 
tuvos etninės žemės, ir tai Ar nebūtų laikas, kad visokios 
nukėlė didelį Lietuvos ir Len- fantazuos apie „lenkišką" ar 
kijos lenkų pasipiktinimą". „žydišką" Vilnių būtų atrem-
Pas mus Tauragėj sakydavo tos plačia valstybine akcija. Ir 
„Kas kuom kvep, tuom ir ki- tik tuomet gal ieškotumėm 
tus tep". laiko rimčiau atsakyti į Lenki-

Viename dideliame knygyne jos ir Lietuvos lenkų protes-
varčiau įvairias, turizmui tus dėl „2000 metų lietuvio 
skirtas, knygas. Knygoje „Po- kalendoriaus-

— — . ,« . , „ ,___ ^y. land, The Rough Guide" by 
Mark Salter (išleista Rough 
Guide, Londone 1999 m.) ra
dau net du psl. (234-5) skirtus 
Vilniui, kuris pristatomas 
kaip „Vilnius (Wilno) is the 
great former Polish city*. 

Knygoje „Poland, from Bi-
son Vodka to the Black Ma-

Viktoras Girdžius 
Brooklyn, NY 

AČIŪ JUMS! 

Esu sujaudintas popiežiaus 
Jono Pauliaus II palaimini
mu, vyskupo Pauliaus Balta
kio linkėjimais, mintimi, kad 

son Vodka to tne macu. «w-
donna" by Krzysztof Dydins- -gerasis Dievas Jus ir toliau 
ki, (Lonely Planet PubUca- laimintų", gausiais kitų svei-
tįons, Oakland, CA, 1999), kinimais. Ypač nuoširdi padė-
skyriųje Facts about Poland" ** aktorei Virginijai Kochans-
skaitytojas supažindinamas ir kytei, atvykusiai iš Lietuvos 
su Lenkijos istorija. Išspaus- sukurti pačias iškilmes, skai-
dinti 6 žemėlapiai, rodantys tyti mano knygų ištraukas, vi-
„Historical Polish Territory". * * akademijos vadovei Biru-
Dviejuose, 1650 ir 1750 m. nu- tei Bublienei, prof. Romualdui 
rodoma visa Lietuva, visa Lat- Kriaučiūnui, dr. Petrui Kisie-
vija ir net dalis Estijos kaip liui> kun. Aloyzui Volskiui, 
lenkų teritorija. Ramutei Petrulienei, Ramu-

Kitoje knygoje Jmsight Gui- n e i Mikailienei — visiems, 
de — Poland" by Alfred Horn kurie įdėjo daug pastangų bei 
and Božena Pietras, (Pub- darbo, sausio 30-osios iškil-
b>hed by Discovery Channe. mf* rengiant, 
m 1999, 42-3 psl.) randamas Neprisimenu, ar kada paty-
skyrelis vardu „Lwow and VU- r**0 t i e k nuostabos, džiaugs
mus". Apie Vilnių rašoma m o i r žavesio jubiliejaus daly-
taip: „Vilnius, now a capital of vių bendravimu ir gausių ro-
Lithuania, was founded in žių padengtais stalais... 

vyr. redaktorė ir keli dien
raščio bendradarbiai sukėlė-
me triukšmą dėl mūsų istori
nės kalbos taršalo „tarpuka
ris". O, be to, šis taršalas labai 
suniekina ir mūsų pirmojo 
laisvos Lietuvos gyvenimo lai
kotarpį. Šiuo metu jau šis 
taršalas mūsų spaudoje yra 
rečiau užtinkamas. Gal čia pa
dėjo ir mūsų triukšmas? Bet 
už tai šiuo metu atsirado dar 
bjauresnis mūsų istorinės kal
bos taršalas. Veik kiekvieną 
vakarą „Vilniaus radijo" prog
ramoje girdime, kad trūksta 
„donorių" ir yra sudarytas „do
norystės" fondas. 

Ši „donorystė" labai dažnai 
kartojama Lietuvos spaudoje. 
Bet labai gaila, kad ir mū
siškio „Draugo" Nr. 18 net pir
majame puslapyje skaitome, 
kad yra patobulintas „dono
rystės" įstatymas. Ir tas ne
lemtas ir taip jau skaudžiai * 
lietuvio ausį rėžiantis nauja
daras šiame „Draugo" straip
snyje yra pakartotas net 5 
kartus. O juk mūsų kalboje 
yra tokie gražūs dovana, do
vanojimas, dovanotojas žo
džiai. 

Tad, sumažinę nelemto „tar
pukario" naudojimą, darykime 
visas įmanomas pastangas 
pašalinti „donacijas ir dono-
rius", kurie irgi labai bjauriai 
rėžia mūsų ausį ir teršia mū
sų istorinės kalbos žodyną. 

Jonas Daugėla 
Ormond Beach, FL 

Mylimai Mamytei 

A. t A. 
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI 
mirus, skaudžia netektimi dalinamės su jos dukromis 
IRENA REGIENE su vyru ALGIU, ELE 
BANDŽIULIENE su vyru IGNU bei jų šeimomis. 
Prašome Aukščiausio priimu Velionę savo globon, 
suteikiant Amžinąją Ramybę. 

Vita ir Alfonsas Baleišiai 

DRAUGAS, 2000 m. vasario 8 d., antradienis 

A. t A. 

1323 by Gediminas, a Lithua-
nian dūke. Only after pro-
tracted disputes was Vilnius, 
the former capital of the 
Grand Duchy of Lithuania re-
turned to Poland in 1922". Čia 

Justinas Pikūnas 

Northville, MI 

JEIGU PAKRITIKUOSI... 

„Meksikietiška gegutė" pa-turned to Poland in 1922". Cia •""""~ v~ ~ -
jau tikras nachališkumas. Čia dėJ° kiaušinį Sv. Antano para-
jat gretimai teigiama, jog P»Joj ir dabar jau baigia hetu-
miestas įkurtas lietuvio kuni- v i u 8 ' savininkus — pirmūnus, 
gaikščio, kad tai buvusi Lietu- s tumti . Arogantiškas klebo-
vos sostinė, bet vėliau grąžin- n a s Kastigar eina tuo pat ke
tas (mano pabraukta- VG) l i u ' k u r* Prie§ lietuvius pra-
Lenkijai. °*j° kardinolas Cody prieš ko-

Tai tik vienų praėjusių me- **"* ** m e t u s -
tų leidiniai. O kas žino, kiek Kovoti, žmoma, reikiar Bet 
panašių fantazijų prirašyta prognozė nekokia. Marąuette 
ankstesniais metais pasiro- P a r k o parapijai irgi tas pats 
džiusiose knygose. Net ir da- bu*. Jeigu nekovosim. Bet ir 
bartinio, lenko popiežiaus hio- Marąuette Parke, ir Cicero ta 
grafijose nevengiama pasakų P a t i tatonia ~ •*——i *" 
apie „Didžiosios Lenkuos" is- l a k s t ė kažkokio siaubo pagau-
toriją su teigimais apie Lie- **, ° dabar verkia, 
fcuvą kaip lenkų teritoriją. Tarp kitko, redaktorės anks-

O gal Vilnius vis dėlto ne tyvesnis teigimas, jog spausdi-
lenkų? Pernai vasarą, jau an- n a visų nuomones — netiesa, 
tri metai iš eilės į Vilnių buvo J e i pakritikuosi „Draugo" tam 
suvažiavę keliasdešimt stu- tikrus „ikonus", arba jei bent 
dentų iš keliolikos kraštų pa- 8 U lengva plunksna paliesi 
studijuoti žydų kultūros isto- -neliečiamuosius" (negrus, žy-
rijos, pasimokyti žydų (jidiš) d u 8 ' ^Pauus), tai saulėivaka-

AR KOMUNIZMAS 
NESMERKTTNAS? 

Naciams pasmerkti tarptau
tinis teismas buvo pradėtas 
organizuoti nedelsiant: 1942 
metų sausio 13 dieną, kai ka
ras dar tebevyko. Niurnberge 
teismo eiga tęsėsi nuo 1945. 
X1.20 iki 1946.X.1. Kaip visi 
žinome, nacizmas tuojau pat 
buvo pasmerktas, o nusikaltė
liai nubausti! 

Čia mums kyla rimtas ir 
svarbus klausimas: kada bus 
pasmerktas komunizmas? 

Būtų įdomu žinoti: kas ir 
kodėl yra suinteresuotas, kad 
komunizmui pasmerkti teismo 
nesulauktume? 

Jei komunistai išžudė kelis 
kartus daugiau žmonių, negu 
naciai, tai kodėl jų kriminalas 
tyliai stumiamas užmarštin? 
Kas už tai yra atsakingas: 
New York? Tel Aviv? Maskva? 

PADĖKA 
A. t A. 

POVILAS NORVILAS 
mirė 1999 m. spalio 13 d. Palaidotas spalio 18 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu, telefonu, laiškais, 
spaudoje. Ačiū už aukas šv. Mišioms ir labdarai, o taip 
pat už gražias gėles. 
Dėkojame seselėms Daivai ir Laimutei už rožinio 
maldos pravedimą koplyčioje, o taip pat ir visiems 
žodžiu atsisveikinusiems su a.a. Povilu. Nuoširdžiai 
dėkojame Povilo draugui Liekiui už prisiminimo 
nuotraukas. 
Dėkojame ŠvČ. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun. M. Yakaičiui už dalyvavimą šv. Mišiose 
ir pareiškusiam užuojautą. Ačiū kun. V. Mikolaičiui 
už Povilo lankymą namuose, maldas koplyčioje, 
apeigas bažnyčioje ir palydėjimą Velionio į kapines. 
Taip pat ačiū kunigams J. Kuzinskui, V. Rimšeliui, J. 
Duobai ir J. SakeviČiui, pareiškusiems užuojautą ir 
dalyvavusiems koplyčioje atsisveikinant su Velioniu 
Povilu. Ačiū ir kun. A. Steigvilai, gyvenančiam 
Argentinoje, kuris ten aukojo šv. Mišias už a.a. Povilą 
ir pareiškė mums užuojautą. 
Esame dėkingi muz. Ričardui Šokui už vargonavimą 
bažnyčioje. Padėka karsto nešėjams, geriems Velionio 
draugams J. Matusevičiui, L. Venckui ir anūkams. 
Nuoširdus ačiū L.Venckui už gražius žodžius, 
prisimenant draugystę su a.a. Povilu. 
Ačiū visiems už dalyvavimą koplyčioje, gedulo šv. 
Mišiose, palydėjimą Velionio į kapines ir dalyvavimą 
šermenų pietuose. Taip pat dėkojame laidotuvių 
direktoriui Donald M. Petkui už malonų ir sąžiningą 
patarnavimą 
Ilsėkis Ramybėje, mielas Tėveli! 

Liūdinti seimą. 

ANTANAS JANONIS 
Po sunkios ligos mirė 2000 m. vasario 4 d., sulaukės 

74 metų. 
Gyveno Sunny Hills, FL. Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. 
Nuliūdę liko: žmona Julija, duktė Ingrida Scheckel, 

žentas David; sesuo Ksavera, vyras Bronius Jančiai, jų 
dukros Jūratė ir Rūta; Lietuvoje sesuo Danutė Gogelienė, 
jos vyras Juozas bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Atsisveikinimas su a.a. Antanu ir rožinis pirmadienį, 
vasario 7 d. Brown laidojimo namuose, Chipley, FL. 

Laidotuvių šv. Mišios vasario 8 d., antradienį, 10 vai. 
ryto St. Theresa bažnyčioje, Sunny Hills, FL. Po Mišių 
Velionis bus palaidotas Calvary kapinėse, Sunny Hills, 
FL. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Brown Funeral Home.Tel. 850-638-4010. 

A. t A. 
VLADUI VAŠKELIUI 

išėjus į Amžinybe, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
ELENUTEI, podukrai GRAŽINAI GIBIENEI ir jos 
šeimai bei brolio dukrai su šeima Lietuvoje. 

Paulė Mikštas 

Julia Bobinas 

Kazys ir Barbara Astrai 

Anelė ir Audrius Mačiuliai 

Aldona ir Jonas Statis 

Juozas Gečas 

Aldona Stasiukevičienė 

Kristina ir Petras Juzėnai 

J. J. Labanauskai 

Bronius Maurutis 

St. Petrsburg, Florida 

Kun. dr. E. Gerulis 
Pasadena, FL 

* Jeigu Seimas skubiai 
nepriims įstatymų pakeiti
mu, kurie numato didinti pen
sinį amžių bei sumažinti pen-
sįjas dirbantiems pensinin

kams, „Sodros" įsiskolinimai 
grėsmingai didės, o vyriausy
bei teks ieškoti išeities, sako 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė. <EIU> 

A.tA. 
LIUCIJAI KURKULIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui 
ALBINUI, anūkams ANDRIUI, PAULIUI ir jų 
šeimoms. 

Aleksandra Petokienė 

Mindaugas Petokas ir jo šeima 

Vytautas Petrauskas 

^ J HA" AUJAHCC 

lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

ruose patekės pirm, negu iš
vysi savo nuomones „Drauge". 
Atrodo, kad „Draugas" giliai 
įvažiavo į tas pačias „poli
tiškai korekt" vėžias, kaip ir 
Amerikos ziniasklaida. Tai 
tiek apie „spaudos laisvę 
Amerikoj. Gaila... 

Karolis (Charles) 
Ruplėnas 
Chicago, II 

Pastaba: „Draugo" „linija", 
kaip šiame laiške priekaiš-

kalbos, išklausyti paskaitų 
apie antisemitizmą Lietuvoje. 
Atvažiavę į Lietuvos Jeruzalę, 
kaip jie dažnai vadina Vilnių, 
jie buvo nemokamai apgyven
dinti Vilniaus universiteto pa
talpose. Lietuvos valdžia leido 
taip pat nemokamai naudotis 
paskaitų salėmis, kur vyko vi
si kursai. Ateinančią vasarą 
tikimasi dar didesnio dėmesio 
žydiškajam Vilniui, nes šie
met sueina 75 metai nuo Vil
niuje įsteigimo Žydų mokslo "—r — .- _ • 
draugijos YTVO (Jidiie visn- * • * • • ? • . / » "* "*"*. " 
šaftleche organizacijoje), kuri ^P/kantos g i r n a s as-
po karo atkurta New Yorke ir «»ęn»ms tautybėms rehgi-
šiandieną tebeveikia. Kiek ii- **"» bendruomenėms ir 
nia, Izraelyje propaguojama oan.). Jeigu kai kurie laiškų 
hebrajų kalba, o žydiškasis » ."Sf p 8 m ų a u * m i n ,°" 
žargonas tenai nelabai pagei- ******* J*v0 P į į l » . ™*^ 
rtauiamas. Taigi ir važiuoja s t a t y m e turi paieškoti kitos 

...«+,*. Bo/ialrmia turi teise kai 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4.30 p m 

departure gtes you a reiaoted morn-

ing arrtval for business or pleasure 

VYhen you're ready to return, you'H 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhager 

Į hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Oass, you can be 

sure our servfce wW be world-cl3ss. 

and wHI allow you to arnve rested and 

refreshed - aH for a reasonable fare. 

Find out wnat a worW of difference 

SAS oan make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

daujamas. Taigi ir važiuoja 
studentai mokintis jidiš" ne į 
Izraelį, bet į Lietuvos Jeruza
lę, kurią lietuviai „pravar
džiuoja Vilnium". O Lietuvos 
žydų bendruomenės pirminin
kas Simonas Alperavicius, ku
ris mūsų valdžios pinigais 
tuos kursus kasmet organi-

vietos. Redakcija turi teisę kai 
kurią medžiagą atmesti, jeigu 
ji prasilenkia su ta .linija". 
D.B. 

SUNAIKINKIME IR 
„DONORIŲ" 

Prieš kiek laiko „Draugo 

W»yW W 
į g į g S S Arrkw>Tlmt 

SK946 
SKM4 
SKM3 
SK943 

CMcjgo 
StocUuhn 
VMus 
CoptflhSQEn 

5tt»*no»n 
V**ft 

CopP'-'O*" 
0*390 

4.30 om 
9-20 »m*l 
12:45 pm 
3:40 pm 

?40»n* l 
K»0am + 1 
2:15 pm 
5:40 pm 

J 

A.tA. 
BIRUTEI SODEIKAITEI 

SKORUBSKIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai su šeima ir St. 
Petersburg vyrų vieneto „Aidas" religinės muzikos 
vadovui LEONUI SODEIKAI. 

Vyrų vieneto „Aidas " vadovas 

dr. Bronius Kazėnas ir nariai: 

A. Alkas 

B. Gerulis 

S. Citvaras 

D. Brazys 

V. Aukštuolis 

A. Gudonis 

P. Kavaliauskas 

A. Kuzinskis 

A. Karnius 

P. Rasimas 

P. Novazelskis 

P. Petraitis 

V. Vasikauskas 

A. Ulbinas 

V. Mašalas 

St. Petersburg, FL 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

5-OJO BALFO SKYRIAUS VEIKLA 
Sovietų Sąjungai 1940 m. 

birželio 15 d. okupavus Lie
tuvą. Amerikos patriotai lietu
viai tais pačiais metais rug
pjūčio mėnesį įsteigė komitetą 
Lietuvai gelbėti, vėliau jį pa
vadino Amerikos Lietuvių ta
ryba, — sutrumpintai — 
ALTu. Tie steigėjai patriotai 
buvo: Leonardas Šimutis, Pi
jus Grigaitis, Mykolas Vaidy-
la, Antanas Olis ir Juozas 
Laučka. Šiam komitetui buvo 
per daug darbo: atlikti ir poli
tinius, ir šalpos reikalus. To
dėl po 3 metų, t.y. 1944 m., 
įsteigė kitą komitetą, kurį 
pavadino Bendru Amerikos 
Lietuvių Šalpos fondu — BAL-
Fu. BALFui įsisteigus pa
lengvėjo darbai, nes BALFas 
rūpinosi šalpa, o ALTas — 
politine sritimi. BALFas skirs
tėsi: centras, apskritis ir sky
riai. Centras buvo Nevv Yorke, 
apskritis — Čikagoje, o sky
riai — visoje Amerikoje. Kaž
kada senokai mačiau knygoje, 
kad buvo daugiau kaip 40 sky
rių. Prieš maždaug 15 metų 
dar buvo 24 skyriai, o kiek jų 
yra dabar — nežinau. Papasa
kojau trumpą BALFo atsiradi
mo istoriją, o dabar einu prie 
skyriaus veiklos. 

Visi BALFo skyriai yra nu
meruoti. Marąuette Parko 
skyrius yra penktas. Iš Čika
gos skyriaus Nr. 5 įvykusio 
posėdžio sausio 11 d. gautos 
žinios: naujai išrinkta 5 sky
riaus valdyba: Aleksas Kikilas 
— pirmininkas; Antanina 
Repšienė — sekretorė; Algis 
Čepėnas — iždininkas; Emili
ja Kantienė — vicepirmininkė, 
siuntinių sandėlio koordina
torė; Valerija Čepaitienė — 
vicepirmininkė, atsakinga už 
renginius; Vitalius Lekeckas 
— vicepirmininkas, rūpinasi 
sandėlio reikalais; Vytautas 
Juodka — vicepirmininkas, 
rūpinasi sandėlio reikalais, 
Jeronimas Tamkutonis — 
rūpinasi informacija, sandėlio 
reikalais, tautininkas; Jurgis 

Bubnys — atsakingas už pir
kinių transportaciją, Petras 
Naujokas ir Simas Naujokas 
— rūpinasi gėrybių transpor
taciją, Juozas Bagdžius — 
įvairiais reikalais. 

Kas nuveikta per 1999 me
tus: birželio mėn. buvo su
rengti cepelinų pietūs — 1,000 
dol., prie bažnyčios rinkliava 
— 1,000 dol. Spalio mėn. BAL
Fo vajaus proga surinkta 
11,500 dol. Parvežti maisto 
siuntinių važiuota 12 kartų, 
drabužių surinkimui iš para
pijų važiuota 19 kartų. Šiais 
metais numatyti: birželio pa
baigoje cepelinų pietūs ir lote
rija. 

Rūbų sandėlio bendrų darbų 
talkininkai: Emilija Kantienė 
(sandėlio vedėja), Vitalius Le
keckas, Aldona Lekeckienė, 
Vytautas Juodka, Nastutė Se-
mienė, Valentina Gudienė, 
Marta Ruikienė, Jonas Vyš
niauskas, Jeronimas Tamku
tonis ir Valentina Zubinienė. 

Rūbų, gėrybių transporta
ciją vykdo: Aleksas Kikilas, 
Simas Naujokas, Jurgis Bub
nys, Petras Naujokas, Anta
nas Valavičius, Viktorija Vala-
vičienė, Ričardas Bendoraitis, 
Algis Čepėnas, Kazys Rožans-
kas, Pranas Apulskis. Mato
me, koks didelis sąrašas dir
bančių be jokio atlyginimo. 
Tai jų dėka siuntiniai yra 
išsiunčiami mūsų broliams ir 
sesėms Lietuvoje, kad šiek 
tiek palengvintų jų vargo die
nas. Visi mes turime būti dė
kingi talkininkams už tokį pa
siaukojimą. 

Po posėdžio šnekučiavomės, 
gėrėme kavutę. O man buvo 
pavestas sunkiausias darbas 
parašyti visa tą į spaudą. Štai 
kokius darbus atlieka seniau
sia šalpos organizacija. Šelpki
me ją, o jai reikia darbo ran
kų, gėrybių ir finansų. Esame 
dėkingi Mariai Rudienei už 
vadovavimą. Mes vieni taip 
nepadarytumėm. Nenuleiski-
me rankų! Ant. Repšienė 

Su tv i r t in imo Sakramen
t a s bus teikiamas Pal. J. Ma
tulaičio misijoje 2000 m. gegu
žės 7 d. Pasiruošimo Sutvirti
nimo sakramentui pamokas 
veda Rima Sidrienė sekmadie
niais 12 vai. po 11 val.r. šv. 
Mišių Pasaulio lietuvių cen
tre. Norinčius priimti Sutvirti
nimo sakramentą, prašome 
pranešti seselėms tel. 630-
243-1070. 

ALTo Vasario 16-osios 
minėjimas vyks vasario 13 d. 
2 vai.p.p. Maria mokyklos au
ditorijoje. Kalbės dr. Jonas 
Valaitis. Meninę programą at
liks A. Barniškis ir Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių šokėjai. 

M. E. ir Violeta T. Ged
gaudai, Newhall, CA, pratur
tino mūsų dienraštį 100 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū! 

Vasario 11 dieną, penkta
dienį, 7:30 vai. v. Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemonte, sopra
nas Angel Petro, fortepijonu 
pritariant Rokui Zubovui, dai
nuos Mozart, Purce, Coplant, 
Brahms, Strauss, ir kitų kom
pozitorių dainas bei arijas. 
Koncerte taip pat dalyvaus 
aktorė-skaitovė Audrė Bud
rytė. 

Regina Juškaitė-Švobie-
nė, Madison Heights, MI, 
„Draugą" parėmė 90 dol. 
auką. Ačiū! 

Pristatant fotografo Algimanto Kezio parodą „Chicago 2000" ir vaikų piešinių paroda, vasario 5 d. Lietuvių 
dailės muziejuje dainavo „Delčios* folklorinė grupė (ii kaires): Silvija Eglynaitė, Aušra Veličkaitė, Audra Ga-
lentiene ir Daha Cidzikaite. A. Kezio paroda Lemonte veiks iki kovo 5 d 

Vytautas ir Elsa Švelnys. 
Chicago, IL, mūsų dienraščiui 
atsiuntė 100 dol. auką. Jiems 
reiškiame nuoširdžią padėką. 

Ieškote savo šaknų arba 
giminių Lietuvoje? O galbūt 
norėtumėte surasti giminai
čius Amerikoje? Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje veikia 
geneologijos skyrius, kuris pa
deda lietuvių kilmės amerikie
čiams surasti savo protėvius, 
vietas iš kur jie kilę, dabarti
nius gimines Lietuvoje. Šis 
skyrius taip pat padeda lietu
viams iš Lietuvos ieškoti savo 
giminių Amerikoje. Jei turite 
klausimų apie geneologinius 
tyrimus, prašome kreiptis į 
muziejaus geneologijos sky
riaus vedėją Loretą Mizarienę 
tel. 773-582-6500 arba rašyki
te: Balzeko muziejus, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago, IL 
60629-5136. ' 

Kiekvieno mėnesio pasku
tinį sekmadienį 9 val.r. Pal. J. 
Matulaičio misijoje vyksta šv. 
Mišios, kurios labiau skiria
mos jaunimui ir į kurias labai 
norima pritraukti naujai atvy
kusius lietuvius. Vakarinės 
šeštadienio Mišios misijos ta
rybos sprendimu laikinai pa
naikintos. Šv. Mišios misijos 
bažnyčioje pirmadieniais-šeš
tadieniais vyksta 8 val.r., sek
madieniais - 9 ir 11 val.r. Gi
mus kūdikiui, parapijiečiai 
prašomi kiek galima greičiau 
pranešti misijos kapelionui ir 
susitarti dėl krikšto datos. 
Moterystės sakramentui ruo
šiantis, reikia pranešti misijos 
kapelionui ir bent prieš ketu
ris mėnesius pradėti doku
mentaciją. Artimieji taip pat 
yra įpareigoti pasirūpinti ligo
nių sakramentu. Išpažintys 
klausomos šeštadieniais nuo 
4:30 iki 5:15 val.p.p. arba dėl 
kito laiko susitariama su ka
pelionu. Pal. J. Matulaičio mi
sija įsikūrusi Pasaulio lietuvių 
centre - 14911 127th St., Le-
mont, IL 60439; misijos kape
liono kun. Algirdo Palioko, SJ, 
tel. 630-257-5613, prel. Igno 
Urbono tel. 630-357-3698, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo se
serų tel. 630-243-1070. 

Skulptorių* Ramojus Mozoliauska* vasario 5 d., šeštadieni, apžiūrinėjo vaikų piešinių parodą „Mano pasaulis 
20OO metais", kuri buvo eksponuojama Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. Nuotr Jono Kuprio 

Brighton Parko LB apylin
kės Vasario 16-osios minėji
mas rengiamas vasario 20 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, tuoj po 10:30 
val.r. lietuviškų šv. Mišių. Mi
nėjime kalbės „Draugo" vy
riausioji redaktorė Danutė 
Bindokienė, meninę programą 
atliks „Spindulio" šokėjai, va
dovaujami Rasos Poskočimie-
nės. 

Albinas Dzirvonas, ži
nomas visuomenininkas, 
BALFo direktorius, valdybos 
vicepirmininkas, iš ligoninės 
perkeltas į Manor Care (9401 
So. Kostner St., Oak Lawn, IL 
60453); kambarys — 119. Ilgi
si draugų. Aplankykime. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", vasario 9 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus įdo
mi talentų popietė. Išgirsime 
poezijos, dainų it:muzikos mė
gėjus, kurie atliks popietės 
programą ir nustebins savo 
bendraamžius bei draugus. 
Turėsime progos pasigrožėti 
meniškais paveikslais. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi įdomiai praleisti šaltos žie
mužės popietę, papietauti ir 
padraugauti. 

Tradicini Užgavėnių šiu
pinį Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija ruošia šeštadienį, 
kovo 4 d., 6 v.v. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus „Gin
taro" salėje. Visų lauks gardi 
vakarienė su mažlietuvišku 
šiupiniu, įdomi programa, at
liekama Ričardo Šoko vokali
nio moterų ansamblio ir šokiai 
grojant Ričardo Šoko estradi
niam orkestrui. Apie dalyva
vimą iš anksto pranešama Ra
mūnui Buntinui, tel. 630-969-
1316. 

SKELBIMAI 
Gerieji Amerikos lietu

v ia i , kurie remia Lietuvos 
vaikus, pratęsdami paramą 
vaikams-našlaičiams atsiuntė 
po $150: Vytautas Užgiris, 
Worcester, MA, Edvardas ir 
Diane Skopai, Sun City, CA, 
Bronė, Vytas ir Juozas Kaz
lauskai, Chicago, IL, Karolis ir 
Elena Milkovaičiai, Yorba Lin
da, CA, Albertas ir Gražina 
Karveliai, NapervUle, IL, Arū
nas E. Gasparaitis, Elmwood 
Park, IL, Živilė ir Linas Vaitkai, 
Cleveland, OH, ir nauji rėmėjai: 
Rasa Hiob-Vilgalys, Germany ir 
Dorothy Dumb, Far Rockaway, 
NJ, Alimantas Svilas, Medway, 
MA, remia du vaikus ir atsiuntė 
$300. Andrew Račkauskas, 
Brookneld, IL, remia du vaikus 
ir atsiuntė $350. Česlovas 
Masaitis, Thompson, CT, remia 
du vaikus; atsiuntė anksčiau 
$200 ir dabar vėl $200. Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems, kurie ištiesia pagalbos 
ranką Lietuvos vaikams. „Lie
tuvos Našlaičių globos ko
mitetas", 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

IRANSCAK 

Tol 1 77\ V.\H 1OS0 

,UNDINĖLĖ" — SVEČIUOSE PAS 
MOKSLEIVIUS 

Nuotr. Jono Kuprio 
Gavėnios susikaupimą 

šeštadienį, kovo 18 d., Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, 
ruošia Ateitininkų namų val
dyba ir Akademinio Skautų 
sambūrio Čikagos skyrius. No
rintieji šiame gavėnios susi
kaupime dalyvauti prašomi 
jau dabar registruotis pas Ire
ną Polikaitienę, tel. 360-257-
2022. 

Ina Kasis, Orland Park, IL, 
prie prenumeratos mokesčių 
prijungė 100 dol. auką. Labai 
ačiū! 

Šjn. vasario 11 d. 7:30 v.v. 
visus kviečiame į kasmetinę 
parodą, skirtą Vasario 16-ajai. 
Parodoje— fotografo Žino Ka
zėno fotoplakatai.Parodą ren
gia: Čiurlionio galerija ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras. Meninę programą at
liks muzikas iŠ Klaipėdos uni
versiteto Algis Zaboras. Paro
da veiks iki vasario 23 d. Jau
nimo centre (5600 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL). 

Vytas V. Miceika, Hickory 
HiUs, IL, ne tik pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, bet 
kartu atsiuntė 100 dol.auką 
dienraščio leidybai paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame! 

VASARIO 16-OJI 
LEMONTE 

Vasario mėnuo mums reikš
mingas tuo, kad kaip tik vasa
rio 16-ąją minime svarbiausią 
valstybinę šventę — Lietuvos 
atkūrimo dieną. 

Šia proga Lemonto LB val
dyba ruošia Vasario 16-osios 
dienos minėjimą, kuris įvyks 
PLC, Lemonte, vasario 13-
dieną, sekmadienį. Programo
je: 11 vai. r. šv. Mišios Palai
mintojo J. Matulaičio misijoje; 
12 vai. — iškilmingi pietūs 
Lietuvių fondo salėje; 1:30 v. 
p.p. akademinė ir meninė da
lis. 

Lemonto LB valdyba malo
niai kviečia visus — ir Lemon
to, ir kitų apylinkių lietuvius 
dalyvauti šiame, mums, lietu
viams, svarbiame Vasario 16-
osios minėjime. Dar yra pavie
nių vietų į iškilmingus pietus, 
o tiems, kurie nori dalyvauti 
tik akademinėje ir meninėje 
dalyje, bus pastatytos kėdės. 
Todėl jūs visi esate kviečiami 
ir laukiami. 

Lemonto LB valdyba 

Nuostabus stebuklas laukė 
moksleivių ir mokytojų Mairo
nio lituanistinėje mokykloje 
praėjusį šeštadienį. Visai ne
tikėtai buvom perkelti į pasa
kų pasaulį, kurį mums atvežė 
Vilniaus lėlių teatro aktorė 
Ona Pučkoriutė, teatre dir
banti jau 20 metų. Ji suvaidi
no gerai žinomą visame pa
saulyje Anderseno pasaką 
„Undinėlė", kuri aktorės pris
tatyme suskambėjo naujai ir 
sukėlė daug minčių žiūrovų 
širdyse. 

Lėlytes pasakai sukūrė dai
lininkė Vega Vaičiūnaitė. Tai 
buvo trapios lėlytės-marione-
tės, padarytos iš popieriaus, 
plunksnelių, valo ir lazdelių. 
Ona Pučkoriutė naudojo pui
kias dekoracijas, kurios tilpo į 
didžiulį pasakorės albumą. 
Jame tilpo ir povandeninis pa
saulis ir audringa jūra, ir gra
žūs karaliaus rūmai, ir dvasių 
pasaulis pasakos pabaigoje. O 
aktorės dėka visi šie pasauliai 
ir personažai alsavo gyvybe ir 
jausmais. Muziką vaidinimui 
sukūrė kompozitorius Faustas 
Latėnas. Pasakoje puikiai su
sipynė į vieną visumą trijų 
bendraminčių kūrėjų darbo 

vaisiai — dekoracijos, muzika, 
autorės vaidyba ir lėlių valdy
mas. 

Onos Pučkoriūtes talentas ir 
vaidyba užbūrė visus žiūro
vus, ir mes netikėtai naujai 
išvydom graudžios pasakos 
viltingą pabaigą. Pavirtusi jū
ros puta, Undinėlė patenka į 
oro dvasių pasaulį, kurios jai 
atskleidžia vieną iš amžinųjų 
gyvenimo tiesų — tik gerais 
darbais, atliktais žemiškaja
me pasaulyje, gali laimėti ne
mirtingą sielą. 

Valandos trukmės spektak
lis užtruko, rodos, tik aki
mirką. Onai Pučkoriūtei už
vertus paskutinį pasakos de
koracijų albumo lapą ir nuti
lus muzikai, tylą nutraukė 
audringi žiūrovų plojimai. 

Po vaidinimo aktorė atsakė į 
moksleivių ir mokytojų klausi
mus apie lėlių teatrą, jo spek
takliuose naudojamas lėles, 
aktorės kūrybinius sumany
mus. Moksleivių ir mokytojų 
vardu aktorei Onai Pučkoriū
tei padėkojo mokyklos direk
torė Eglė Novak. Šeštadienis 
mokykloje buvo skirtas ne tik 
mokymuisi, bet ir turiningai 
pramogai. R ū t a Kuncienė 

„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio, susirinkimas 
bus šeštadienį, vasario 10 vai. 
ryto Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, didžiosios salės „ba
ro" pusėje. Narės ir norintys 
padėti vargingai gyvenan
tiems Lietuvos vaikams kvie
čiami dalyvauti. 

Pr imename, kad kiekvieną 
ketvirtadienį kraujo spaudimą 
„Seklyčioje" dabar matuoja dr. 
Petras Rasutis. 

Virgis Norkus , Naperville, 
IL, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo dar 100 dol., kad 
„Draugo" finansiniai rūpesčiai 
sumažėtų. Dėkojame! 

Lietuviška trispalvė vasario 5 d., šeštadienį, švenčiant Vasario 16-ąją, 
Lietuvos Nepriklausomybes dieną, buvo iškelta prie Cicero miestelio 
rotušės. Nuotr. Jono Kuprio 

Nepriklausomybes minėjime Cicero lietuviai giedojo Lietuvos h imną. Nuotr Jono Kuprio 




