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Konservatoriai sako buvę 
rinkėjų „nubausti" 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) vengsime koalicijos su LDDP, 
— Lietuvos konservatoriai ti- jeigu kur nors mūsų skyriai 
kiši, kad rinkėjai jų „nebe- susitars ir ras bendrą kalbą", 
baus* rudenį per Seimo rinki
mus. 

Vienas konservatorių va
dovų, Seimo kancleris Jurgis 
Razma pirmadienį spaudos 
konferencijoje komentavo sek
madienį vykusių savivaldybių 
rinkimų rezultatus. 

1997 m. per savivaldybių 
rinkimus konservatoriai gavo 
493 įgaliojimus miestų ir ra
jonų tarybose ir turėjo 25 me
rus. 

Anot J . Razmos, šiuose rin
kimuose konservatoriai apy
tiksliai kandidatuoja į 200 ta
rybų įgaliojimų. Jis sakė kol 
kas negalįs pasakyti, kiek 
merų konservatoriai ketina 
išsaugoti ir su kuriomis parti
jomis bus sudaromos koalici
jos. 

J . Razmos teigimu, koalicijų 
ateitį pirmiausia nulems „kitų 
partijų elgesys ir jų nuostatų 
kategoriškumas''. Konservato
riai, pasak jo, bus „pakan-

sakė J. Razma. 
Pasak jo, daug nulems Cen

tro sąjungos nuostata, k u r j i 
kryps — „ar į Naująją 
sąjungą, ar matys, kad pra
smingiau su mumis". 

Konservatoriaus teigimu, jis 
matąs kelias rinkimų ne
sėkmės priežastis, Pi rmiausia 
tai — „švytuoklės principas", 
nors „amplitudė sumažėjo". 
Anot J. Razmos, dalis konser
vatorių rinkėjų neatėjo bal
suoti, o dalis „nusprendė pa
mokyti" partiją už jos pirmųjų 
dviejų vyriausybių klaidas . 

„Mes tai priimame kaip nor
malią bausmę Tikimės, kad 
rinkėjai nuspręs, jog pakanka 
nubausti.vieną kartą", sakė J . 
Razma. 

J. Razma mano, kad jei ru
denį vyksiančiuose Seimo rin
kimuose pasikartos savivaldy
bių tarybų rinkimų scenarijus, 
Lietuvos integracija į NATO ir 
Europos Sąjungą gali pasun
kėti. 

P o p i e ž i u s J o n a s P a u l i u s I I 
a t v y k o į Š v e n t ą j ą Ž e m ę 

Nuotru Sekmadienį Lietuvoje vyko savivaldybių tarybų rinkimai, kuriuose turėjo balsuoti 2 milijonai 681,203 
Gedimino ZjUnsko (Eltai nuotr. rinkimu sąrašuose įrašytu rinkėjų. 

R i n k i m ų k o m i s i j o s v a d o v a s 
p a t e n k i n t a s r i n k i m a i s 

karnai lankstos". „Mes ne 

Krikščionys demokra ta i 
pr ipažįs ta savo lemtingas 

klaidas 
Vilnius, kovo 20 d. (BNS) čionys demokratai turėjo 

— Krikščionys demokratai su
tinka, kad jų nesėkmę savival
dybių rinkimuose nulėmė koa
licijos su konservatoriais „pa
likimas" ir partijos susiskaldy
mas, spaudos konferencijoje 
pirmadienį sakė Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos (LKDP) valdybos pirminin
kas Kazimieras Kuzminskas 
ir valdybos narys Petras Gra
žulis. 

Pasak K Kuzminsko, re
miantis sekmadienį vykusių 
savivaldybių tarybų rinki
mų išankstiniais rezultatais, 
LKDP prarado turėtus įga
liojimus Kauno ir Klaipėdos 
miestų, Širvintų, Švenčionių 
ir Varėnos rajonų savivaldy
bių tarybose. 

1997 m. savivaldybių rin
kimuose LKDP iškovojo 180 
įgaliojimų, dabar, pasak P. 
Gražulio, tikisi 90-ies. Krikš-

Rolandas Paksas — kandidatas 
\ sostinės merus 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) kusius savivaldybių rinkimus 
vadino sėkmingais. J o teigi-

8 
merus. 

K Kuzminskas, iš esmės 
pripažindamas nesėkmę rin
kimuose, sakė, jog t a m įtakos 
turėjo rinkėjų neigiamas po
žiūris į po praėjusių Seimo 
rinkimų su konservatoriais 
sudarytą koaliciją. Anot K. 
Kuzminsko, „tada koalicija 
buvo būtina, kad parodytume 
pasauliui, jog yra stabili Lie
tuvos vyriausybė". K. Kuz
minsko teigimu, balsų prara
dimai — „tai mūsų partijos 
auka". 

P. Gražulis pr ipažino, kad 
neigiamos įtakos partijos re
zultatams turėjo jos susiskal
dymas. Pernai 12,000 narių 
turinčioje LKDP susiformavo 
4,000 narių Moderniųjų krikš-
tionių demokratų (MKD) spar
nas, nuo krikščionių demo
kratų frakcijos Seime atskilo 4 
nariai, sudarę MKD frakciją. 

V i l n i u s , kovo 20 d. (BNS) 
— Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas pažymėjo, 
kad savivaldybių tarybų rinki
mai įvyko normaliai. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Seime Z. Vaigauskas 
pristatė išankstinius rinkimų 
rezultatus. 

VRK duomenimis, rinki
muose balsavo 1 mln. 346,503 
rinkėjai. VRK iki šiol neturi 
duomenų i š poros apylinkių 
Elektrėnuose ir trijų apylin
kių Vilniuje. 

Daugiausiai miestų ir ra
jonų tarybų įgaliojimų gavo 
Naujoji sąjunga (sociallibera
lai) — 270. Toliau eina Lietu
vos valstiečių partija, jos koa
licija su Krikščionių demo
kratų sąjunga (KDS) bei KDS 
— 226, Tėvynės sąjunga ir jos 
sudarytos koalicijos — 199, 
Centro sąjunga — 172, LDDP 
— 169, Liberalų sąjunga — 

166, Krikščionių demokratų 
partija — 99 ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija — 53 įga
liojimai. Visa tai sudaro 1,354 
įgaliojimus. 

Kitos partijos ir politinės 
organizacijos^ kartu paėmus, 
gavo 208 įgaliojimus. Savival
dybių rinkimuose ii viso daly
vavo 28 part įos ir 10 koali
cijų. 

Z. Vaigauskir įvertino rin
kimų agitacijos kampaniją 
kaip „tikrai aistringą, bet 
nedžentelmenišką". Jis teigė, 
jog nė viena partija „neper
žengė rėmų", tačiau paskutinę 
agitacijos savaitę paaiškėjo 
„nemalonių dalykų", susijusių 
su balsavusiųjų paštu papir
kinėjimu. Anot jo, pranešimai 
apie paštu balsavusių rinkėjų 
papirkimą negalėjo nulemti 
rinkimų rezultatų, tačiau tai 
vis dėlto yra .provokacija, no
rint sukompromituoti rinki

mus". 
Z. Vaigausko teigimu, balsa

vimo dieną šiurkščių rinkimų 
pažeidimų nepastebėta. 

Žurnalistų paprašytas pako
mentuoti situaciją dėl kelioli
kos kandidatų, kurie buvo 
įtariami ryšiais su nusikalsta
mu pasauliu, Z. Vaigauskas 
teigė to nekomentuosiąs, kol 
paaiškės, ar minėtieji asme
nys buvo išrinkti. Kiek anks
čiau Valstybės saugumo de
partamentas ir VRK informa
vo prezidentą bei politines 
partijas apie keliolika jų są
rašuose esamų įtartinos praei
ties kandidatų. 

Z. Vaigauskas taip pat teigė 
patyręs Savivaldybių rinkimų 
įstatymo netobulumų, kurie 
nulėmė VRK bylinėjimąsi teis
muose. Anot Z. Vaigausko, 
būtina tobulinti įstatymo 
nuostatas dėl VRK apskundi-
mo tvarkos, be to, reikia patai
syti netobulumus, susijusius 
su partijų registracijos termi
nais. 

Aman, kovo 20 d. (Reuters-
BNS) — Popiežius Jonas Pau
lius II pirmadienį atvyko į 
Jordaniją, iš kurios pradės sa
vaite truksiančią piligriminę 
kelionę po Šventąją Žemę. 

Ši kelionė gali tapti dideliu 
išbandymu popiežiaus diplo
matiniams sugebėjimams ir 
silpnai sveikatai. Pats Jonas 
Paulius II sakė, kad jo piligri
mystės tikslas politinių ir kon
fesinių konfliktų krečiamame 
regione yra tik religinis. 

Popiežius keliaus Mozės bei 
Kristaus pėdomis Jordanijoje, 
Izraelyje ir palestiniečių teri
torijose. 

Šventasis Tėvas piligrimys
tės metu neturės daug laiko 
poilsiui, jam teks važiuoti ar 
skristi sraigtasparniu didelius 
atstumus. 79 metų Jonas Pau
lius II pastaraisiais metais 
sirgo įvairiomis ligomis, taip 
pat — Parkinsono liga. 

„Tegu šis vizitas, įkvėptas 
tik religinių paskatų, duoda 
trokštamą gerą vaisių visai 
Bažnyčiai", sekmadienį sakė 
popiežius per pamokslą Šv. 
Petro aikštėje Romoje. 

Milijardo pasaulio katalikų 
dvasinis vadovas šią 91-ąją 
kelionę už Italijos ribų laiko 
viena svarbiausių savo piligri
mysčių per 21-erius popiežia
vimo metus. 

Vatikano teigimu, pagrindi
nis kelionės tikslas yra siekis 
pagerinti santykius tarp trijų 
abraomiškųjų religijų išpaži
nėjų — žydų, krikščionių ir 
musulmonų. 

Pirmadienį po pietų Kata
likų Bažnyčios vadovo lėktuvą 
atlydėjo 4 Jordanijos karinių 
oro pajėgų orlaiviai. Oro uoste 
ir kelyje, kuriuo popiežius ir 
palyda numato vykti prie 
Nebo kalno, pirmosios jo su
stojimo vietos, saugumą užtik
rins šimtai policininkų ir gink-

Nuotr.: Popiežių Joną Paulių II oro 
uoste pasitiko Jordanijos karalius 
Abdullah. 

— Lietuvos liberalų sąjunga 
. (LLS) kandidatu į Vilniaus 

merus kels partijos pirmi
ninką Rolandą Paksą bei tiki
si vadovauti dar penkioms 
savivaldybėms. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį liberalų vicepirminin
kas ir rinkimų štabo vadovas 
Artūras Zuokas savaitgalį vy-

* Ligšiolinę konservato
rių tvirtove — Kauną — 
valdys kairiųjų jėgų koalicija. 
Lietuvos laisvės sąjunga, va
dovaujama Vytauto Šustaus
ko, gavo 11 įgaliojimų iš 41, 
Naujoji sąjunga — 8, Lietuvos 
socialdemokratų partija — 3. 
Šios jėgos greičiausiai sudarys 
valdančiąją koaliciją. Konser
vatoriai Kaune gavo 7, libera
lai — 5, Centro sąjunga — 4, 
Lietuvių nacionalinės partijos 
ir „Jaunosios Lietuvos" sąjun
ga — 3 įgaliojimus. Kaune nu
galėjusios kairiosios partijos 
smarkiai kritikavo ligšiolinės 
miesto konservatorių vadovy
bės parengtą miesto šilumos 
ūkio ilgalaikio išnuomojimo 
švedų „Vattenfall" bendrovei 
sutartį. <BNS> 

mu, palyginti su 1997 m. rin
kimais, šiemet liberalų įga
liojimų pagausėjo daugiau nei 
keturis kartus — nuo 44 iki 
166. 

LLS savo kandida tus kėlė 
59 apygardase iš 60-ties, 52-se 
apygardose liberalai gavo vie
tų savivaldybių tarybose. 

Pirminiais duomenimis, pa
gal rinkėjų skaičių Liberalų 
sąjunga yra antroje vietoje — 
už ją balsavo beveik 176,000 
rinkėjų. Pirmoje vietoje esanti 
Naujoji sąjunga (NS, socialli
beralai) gavo beveik 219,000 
balsų. 

A. Zuokas beveik nedvejoda
mas teigė, kad Vilniaus meru 
taps R. Paksas, 1997-1999 m. 
jau vadovavęs sostinės savi
valdybei. LLS Vilniuje laimėjo 
18 įgaliojimų iš 51 , Naujoji 
sąjunga — 8, konservatoriai 
— 7, socialdemokratai — 6, 
Lietuvos lenkų r inkimų akcija 
— 5, Centro sąjunga — 4, 
LDDP — 3 įgaliojimus. 

Iš viso liberalai tikisi vado
vauti šešioms savivaldybėms, 
tačiau be Vilniaus, Klaipėdos 

Užsienio lietuvių 
vaikai vasarą 

laukiami Lietuvoje 
V i l n i u s , kovo 14 d. (Elta) 

— Ir šią vasarą užsienio lietu
vių vaikai galės atostogauti 
Lietuvoje, pranešė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas . 

Užsienio lietuvių vaikų ir 
jaunimo vasaros poilsiui pra
dėta rengtis iš anksto. Depar
t amentas paskelbė konkursą, 
kur iame gali dalyvauti stovyk
los. Pasak departamento Už
sienio lietuvių skyriaus vy
riausiojo specialisto Alfonso 
Kairio, bus pasirinktos tos sto
vyklos, kurios pasiūlys įdo
mesnę, turiningesnę progra
mą, pigesnes ir geresnes poil
sio, gyvenimo sąlygas. Kon
kursas vyks iki balandžio 3 
dienos, po šios datos paaiškės 
ir nugalėtojai. 

Šiais metais užsienio lietu
vių vaikai ir jaunimas, dau
giausia iš Rytų kraštų, Lietu
voje atostogaus jau dvyliktą 
kartą. Gražiausiose Lietuvos 
vietose esančiose stovyklose 
jie ne tik ilsisi, bet ir stiprina 
lietuvių kalbos įgūdžius, susi
pažįsta su Lietuvos istorija, 
geografija, tautos kultūra. 

Pernai Tautinių mažumų ir 
išeivijos depar tamentas finan
savo Giruliuose, Kačerginėje, 
Pagėgiuose stovyklavusių 200 
užsienio lietuvių vaikų poilsį. 

ir Kaišiadorių, kitų miestų A. 
Zuokas neįvardino. 

Rinkimai neatnešė jokių 
staigmenų 

Vilnius , kovo 20 d. (BNS) mano, jog apklausų rezultatai 

luotųjų pajėgų karių. 
Istorinę kelionę po Šventąją 

Žemę popiežius pradėjo ragini
mais ištaisyti neteisingumą ir 
gerbti žmogaus teises. „Šioje 
pasaulio vietoje yra rimtų ir 
skubių teisingumo, žmogaus 
bei tautų teisių klausimų. J ie 
yra ilgalaikės taikos sąlyga ir 
turi būti išspręsti visų labui", 
sakė popiežius. 

„Kad ir koks sunkus ir il
gas, taikos darbas turi tęstis", 
sakė Jonas Paulius II oro uos
te milžiniškoje palapinėje, kur 
jį pasitiko karalius Abdullah. 

„Be taikos šis regionas ne
gali savarankiškai vystytis, be 
taikos žmonės neturės geres
nio gyvenimo, o vaikai — švie
sesnės ateities", kalbėjo Jonas 
Paulius II. 

Išlipęs iš lėktuvo, popiežius 
palietė ir palaimino taurę su 
Jordanijos žeme, tačiau jos ne
pabučiavo, kaip kartais daro 
kitose užsienio kelionėse. 

Popiežius, nors ir atrodė 
esąs silpnos sveikatos, ėjo be 
kitų pagalbos ir kalbėjo tvirtu 
balsu. 

Seimo na rys Audr ius 
Butkevičius —jau laisvėje 

— Sociologijai tyrimai dėl 
rinkimų į savivaldybes pasi
tvirtino, teigia visuomenės 
nuomonės tyrimo centrų vado
vai. 

Visuomenė? nuomonės ir 
rinkos tyrimą centro „Vil-
mprus" direKtorius Valdas 
Gaidys sakė. prieš keletą sa
vaičių atlikti tyrimai iš esmės 
sutampa su rinkimų rezulta
tais. „Visų pa-"rindinių partijų 
rezultatai da igmaž atitinka 
prognozes. Daugu, kad gali
ma tokius daiykus numatyti", 
sakė V. Gaidy>. 

Pasak jo, uf Liberalų są
jungą žadėjo balsuoti 16 proc. 
gyventojų, o e gavo apie 13 
proc. balsų, N'aujoji sąjunga 
turėjo gauti 15 proc.. o gavo 
16.2 proc.. Centro sąjunga — 
11 proc., gav( 9.5 proc. balsų, 
socialdemokratai — 9 proc., 
gavo — 7 proc balsų. 

Pasak V. Gaidžio, didžiausią 
netikėtumą pateikė konser
vatoriai. Apkausos duomeni
mis, už šią partiją žadėjo bal
suoti 7 proc rinkėju, tačiau 
partija gavo ; I proc. balsų. 

Ne mažesne staigmena ty
rimų centro vadovui buvo Val
stiečių partij;i. už kurią žadėjo 
balsuoti 7 proc., rinkėjų, o 
gauta 9.5 proc balsų. 

Bendrovės „Baltijos tyri
mai", kuri apklausas atliko tik 
Vilniaus meste , direktorė 
Rasa Ališauskienė taip pat 

pasitvirtino. Per paskutinę 
apklausą vasario 28 dieną į 
rinkimus žadėjo eiti 54 proc. 
vilniečių, o atėjo 52 procentai. 

Anot R. Ališauskienės, poli
tinės partijos Vilniuje išsi
rikiavo tokia pačia tvarka, 
kaip ir rodė apklausa, gal tiek 
šiek tiek daugiau gavo social
liberalai. 

* Š iau l ių mies to taryboje 
g re ič i aus ia i bus suda ry t a 
valdančioji kairiųjų jėgų koali
cija, vadovaujama Naujosios 
sąjungos. Naujoji sąjunga (10 
įgaliojimų), socialdemokratai 
(3) ir LDDP (3) gali sudaryti 
daugumą 31 vietos taryboje. 
Be jų, vietas miesto taryboje 
laimėjo liberalai (5), Centro 
sąjunga (5), konservatoriai (3) 
ir Politinių kalinių ir tremti
nių sąjunga (2). 

* Lie tuvos socialdemok
r a t u par t i jos (LSDP) pirmi
ninkas Vytenis Andriukaitis 
prisiima kaltę dėl prastų par
tijos rezultatų per savivaldy
bių tarybų rinkimus. Jis teigė 
esąs pasirengęs atsistatydinti 
iš partijos pirmininko pareigų, 
jei socialdemokratų partijos 
taryba pasiūlys tai padaryti. 
V. Andriukaitis mano, kad 
J e i komanda nepasiekė gerų 
rezultatų, kaltas jos treneris". 
Partijos pirmininkas teigė 
esąs nepatenkintas rinkimų 
rezultatais, nes partija gavo 

Vilnius, kovo 20 d. (BNS) — 
Seimo narys Audrius Butke
vičius pirmadienį po pustrečių 
metų kalinimo išėjo į laisvę. 
Prie Vilniaus sustiprinto re
žimo pataisos darbų kolonijos 
vartų jį pasitiko didelis būrys 
žiniasklaidos atstovų, arti
mųjų, draugų. 

Pirmąją dieną laisvėje A. 
Butkevičius ketina pasimatyti 
su kai kuriais kolegomis ir 
nueiti į pirtį. Savo kaltinto
jams ir teisėjams A. Butke
vičius teigė norįs pasakyti, 
kad jo kalinimas baigėsi, o jų 
geda niekada nesibaigs. Jis 
teigė tvirtai tikįs, kad laimės 
bylą Europos žmogaus teisių 
teisme Strasbūre. 

Pustrečių metų nelaisvėje 
praleidęs 39 metų Seimo na
rys sakė, jog gailisi tik vieno 
— kad pasitikėjo niekšais. 
Kalbėdamas apie prezidento 
nesvarstytą jo malonės pra
šymą, A. Butkevičius sakė. 
kad „prezidentas turi atlikti 
savo darbą iki galo — arba su-

mažiau įgaliojimų, negu turėjo 
iki šiol. LSDP šiuose rinki
muose gavo 105 įgaliojimus. 

* Žymus sovie t in iu laikų 
d i s iden tas ir politinis kalinys 
Antanas Terleckas išrinktas 
Panevėžio miesto tarybos na
riu. 72 metų radikalusis politi
kas vadovauja Lietuvos lais
vės lygai, kuri iš viso laimėjo 4 
įgaliojimus 31-os vietos miesto 
taryboje. RN'S' 

teikti malonę, arba ne". 
Praėjus vos pusantros va

landos po to, kai išėjo iš kolo
nijos. A. Butkevičius at
skubėjo į Seimą. Iš automobi
lio išlipęs A. Butkevičius ener
gingai užbėgo laiptais, parodė 
apsaugos pareigūnui vairuoto
jo pažymėjimą ir gavo lai
kinąjį leidimą. 

„Atėjote pasižiūrėti, kaip aš 
išniekinsiu Seimą?", kreipėsi 
parlamentaras į keliolika prie 
įėjimo susibūrusių žurnalistų. 
A. Butkevičius turėjo galvoje 
Seimo pirmininko, konserva
torių vadovo Landsbergio pa
stabą, jog nuteistojo parla
mentaro grįžimas „išniekintų 
Seimą". 

„Kas mane palydės į Bič-. 
kiusko kabinetą?", paklausė ' 
A. Butkevičius vieno Centro 
frakcijos darbuotojų. Jam pa
rodžius į gretimas duris, A. 
Butkevičius pasakė per dvejus 
su puse metų užmiršęs, kas 
kur yra. Parlamentaras pasi
sveikino su Centro frakcijos 
vadovu Egidijumi Bičkausku 
ir jiedu užsidarė seniūno kabi
nete. 

A. Butkevičius buvo Centro 
frakcijos narys, bet po kaltini
mo pateikimo narystę su
stabdo. 

KALENDORIUS ' 
Kovo 21 d.: Leonas, Matilda, Kari-

gailė. Sugirdė. 
Kovo 22 d Kotryna, Benvenutas, 

Oktaviana. (redgaudas, Gante. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NEMIGA IR JOS GYDYMAS 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Nemiga mes vadiname to
kią būklę, kai žmogus, atsigu
lęs naktį, negali užmigti, arba 
užmigęs dažnai pabunda ir 
pabudęs ilgai neužmiega, ar
ba, anksti ryte pabudęs, nega
li vėl užmigti. Miegas, lygiai 
kaip vanduo ir maistas, yra 
reikalingas mūsų kūnui. Vy
resnio amžiaus žmonėms rei
kia 8-9 valandų miego, bet 
daugelis žmonių tiek neiš-
miega. Statistiniai duomenys 
rodo, kad 32 proc. suaugusių 
žmonių naktį miega mažiau 
negu 6.5 valandas. 1992 m. 
Amerikos Kongreso sudaryta 
komisija nustatė, kad apie 40 
mln. žmonių Amerikoje nusis
kundžia miego sutrikimais. 
Neišsimiegoję žmonės negali 
gerai koncetruotis, darosi ner
vingi, dažnai įsivelia į eismo 
nelaimes, ir turi palinkimą su
sirgti įvairiom ligom. Pagal tą 
komisiją, miego sutrikimai 
Amerikai kas metai kainuoja 
apie 16 milijardų. 

Priežastys, sukeliančios ne
migą, yra įvairios, vienam 
penktadaliui nemigos prie
žastimi būna psichiniai ir fizi
niai sutrikimai. Visiems ki
tiems miego sutrikimai išplau
kia iš normalios senėjimo ei
gos. Kai kurie tyrinėtojai sa
ko, kad nemiga nusiskun
džiamieji turi psichologinius 
konfliktus, yra neramūs, ne
kantrūs ir daug rūpinasi. Kiti 
gi jokių asmenybės skirtumų 
nemato tarp gerai miegančių 
ir nemiga nusiskundžiančių. 
Prie nemigos išsivystymo 
daug prisideda nereguliarus 
miego laikas, darbo valandų 
keitimas, įtemptas darbas, rū
pestis ir nervinė įtampa 
šeimoje. Nemiga skundėsi ir 
Napoleonas, Benjamin Frank-
lin, Winston Churchill ir dau
gelis kitų iškilių žmonių. 

Kai kurių žmonių smegenys 
veikia taip, kad jiems užtenka 
mažiau miego, arba jie miega 
trumpais laikotarpiais. Tokie 
žmonės nesiskundžia nemiga. 
Leonardas da Vinci miegodavo 
naktį tik 90 minučių, o dienos 
metu primigdavo apie 15 mi
nučių kas keturias valandas. 
Tas jam netrukdė kurti ir būti 
protingu. 

Normalus sveiko žmogaus 
miegas susideda iš paviršu
tinio ir gilaus (delta) miego, 
bet jis nakties metu keičiasi iš 
paviršutinio į gilų ir iš giliaus 
į paviršutinį. Apie vieną penk
tadalį miego žmogus sapnuo
ja, o likusį laiką praleidžia, 
miegodamas gilesniu miegu. 
Miegui įtaką turi, kaip jau 
minėjau, senėjimas, liguistas 
žmogaus stovis arba nervine 
įtampa. Vaikai ir jauni žmo
nės miega giliai ir kur kas il
giau, negu suaugę. Senesni 
ypač nusiskundžia nemiga. 
Jie miega paviršutiniškai ir 
dažnai pabunda. Jie mėgsta 
anksti ryte pabusti ir anksti 
vakare eiti miegoti. Šviesos 
pokyčiai juos priverčia būti 
aktyviais, o tamsa nakties me
tu — miegoti. Miego pakiti
mas senatvėje yra normalios 
senatvės apraiškos ir daugelis 
žmonių, kurie tą supranta, 
prisitaikę prie pakitusių mie
go normų, gali normaliai gy
venti ir veikti. 

Miego trūkumas prisideda 
prie daugelio nelaimingų at
sitikimų. National Highvvay 
Traffic Safety Administration 
yra apskaičiavusi, kad apie 
1,500 automobilių vairuotojų 
miršta kiekvienais metais, už
migę prie vairo. Tanklaivis 
„Exxon Waldez" prie Alaskos 
krantų dėl tos pačios priežas
ties užplaukė ant uolų ir už-
teršdamas aplinką padarė 

milijardus dolerių nuostolių. 
Nemiga gali būti trumpo lai
kotarpio, keletos dienų arba 
tęstis ilgai ir tapti chronišku. 
Trumpo laikotarpio nemiga 
išsivysto, sergant akūtine liga 
arba imant nemigą sukelian
čius vaistus, arba ilgai skren
dant lėktuvu (jet lag). Kai ku
riems nemigą sukelti gali as
pirinas arba steroidai. Ilgai 
besitęsianti nemiga turi kitas 
priežastis. Toks asmuo daž
nai labai rūpinasi, kad jis ne
gali užmigti, praleidžia daug 
laiko lovoje arba eina gulti ne
vienodu laiku ir keliasi skir
tingomis valandomis ryte. Be 
to, padidėjęs alkoholio vartoji
mas taip pat dažnai rišasi su 
chroniška nemiga. Ilgiau negu 
tris savaites besitęsianti ir 
negydoma nemiga gali išsi
vystyti į depresiją ir gali su
kelti psichinius sutrikimus. 
Todėl chroniškos nemigos at
veju gydytojai prirašo rami
nančius, antidepresinius vais
tus, kurie mažina galimybę 
depresijai išsivystyti. Tokie 
vaistai prirašomi maždaug 
trim keturiom savaitėm, il
giau kaip keturios savaitės 
juos vartot nepatariama. Jei
gu po keturių savaičių tokio 
gydymo stovis nepagerėja, tai 
tolimesnis gydymas turi būti 
tęsiamas psichiatro. Nemigos 
gydymas būna sėkmingas, jei
gu būna žinoma jos priežas
tis. Priežastys gali būti svei
katos sutrikimai, alkoholis, 
nikotino ir kafeino padidintas 
vartojimas bei psichiniai paki
timai, baiminimasis, nervinė 
įtampa ir didelis rūpestis, kad 
negali užmigti, arba įprotis 
gulėti lovoje ir svajoti, todėl 
kai kurie gydytojai reiklauja, 
kad nemiga nusiskundžiantis 
vestų dviejų arba trijų sa
vaičių dienoraštį, detaliai nu
pasakodamas, ką jis daro die
nos metu ir kokios mintys jį 
arba ją kamuoja. Tokia išpa
žintis nusako nemiga nusis-
kundžiančio gyvenimo būdą ir 
papročius. Nors tiksliai nusta
tyti nemigos priežastį kartais 
būna sunku, bet sistemingai 
stebint, nemiga nusiskun-
džiantį, galima nemigos prie
žastį nustatyti. Nustačius 
priežastį, gydytojas gali pra
dėt gydymą, keisdamas jo gy
venimo būdą bei miego įpro
čius. 

J lovą miegoti reikia eiti tik 
tada, kai nori miego. Lova turi 
būti vartojama tik miegui ir 
intymiems santykiams, o ne 
skaitymui, valgymui, darbui 
arba televizijai žiūrėti. Jeigu 
negali užmigti per 15-20 mi
nučių, tai atsikelk, eik į kitą 
kambarį ir silpnoje šviesoje 
skaityk kokią knygą. Televi
ziją žiūrėti nepatartina, nes 
televizijos stipri šviesa išblaš
ko miegą, nors kai kurie žmo
nės, žiūrėdami televiziją, tam
pa mieguisti. Tokį metodą 
vartok, ne tik einant gult, bet 
ir pabudus iš miego naktį. 
Nemanyk, kad besivartyda-
mas lovoje nugalėsi nemigą. 
Taip elgiantis, susidaro psi
chologine jungtis tarp miego ir 
lovos, o, ne tarp lovos ir nemi
gos. Keltis iš lovos ryte reikia 
visada tuo pačiu laiku, nepai
sant, kiek laiko naktį buvo 
miegota. Tokia griežta miego 
ir kėlimosi tvarka pripratina 
žmogų prie normalaus miego. 
Prigulti dienos metu nepatar
tina, nors tie, kurie dienos me
tu jaučiasi mieguisti, gali pri
gulti trumpiau negu vieną va
landą, ir ne vėliau, kaip antrą 
valandą po pietų. Toks trum
pas nusnūdimas nesutrukdo 
nakties miego. 

Kitas geras nemigą gydyti 

Sena tve su savim atsineša visokių negalių, ligų, problemų, juo labiau, jei
gu j i užklumpa gyvenančius Lietuvoje, ka ip šis senukas, globojamas 
Telšių miesto vaikų ir senelių globos namuose . Nuotr. Pranė* Š l u t i e n ė * 

būdas, tai miego mažinimo te
rapija. Jeigu nemiga nusis
kundžiantis miega ne ilgiau 
kaip penkias arba penkias su 
puse valandos kiekvieną nak
tį, tai jis lovoje negali ilgiau 
gulėti, kaip šešias valandas. 
Jeigu jis nori keltis 7 vai. ryte, 
tai turi gulti pirmą valandą 
naktį. Kiekvieną savaitę jis 
gali prailginti miego trukmę 
15 minučių, guldamas 15 mi
nučių anksčiau, bet turi keltis 
tuo pačiu laiku — 7 valandą 
ryte. Vartojant šį gydymo me
todą, padidėja noras užmigti 
ir užmigus ilgiau miegoti, šis 
gydymo būdas su gerais rezul
tatais buvo išbandytas su se
nesnio amžiaus žmonėmis. 

Be tokių gydymo metodų 
specifinės priemonės kaip 
„biofeedback", meditacija ir 
raumenų įtampos mažinimas 
irgi duoda ilgalaikius gerus 
rezultatus. Natūralų miegą di
dina fizinis darbas, sportas ir 
kūno mankšta dienos metu, 
bet, jeigu visos šios priemonės 
nepadeda, tai tada reikia ban
dyti miego vaistus. Senesnio 
amžiaus fiziologiniai pakiti
mai žmogų daro jautresniu 
migdomų vaistų neigiamam 
veikimui, kaip mieguistumui 
dienos metu, sumažėjančia at
mintimi ir sumažėjančiu sąvo
kų, nesiorientavimu naktį, pu
siausvyros netekimu ir šlapi
mo nelaikymu. Tolerancija 
miego vaistams kai kuriems 
asmenims išsivysto per kelias 
savaites, o, kiek jie padaro 
žalos tokiam organizmui, sun
ku pasakyti. Bet yra ir tokių 
senesnių žmonių, kurie iš me
tų į metus reguliariai ima 
miego vaistus ir sako, kad, 
prieš užmiegant, jie būtinai 
turi paimti miegui tabletę, be 
kurios negali gerai miegoti, at
sikėlę, normaliai dirbti. Per 
didelis vaistų kiekis yra pavo
jingas, nes žmogus gali jais 
nusinuodyti, todėl miegui 
vaistai neparduodami be gy
dytojo recepto. 

Penki pagrindiniai principai 
charakterizuoja nemigos gydy
mą vaistais, būtent: 

1. reikia vartoti mažiausią 
dozę, kuri sukelia miegą; 

2. vaistus vartoti du ar tris 
kartus savaitėje, o ne kas 
naktį; 

3. vaistus vartoti neilgiau, 
kaip keturias savaites; 

4. vaistų vartojimą nutrauk
ti palaipsniui; 

5. žinoti, kad nutraukus 
vaistus, nemiga gali vėl išsi
vystyti. 

Yra žmonių, kurie sako, kad 
jiems alkoholis ir antihista-
minai didina mieguistumą. Al
koholis ir antihistaminai, nors 
ir sumažina mieguistumą, bet 
jie nėra geri vaistai miegui. 
Jų įtakoje miegas būna pa
viršutiniškas, negilus, su daž
nais pabudimais. 

Miego vaistų yra įvairiu rū

šių, bet ne visi vienodai geri. 
Gydytojų grupė, tyrinėjanti 
nemigą, vadovaujama daktarų 
M. Morin ir R. Sood, pataria 
vartoti Restoril kapsules (ge-
beric timazepan). Pagal juos 
Restoril vyresnių žmonių yra 
gerai teloruojamamos. Jis yra 
pamažu absorbuojamas iš 
skrandžio, greitai pašalina
mas iš organizmo, nepaisant, 
kad jį priimi pakartotinom 
dozėm. Pradžioje jį reikia imti 
15 miligramų nakčiai, imant 
vieną valandą, prieš einant 
gulti. Vaistų dozę, pagal reika
lą, galima didinti iki 30 mili
gramų. Restorili, kaip ir visus 
miego vaistus, imti kartu su 
alkoholiu negalima. 

Verta paminėti ir kitus mie
go sutrikimus, pvz., knarkiant 
su kvėpavimo sustojimu ir 
pabudimu iš miego, vadinamą 
obstruktyviniu miego apneos 
sindromu. Juo Amerikoje nu
siskundžia apie 20 mln. žmo
nių, daugiausia vyrai. Miego 
metu minkšto gomurio rau
menų įtampa sumažėja ir go
murio raumenys suglemba. 
Įtraukiant orą į plaučius, su
glebę raumenys kartu su lie
žuvėliu pradeda virpėti, kas ir 
sudaro knarkimą. Suglebę go
murio raumenys su liežuvėliu 
kai kada, ypač miegant aukš-
tielnikam, užsklendžia kvėpa
vimo takus ir žmogus sustoja 
kvėpavęs 10 ar daugiau se
kundžių. Po to pabunda. Tokį 
sindromą turintis asmuo pa
bunda iki 20 kartų nakties 
metu, o dieną būna mieguis
tas. Jeigu toks miego apneos 
sindromas būna sunkus ir ne
gydomas, jis gali sukelti aukš
tą kraujo spaudimą ir širdies 
ligas. Dauguma tokį sindromą 
turinčių būna ne moterys, bet 
pagyvenę ir patukę vyrai, to
dėl jiems ir patariama visų 
pirma mažinti svorį, nemiego
ti aukštieinikiems ir nevartoti 
migdomų vaistų. Jeigu tas ne
padeda, reikia vartoti pozity
vaus spaudimo kvėpavimo 
aparatą miegant. O jeigu ir 
tas nepadeda, tai šiuo metu 
yra daroma lazerio operacija, 
kurios metu sumažinamas 
liežuvėlis. Bet šios gydymo 
priemonės taikomos tik tiems, 
kurių simptomai yra aukšto 
laipsnio. Nedidelio laipsnio 
knarkimas su miego apnea 
žalos organizmui nedaro. Toks 
knarkimas gali būti gydomas 
žmonos alkūne — gerai stuk
telėjus vyrui į šoną. 

Dar kiti nemigą sukeliantie-
ji nusiskundimai, tai nerviniai 
kojų trūkčiojimai arba kojų 
lankstymai, kurie trukdo už
migti arba prikelia žmogų iš 
miego. Šie nusiskundimai yra 
gydomi su L-dopa arba opiu
mo preparatais. 

Miego ritmą ir jo gilumą re
guliuoja smegenų konkorežinė 
(pinealine; liauka, gaminanti 
cheminę medžiagą, vadinamą 

melatoninu. Tyrimai rodo, kad 
vakare sutemus melatonino 
kiekis organizme pradeda di
dėti, o ryte mažėja, iki pasie
kia dienos koncentraciją. Kai 
kurie miego tyrinėtojai yra 
pastebėję, kad žmonės, kurie 
skundžiasi nemiga, ypač vy
resni negu 50 metų, melatoni
no įtakoje giliau ir dieną būna 
žvitresni. Studijos, darytos su 
melatoninu, parodė, kad 2 mi
ligramai nakčiai vyresniems 
žmonėms būna pakankamas 
kiekis geram miegui sukelti. 
Turint galvoje, kad melatoni-
nas natūraliai reguliuoja už
migimo ir pabudimo ciklą, at
rodo, kad jis galėtų būti geras 
vaistas nemigai gydyti. Deja, 
gerai kontroliuotų bandymų 
su melatoninu neturime. FDA 
melatonino nepripažįsta mie
go vaistu ir jo nereguliuoja, 
bet jį galima pirkti „health 
food" krautuvėse. 

Idealių vaistų miegui kol 
kas neturime, bet geram nak
ties miegui sukelti nemigos at
veju yra siūlomi šie patarimai: 

1. negerk kafeino turinčių 
gėrimų ir kavos, arbatos arba 
cola 2-4 valandas prieš einant 
gult; 

2. prieš gulant, paimk šiltą, 
bet ne karštą vonią. Karšta 
vonia veikia stimuliuojančiai; 

3. miegamas kambarys turi 
būti vėsus, temperatūra tarp 
65 ir 67 laipsnių; 

4. atsigulęs lovoje, bandyk 
atleisti raumenų įtampą; 

5. eik į lovą tada, kai jautie
si mieguistas. Jeigu neužmie
gi per 15-20 minučių, atsikelk, 
eik į kitą kambarį ir skaityk 
kokią knygą tol, kol tapsi mie-
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guistas; 
6. kelkis tuo pačiu laiku, ne

paisant, kada atsigulei; 
7 . venk alkoholio prieš gul

siant, alkoholis padeda užmig
ti, bet miegas tokiu atveju bū
na negilus, paviršutinis; 

8. dienos metu vaikščiok ir 
daryk kūno mankštą; 

9. prieš gulant, valgyk leng
vą vakarienę; 

10. jeigu nemiga yra chro
niška, pasitark su gydytojais, 
nes nemigos priežastis gali 
būti sveikatos sutrikimas. 

SVEIKAI MAITINKIMĖS 
Reikia valgyti 

žalumynus 
Svarbu kasdien valgyti dau

giau žalumynų. Tai — svogū
nų laiškai, špinatai, petražo
lės, krapai, ankštinės pupelės, 
salotos, rabarbarai ir kt. Nau
dingi taip pat ir laukiniai ža
lumynai — dilgėlės, pienių la
pai, varnalėšos, rūgštynės ir 
kt. Žalumynų turi būti ne tik 
sveikų žmonių, bet ir ligonių, 
ypač sergančių ateroskleroze, 
cukriniu diabetu, anemija, vi
durių užkietėjimu, mityboje. 
Beje, sergantieji podagra ar 
akmenlige turi riboti tokių ža
lumynų, kaip rūgštynės, špi
natai, rabarbarai, vartojimą 
dėl juose esančių rūgščių per
tekliaus. 

Atskirą grupę sudaro pries
koniniai žalumynai: čiobrelis, 
mairūnas, bazilikas, mėta ir 
kt., kurie puikiai pagardina 
mūsų tradicinius patiekalus, 
gerina apetitą ir virškinimą. 
Pasitarus su gydytoju, šie 
prieskoniai gali būti naudoja
mi, besilaikantiems griežtų 
dietų. Įdėjus jų, dietiniai pa
tiekalai bus skanesni ir ne
reikės vartoti tiek daug drus
kos. 

Pipirai — ne vien 
prieskonis 

Viduramžiais buvo sakoma: 
„Brangus, kaip pipirai", o tur
tingą žmogų vadindavo „pipi
rų maišu". Pipirus ir kitus 
brangius prieskonius pardavi
nėdavo vaistinėse ir sverdavo 
vaistininko svarstyklėmis, už
darę langus, duris, kad vėjas 
nenupūstų nė dulkelės šios 
brangios prekės. Pipirų kaina 
ėmė palaipsniui mažėti tik 
XVI amžiuje. 

Indijoje juodieji pipirai auga 
lianų miškuose. Jie apsiveja 
medį ir siekia iki 10 metrų il
gio. Kaip kultūrinis augalas, 
veisiamas daugelyje tropinių 
šalių. Jų vaisiai panašūs į ma
žus riešutėlius. Pipirai suren
kami rankomis, dar neprino
kę, ir džiovinami saulėje. Jei 
pipirai gerai išdžiovinti, jie 
nepraranda savo juodos spal
vos. Juo kietesnis ir sunkesnis 

pipiro žirniukas, tuo jis geres
nis. 

Baltieji pipirai, kurių žirniu
kai beveik baltos spalvos, pa
sižymi stipresniu aromatu ir 
ne tokiu deginančiu skoniu, 
kaip juodieji. Jie labiau verti
nami, negu juodieji, nors tai 
tas pats augalas, tik baltųjų 
pipirų vaisiai skinami visiškai 
sunokę ir specialiai apdoroja
mi. 

Ankštiniai pipirai — tai vi
sai kitos rūšies augalai. Jie ki
lę iš Meksikos ir Gvatemalos, 
o Europą pasiekė tik XVII am
žiuje. Ankštiniai pipirai būna 
saldūs ir aštrūs. Saldieji pipi
rai, pagal vitamino C kiekį, 
aplenkia visas kitas daržoves: 
100 g pipirų — apie 250 mg vi
tamino C. Be to, juose yra ir 
kitų vitaminų. 

Pipirai gerina virškinimą, 
turi baktericidinių savybių, o 
iš jų trauktinių paruošti tepa
lai labai efektyviai numalšina 
raumenų skausmus. 

(Iš įvairios spaudos) 

VAIKAMS APSAUGA 
AUTOMOBILIUOSE 

Tarp 1994 ir 1998 m. 2,549 
vaikai, nuo 4 iki 8 metų 
amžiaus, žuvo automobilių 
avarijose. Pagal Ligų kon
trolės ir išvengimo centrą, du 
trečdaliai žuvusių vaikų nebu
vo pririšti apsaugos diržais ar 
pasodinti specialiose kėdelėse. 
Nors daugelyje valstijų įsta
tymai draudžia važiuojančia
me automobilyje palikti vaiką 
be apsaugos, vis dar atsiranda 
tėvų ar suaugusių, kurie į tai 
nekreipia dėmesio, ypač 
trumpų nuotolių kelionėse. 
Tarp kitko, visose valstijose ir 
suaugusieji automobilyje turi 
vartoti apsaugos diržus — 
bauda už nusižengimą šiam 
įstatymui — bent 50 dol. 

EUGENE C. DECKER DOS. P.C. 
4647 VV. 103 St . Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tol. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7901 Ave., rfiekory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hicfcory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2UOBA, 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,Suite3C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPĖR 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior. Suite 402 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus, pasveikinęs poe
tą Justiną Marcinkevičių 70-
mečio proga, sakė, kad jo pa
rašytas žodis tūkstančiams 

sielų skleidė šviesą ir šilumą, 
mokė kantrybės ir teikė vil
ties, žadino tikėjimą žmogumi 
ir Tėvynės ateitimi, brandino 
tikrąją išmintį. „Sąžiningu gy
venimu mokėte žmones įsi
klausyti į slapčiausias ir nuo
širdžiausias savo viltis, atpa
žinti ir perprasti žmogiškumo 
esmę, ištiesti ranką šalia 
esančiam, dalytis duona ir 
meile", kalbėjo prezidentas 
ketvirtadienį poeto jubiliejaus 
minėjime Vilniaus Rotušėje. 
Šeštadienį 70-metį švęsiantis 
J. Marcinkevičius yra apdova
notas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino I ir III laip
snio ordinais. J. Marcinkevi
čius yra parašęs per 100 eilė
raščių, poemų, dramų knygų. 
Jo kūriniai išversti į Europos 
ir Azijos kalbas. <BNS> 

• I r blogis ginasi teisuoliu 
ginklais. 



VOKIŠKOS ŽINIASKLAIDOS 
PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Šlezvigo - Holšteino krašto 
parlamento rinkimus vasario 
27 d. laimėjo SPD (Socialde
mokratų partija), gaudama 
43,1 proc. balsų, antroje vie
toje palikdama CDU (Krikš
čionių demokratų uniją) 35,2 
proc. Toliau ėjo liberalai — 7,6 
proc. žalieji — 6,2 proc., danų 
tautybės mažuma — 4,2 proc. 
Tad šiam pajūrio kraštui ir to
liau vadovaus SPD atstovė 
Heide Šimonis. 

Visai kitos balsavimo pa
sekmės būtų sausio mėn., nes 
kaip parodė apklausa, už 
CDU savo balsus atiduotų virš 
45 proc. gyventojų. Deja, CDU 
partijai pakenkė buvusio Vo
kietijos kancl. bei CDU pirm. 
H. Kohl'io piniginis nesąžinin
gumas, nežinomais keliais, ne
žinomų asmenų ir įmonių ras
ti užsienio bankuose milijoni
niai įnašai partijai, neprane
šant mokesčių inspekcijai gau
tų pajamų nuošimčių, ne
pranešant valstybės iždui, 
slapta laikomų pinigų. Vokie
tijos parlamente SPD ir žalieji 
reikalavo įmonių pavadinimų, 
asmenų pavardžių, tačiau H. 
Kohl, davęs žodį visą laikyti 
paslaptyje. Prūsijos karininko 
sūnus savo žodžio niekuomet 
nesulaužys. 

CDU bei jos pirm. H. Kohl 
šešiolika metų vadovavo Vo
kietijos, o gal net ir visos Eu
ropos gyvenimui. Šiandieną 
partija pergyvena stiprią kri
zę, ieškodama vadovo, ieško
dama į valdybą jaunų, ener
gingų asmenų. Minimos buvu
sio krašto aps. min. V. Ruehe 
(jis atsisakęs), sekretorės A. 
Merkei, Biedenkopfo ir kt. pa
vardės. A Merkei, iš Rytų Vo
kietijos, gan greitai padarė 
partijoje karjerą ir tai dėka H. 
Kohl'io, kuris ją" vadino 
„Maedchen — mergaitė". Bet 
evangeliko kunigo duktė, ilgą 
laiką gyvenusi be santuokos, 
pereitais metais ištekėjusi už 
profesoriaus, bevaikė, yra ne
priimtina partijos seseriai Ba
varijos CSU partijai. Prieš jos 
kandidatūrą ypač priešinasi 
Bavarijos min. pirm. Stoiber, 
kuris minimas kanclerio kėdę 
užimti 2003 m. Vokietijos par
lamento rinkimuose. A.Merkel 
nepasiduoda. Ji , pasikalbėji
muose su spaudos atstovais, 
viešuose susirinkimuose, nu
rodo H. Kohl'io klaidas, jo kie
ta ranka valdytą CDU partiją, 
neatsižvelgiant jaunosios kar
tos reikalavimų — partijos 
viršūnių atjauninimo. Esą H. 
Kohl, savo „aš" pereitais me
tais turėjęs apmokėti Vokieti
jos parlamento rinkimus, ir 
š.m. vasario mėn. Šlezvigo-
Holšteino krašte ir gal gegu

žės mėn. Saksonijos. 
Po karo, daug lietuvių gyve

no Šlezvigo - Holšteino krašte, 
tad norėčiau supažindinti su 
kai kurių balsavimo vietovių 
pasekmėm. Pinebergo vietovė 
buvo padalinta į tris dalis: 
šiaurėje laimėjo CDU, gavusi 
39,5 proc., SPD (sociald.) 39,3 
proc., liberalai 9,1 proc., žalieji 
6,2 proc., danų mažuma 2,5 
proc. Pačiame Pineberge — 
SPD 43,3 proc., CDU (krikš.d.) 
33,2 proc., Kielio mieste — 
SPD 45,8 proc., SDU 27,5, 
žalieji 9,7 proc., liberalai 7,3 
proc., danų mažuma 4,9 proc., 
Flensburgo mieste — SPD 
41,2 proc., CDU 27,2 proc., 
danų mažuma 17,1 proc., Liu-
becko mieste — SPD 47,3 
proc., CDU 27,5 proc., žalieji 
8,2 proc., danų mažuma 2,0 
proc., liberalai 7,3 proc. 

Austrijos „fašistų" vadas J. 
Haider pasitraukė iš partijos 
pareigų, tačiau tas nepatenki
no Europos Sąjungos valsty
bių, kurios reikalauja pasi
traukimo FPO partijos narių 
iš Austrijos vyriausybės, su
darant Alpių kalnų valstybėje 
demokratinę vyriausybę. J. 
Haider ir trečdalis Austrijos 
gyventojų reikalauja savam 
kraštui stabilumo, nekišti už
sieniui savo rankų į Austrijos 
vidaus gyvenimą, nes Austrija 
savo balsu gali blokuoti daug 
ES nutarimų. Kovo 2 d. Vokie
tijos atstovas Europos parla
mente K. Haensch (socialde
mokratas) gan piktokai puolė 
savo partijos bičiulį komisarą 
G. Verheungen, kuris žada į 
ES-gą įjungti Kroatiją. Vokie
tis reikalauja galutinai nubrėž
ti Europos Sąjungos sienas, 
atmesdamas Ukrainos, Gruzi
jos, Armėnijos pageidavimą 
įsijungti į ES-gos narių eiles, o 
pasitarimus vesti su 12 valsty
bių, jų tarpe Lietuva, tačiau 
kartu atmesdamas Turkijos 
narystę. _ _ 

Beveik kiekvieną dieną 
įtakingoje Vokietijos spaudoje 
randami platūs straipsniai 
tautžudystės klausimu. Tai 
popiežiaus kelionių pasekmės, 
leidžiamos knygos, „millen-
nium" metai ir t.t. 

Miuncheniškis dienraštis 
jSueddeutsche Zeitung (jo ti
ražas savaitgaliais 700,000 
egz.) kovo 2 d. plačiai aprašė 
dviejų Graikijos žydų darbą 
Aušvico (Oswiecim) stovyk
loje. Jie turėjo iš dujų kamerų 
traukti lavonus sudeginimui. 
Beveik 14 vai. praeidavo iki 
2,000 lavonų buvo sudeginti. 
Abu Graikijos žydai sakė, kad 
jie nesijautę kaip žmonės, bet 

Kovo 8 d. vakare įvyko Baltijos valstybių meno parode; be; fotomenininko Algimanto Kezio darbų parodos atidary-
rymas Tarptautinio valiutos fondo galerijoje, VVashir.gton. DC. Iš kaires: LR ambasadorius Stasys Sakalauskas, 
JAV LB KV pirm. Regina Narušiene, LR Seimo pirm prof. Vytautas Landsbergis ir LB VR įstaigos dir Audronė 
Pakštienė. 

kaip kokios mašinos, robotai, 
mesdami lavonus, malkas į 
vieną krūvą. Atėjęs SS kariš
kis užpildavo benziną ir revol
verio šūviu uždegdavo laužą. 

Kita medalio pusė: Londone 
gyvena britas Dovydas Irving. 
Jis tvirtina, kad Aušvice ne 
viskas taip buvo, kaip pasako
ja Graikijos žydai. J i s yra su
sidraugavęs su Rudolfo Hess 
sūnumi ir Hitlerio asmens 
sekretore. Britas pasakė: kal
bos apie tautžudystę yra nepa
baigiamos ir labai nuobodžios. 
Jo nuomone, Hitleris, netu
rėjęs jokios nuovokos apie du
jų kameras Aušvice, galvoda
mas apie mažą eksperimenti
nę bazę. D. Irving taip pat pa
sakęs, kad Edvardo Kennedy 
automašinoje prie Chappa-
quid žuvo daugiau moterų 
kaip Aušvico stovykloje ar du
jų kameroje (D. Irvingui už
draustas įvažiavimas į Kana
dą, JAV, Vokietiją, Italiją). 

Vasario mėn. Izraelio rašy
tojas T. Segev aplankė Irvingą 
užklausdamas: kur dingo tie 6 
min. žydų, jeigu sakote, kad 
jie nebuvo nužudyti? Iš brito 
gavęs tokį atsakymą: „aš neži
nau, nes tikrovėje visur pilna 
žydų. Gal jie pakeitė savo pa
vardes į žydiškas? 

Pokalbio metu D. Irvingui 
paskambino vokietis. Abu kal
bėjosi vokiškai. Britas nežino
jo, kad izraelitas gerai moka 
vokiečių kalbą, užbaigdamas 
pasikalbėjimą trumpais žo
džiais: „Aš tau paskambinsiu 
vėliau, nes pas save turiu 
mūsų bendrą priešą". 

D. Irvingo laukia teismas, 
nes jo parašyti leidiniai apie 
Hitlerį ar Goebelsą yra pilni 
melo. Brito nuomone, tautžu-
dystė yra žydų išradimas, 
įspaudžiant žydams stovyklų 
kalinių numerius an t rankų 
tik pinigų gavimui. 

Į visas D. Irvingo melagys
tes atsako abu Graikijos žy
dai. Parašytoje G. Greifo kny
goje „Mes verkėme be ašarų" 

NORĖTŲ PRISIJUNGTI PRIE 
ĮPRASTINĖS GINKLUOTĖS SUTARTIES 
Lietuvoje svarstomos gali

mybės pasirašyti įprastinės 
ginkluotės kontrolės sutartį. 
Šis klausimas kovo 7 d. buvo 
nagrinėjamas su NATO pa
reigūnais. 

Antradienį Seime įvyko Na
cionalinio saugumo ir gynybos 

rašytojas yra nustebintas Lon
dono „žaidimu"' su D. Irvingu. 
Jo nuomone jam reikia suda
ryti labai trumpą teismą, at
vedant į salę tuos du žydus. 
Tuo būtų užbaigta ši šmėkla. 

„Mannheimer Morgen" dien
raštis kovo men. 2 d. išspaus
dino Vokietijos spaudos agen
tūros straipsnį, kuriame ra
šoma tūkstančiais metų paro
dytą Katalikų Bendrijos ne
apykantą žydams. Jie buvo 
vadinami Kristaus žudikais, 
vandens šaltinių nuodytojais, 
maro nešėjais. Kryžiaus karų 
metu, nepasiekus net Jeru
zalės, žydai buvo žudomi Vo
kietijos miestuose — Vormse, 
Kiolne, Maince ir kt. Apkaltin
ti įvairių ligų nešėjais, žydai 
buvo tremiami nuo Londono 
iki Sicilijos. Tap pat, ir evan
gelikai reiškė neapykantą žy
dams, nes net ir Liuteris apie 
juos yra taip atsiliepęs: „Jie, 
žydai, yra karčios, nuodingos, 
keršto trokštančios, piktu šyps
niu žvelgiančios gyvatės". 

Žydai primeta popiežiui Pi
jui XH (1939-1958) net bend
radarbiavimą su nacistine Vo
kietija, katalikams neužta
ri i n t žydų žudynių. Vatikanas 
numato Pijų XII skelbti palai
mintuoju, bet Izraelis jau pa
reiškęs protestą. Tiesa, Izrae
lio istorikas P. Lapide pasakė, 
kad tik popiežiaus dėka iš
gelbėti buvo 850,000 žydų. Jo 
nuomone, popiežiui ekskomu-
nikavus tautžudystės daly
vius, gal net trečdalis liktų 
gyvi. 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 21 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Visų pirma reikia, 
sukurti pasitikėjimą 

reikalų komiteto narių susi
tikimas su NATO — Nusi
ginklavimo, ginklų kontrolės 
ir saugumo bendradarbiavimo 
skyriaus vadovu Crispine 
Hain-Cole bei Patikrinimo ir 
įgyvendinimo koordinavimo 
skyriaus vadovu Michael D. 
Miggins. 

Kaip sakė po susitikimo 
Seimo NATO reikalų komisi
jos pirmininkė, Seimo vicepir
mininkė Rasa Juknevičienė, 
pasikeitus Europoje geopoliti
nei situacijai, iškilo būtinybė 
keisti, reformuoti iki tol galio
jusius susitarimus del įpras
tinės ginkluotės ribojimo. Iki 
1990 metų tcAie susitarimai 
galiojo tarp Varšuvos sutar
ties ir NATO blokų. 

Pasak R. Juknevičienės, da
bar kiekviena valstybė bando 
išryškinti savo požiūrį į įpras
tinės ginkluotės kontrolės su
tartį. Praėjusiais metais Is-
tambule buvo pasirašyti susi
tarimai dėl įprastinės ginkluo
tės ribojimo. Juos pasirašė ir 
pačios įtakingiausios valsty
bės, tarp jų ir JAV bei Rusija. 

„Nors sakoma, kad integra
cijai į NATO šios sutartys ne
turi įtakos, tačiau jau vien tas 
faktas, kad visos valstybės 

^JATO narės yra sutarties da
lyvės, rodo, jog Lietuvai svar
bu įsijungti į šios sutarties 
signatarių būrį", sakė Seimo 
NATO reikalų komisijos pir
mininkė. 

Susitikime su Vilniuje 
viešinčiais NATO preigūnais 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto nariai kaip tik svars
tė klausimus, kada, kokiomis 
sąlygomis Lietuva galėtų pri
sijungti prie šios sutart ies , 
analizuoti probleminiai klau
simai, susiję su geopolitine pa
dėtimi. Pasak R. Juknevičie
nės, susitikime su NATO pa
reigūnais „išgirstos palankios 
ir neblogos prognozės". 

Atrodo, kad žmogaus jau ne-
bepatenkina jo veiklos rėmai 
— jis vis drąsiau veržiasi į 
Didžiojo Kūrėjo darbų barus, 
siekdamas savo pagrindinės 
svajonės: ,,iš nieko" sukurti 
gyvybę, o jeigu tai kol kas 
neįmanoma, bent kažką pa
tobulinti, pagerinti , padaugin
ti. Ir vis geresnės žmonijos 
ateities vardu... 

Eksperimentai , atlikti su 
įvairiais augalais , siekiant iš
vesti geresnes, produktyves
nes, labiau a tspar ias įvai
riems kenkėjams rūšis, jau 
nieko nebestebina, nes nuolat 
sėkmingai vykdomi kone vi
suose labiau išsivysčiusiuose 
kraštuose. Galima teigti, kad 
nei vienas, šiuo metu plačiai 
auginamas kul tūr inis augalas 
nėra „originalas", kurį augino 
ir naudojo mūsų planetos 
žemdirbystės pirmūnai. Dau
giausia dabar žinomi įvairūs 
hibridai, išauginti a trankos, 
kryžiavimo ir kitais metodais, 
padidinant jų derlių, skonį, at
sparumą klimato sąlygoms, 
dirvožemiams. Tokiam maisti
nių augalų pritaikymo reik
mėms niekas nesipriešina. 

Atranka bei genetiniai „pa
gerinimai" vykdomi ir su gy
vuliais, tačiau tik pastarųjų 
dešimtmečių būvyje pradeda
ma skelbti apie to ar kito gy
vio (ar gyvulio) visiškai tapa-
tiską „kopiją", išaugintą iš 
paskiros ląstelės — pradžioje 
girdėjome apie avį Dolly, vė
liau galvijus, o dabar jau ro
domi paršiukai , kurie, kaip 
teigiama, yra net su žmogaus 
genų priemaiša, tad ilgainiui 
jų organai galės būti panaudo
jami persodinimui į žmones. 

Nors eksperimentai tebe
vyksta — ir ne visada sėk
mingai — pradėta teigti, kad 
netolimoje ateityje ir žmogų 
galės tuo būdu „nukopijuoti". 
Tokios prielaidos jau dabar 
sukėlė galvosūkių ir ginčų teo
logams, medicinos mokslui, 
įstatymų leidėjams ir turtuo
liams, kurie pasiruošę mokėti 
bet kokią kainą, kad tik 
galėtų „atsinaujinti ir amži
nai gyventi". 

Amerikiečiai genetines flo
ros ir faunos machinacijas, at
rodo, priima gan ramiai. Tie
sa, pasitaiko protestų ir per
spėjimų, kad galbūt per grei
tai ir per toli einama, neiš
tyrus visų pasekmių, nepasi
ruošus netikėtumam bei gali
miem pavojam, bet eilinis var
totojas dėl to nelabai sielojasi. 
Kas kita Europoje (iš dalies ir 
Azijoje): ten net užuominos 
apie genetiniu būdu pakeistus 
kultūrinius augalus sukelia 

aistringus protestus. 
Ko šiuo metu daugiausia 

siekiama, genetiniu metodu 
keičiant esamus kultūrinius 
augalus? To paties, kaip ir na
tūralios atrankos ar kitais 
būdais: gausesnio derliaus, at
sparesnio kenkėjams, saus
roms, turinčio daugiau mais
tingumo augalo. Ypač stengia
masi išvesti rūšis, kurios ga
lėtų atsispirti įvairiems ken
kėjams, nes tuomet nereikėtų 
tiek daug purkšti nuodais — 
ne tik ūkininkai sutaupytų 
nemažai pinigų, bet išvengtų 
aplinkos bei požeminio van
dens užteršimo. Šiuo metu 
Amerikoje jau auginama 36 
proc. genetiškai „pagerintų" 
kukurūzų, apie 55 proc. sojos, 
43 proc. medvilnės. Tad čia ir 
glūdi problema. 

Europa nenori amerikietiš
kų grūdų, jeigu jie nėra „na
tūralūs". Pernai Europos Są
jungos valstybės pirko iš JAV 
kukurūzų tik už vieną mi
lijoną dolerių, nors 1996 m. 
dar buvo perkama už 306 min. 
Tas atsitiko ir su kitu ekspor
tu. Paprastai Į Europą ekspor
tuojama apie 25 proc. Ameri
kos sojos derliaus, kas gerais 
metais sudaro daugiau kaip 
pustrečio milijardo dol. paja
mų. Pernai tebuvo eksportuo
ta už vieną milijardą dolerių. 
Europoje vyrauja toks griežtas 
nusistatymas prieš genetiniu 
būdu pakeistus kultūrinius 
augalus, jog eksperimenti
niuose ūkiuose juos įtūžusios 
minios sunaikina, o importuo
tojai reikalauja užtikrinti, kad 
atvežami iš Amerikos grūdai 
ir jų produktai yraf^įhatūra-
lūs". Didžiosios "Bendrovės, 
kaip Heinz, Gerber, Frito-Lay 
ir kitos, daro spaudimus Ame
rikos sėklinių javų tiekėjams 
(atliekantiems ir genetinius 
tyrimus), tarp kurių stam
biausi yra Monsanto ir Du 
Pont's Pioneer HiBred Inter
national, tiksliai pažymėti, ar 
sėklos yra „švarios". 

Vis tik javų fir kitų kul
tūrinių augalų) augintojų, ek
sportuotojų bei sėklų atrinki
mo įmonėse vyrauja nuomonė, 
kad pasaulis ilgainiui turės 
apsiprasti su genetinėmis at
mainomis, nes tai „ateitis". 
Tačiau, europiečių atveju, tai 
ne vien gamtosaugininkų bai
mė dėl neigiamų pasekmių, 
įvedant vis daugiau ir daugiau 
genetiniu būdu pakeistų kul
tūrinių augalų. Amerikos ne
naudai veikia Europoje vis la
biau įsivyraujanti antipatija 
amerikiečiams savo produk
tais, kalba, technologija užgo
žiantiems šį žemyną. 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
Tęsinys 
Nr.42 

Suprasi mane, Jėzau, ir prisi-
kelsi iš to karsto, išlaisvinsi iš tų grandinių, kurios 
dabar mane riša. Vienintelis gyvenimas Tavyje, Jė
zau... 

Jėzau, koks Tu meilus ir brangus mano širdžiai, Jė
zau. Tu esi gražiausia simfonija, Tu esi gražiausias 
augalas.Tu esi mieliausias Kūdikėlis ir geriausias visų 
Tėvas. O, Tėve, būk manyje, maldauju, maldauju, 
Viešpatie, iš gilumos širdies, neapleisk manęs, ištiesk 
meilingąją ranką ir rodyk kelią kryžkelėje. Kaip sun
ku, neramu ir baugu be Tavęs, kaip kankinasi daužosi 
vargšė širdis, kaip graužia mane sąžinė. Ne, aš Tau 
kartoju, Jėzau, ir tūkstantį kartų kartosiu, nepajėgsiu 
be Tavęs. Atpalaiduok mane nuo žemiškų tuštybių, 
naikink bjaurias mintis, rauk pavydą iš mano širdies. 
Pasigailėk manęs, Dieve, atleisk man, išklausyk ma
ne, nes aš tapau bjauri. 

O, Marija, Marija, atjausk mano verkiančią širdį, pa
vargusią sielą ir melski už mane! 

1942 kovo 22. Sekmadienis 
O, širdie, dabar taip giedra ir ramu. Jėzau, Tu esi 

manyje, aš tavyje. O laimė begalinė, nežemiškoji. 
Girdžiu dabar per radiją dainuojant B. Grincevičh. 

tę. Toks švelnus, žavus jos balselis. Ji nemato pasau
lio, bet man atrodo, kad Beatričė yra laiminga. 

Per toli nuklydau. Myliu Tave, Jėzau, ir Tu mylėk 
mane! 

Priešpiet aš, Česiukas ir Sabutė važiavome į Murav. 
duonos parvežti. Ten užklydo ir vokietis su kažkokia 
moteriške. 

Saulutė jau šilto, daug skaisčiau šviečia. Pavasar: 
ilgiuosi Tavęs, žalių laukų-, kvapų... Greit baigsis ir 
trimestras. 

Laukiu Šv. Velykų, noriu pašokti. 

1942 ba landžio 1. T r e č i a d i e n i s 

Nebūkime panašūs į Gogolio „Revizorių", sako gim-
nazijos direktorius. Būkime geri ir teisingi žmonės — 
tai yra didžiausias mano troškimas, sako jis. Aš myliu 
jį, bet nesistengiu būti jam gera. Reikia ir man prisi
kelti ir atsikratyti Gogolio aprašyto chlestakoviškumo 
O juk mes visi dažnai esame chlestakovais, pamirš
tame žmoniškumą. 

Žmoniškumas pirmoje vietoje! Gražioje formoje — 
graži siela, sako Šileris. Taip, bet ta graži forma bus 
tik tada, kai mūsų elgesys bus pavyzdingas. Elgesys 
— šis žodis turi plačią prasmę ir labai daug reiškia, 
norint įsigyti žmonių simpatiją. 

Šiandien prasideda atostogos. Pasibaigė tr imestrai 
Iš lotynų kalbos dvejetukas. Esu tingine verta dvejetu

ko. Šiltas pavasario oras gaivina mus. darosi džiugu ir 
linksma. 

1942 balandžio 7. Ant rad ien i s 
Buvau operoje „Kornevilio varpai". Susižavėjau. Pri

sipažįstu, kad operoje esu pirmą kartą. Serpoletos rolę 
atliko Radzevičiūtė. Ji man labai patiko: balsas švel
nus, pati vikri, temperamentinga. Žamena buvo Jo-
nuškaitė. Ši man šiaip sau patiko. Dar patiko Grene. 
Kasparas ir Markizą. Bendrai, labai gražu ir įdomu. 

1942 ba landžio 8. Treč iad ien is 
Dabar baigiu skaityti Baluckio „Širdis ir herbas". 

Knyga iš tikrųjų įdomi, stilius vaizdingas. Adolfas ir 
Sofija atrodė man kaip du angelai. Sofija pasiryžo būti 
jo verta ir ištesėjo. Aš tik dabar supratau, kaip daug 
kliūčių gali nugalėti teisingumas, kilnumas ir švelnu
mas. Vis tik tiesa turi keliauti gyvenimu — nes ji nu
galėtoja. Iš tikrųjų, jei nori, kad kilnūs žmonės tave 
mylėtų, būk jų verta. 

Tik būdama pati verta, gali reikalauti meilės ir pa
garbos. Kitu atveju bus apgavystė. 

1942 balandžio 9. Ketv i r tad ien is 
Nešiau sargui pieną ir tuo tarpu sutikau Narcizą. Ji 

atrodė išsidažiusi, jos veidas — labai tamsus. Eidami 
sutikome vokietį, jis į ją keistai žvilgtelėjo... Praėjus ji 
man sako, kad jie nors kultūringi žmones, bet užka
binėja mūsų mergaites. 

Iš dalies juos pateisinu, sakydama, kad mūsų mer
gaitės per daug draugiškus jausmus jiems reiškia. Ji 

tylėjo. Prieš einant į „Maistą', susitarėme, jog ji ma
nęs palauks, nes aš nonų su ja nuoširdžiai pasišne
kėti. Tačiau išėjusi neradau jos. Ji dingo — pabėgo. 
Tikrumoje aš norėjau paliesti jos gyvenimą, paaiš
kinti, patarti kiek pati žinau. Tačiau priėjau išvadą, 
kad padėti galima tik malda. Aš tikiu taip širdingai, 
kad Jėzus manęs išklausys, duos jėgų. būsiu nesutep
ta Dievo duktė. 

1942 b a l a n d ž i o 29. T r e č i a d i e n i s 
Gyvenimas — tikrovė. Aš pradedu po truputį, jį pa

žinti. Susidariau savo pažiūras, formuojasi man-o cha
rakter is , be to, esu nepalyginamai drąsesnė ir taktiš-
kesnė. 

Vis dėlto aš skiriuosi nuo kitų mergaičių, tik nenu
manau kuo — ar blogumu, ar gerumu. Juk visa savo 
esybe trokštu būti gera. mylėti Dievą ir tėvus. Dievas 
— mano gyvenimas. Myliu Tave. Dieve, o neapleisk 
Tu manęs. 

Tėvai — mano artimiausi, kokie tik pasaulyje gali 
būti . draugai, užtarėjai, sargai. Jėzau, atsižvelk į jų 
triūsą, pastangas, pasigailėk jų. atleisk jiems! 

Kokia laiminga aš jaučiuosi tame gražiame būrelyje, 
tik retkarčiais pas mus trūksta meiles šilumos... 

1942 gegužės 1. P e n k t a d i e n i s 
Šiandien pavasario ir darbo švente! Vis dėlto pava

saris ir darbas turi bendrą panašumą, nes dirbdamas 
doras žmogus visuomet savo širdyje jaučia pavasa
rišką džiaugsmą... (Bus daugiau i 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
LAIŠKAS GAVĖNIOS PROGA 

1. Šiemet Gavėnios, kaip at- kas, kai mes esame kviečiami 
sivertimo ir susitaikinimo lai- ypatingu būdu atsiverti gai-
ko. šventimas įgyja ypatingą lestingumui Tėvo. kuris Sūnu-
pobūdį, kadangi Gavėnia je pasilenkė prie žmogaus, bei 
švenčiama Didžiojo 2000 metų didžiajai Kristaus dovanai — 
jubiliejaus metais. Gavėnios susitaikinimui. Todėl šie me-
laikas iš tikrųjų yra kulmina- tai krikščionims ir visiems ge-
cija šioje atsivertimo ir susi- ros valios žmonėms turėtų 

tapti ypač palankiu momentu 
patirti atnaujinančios Dievo 
meilės, kuri atleidžia ir sutai
kina, jėgą. Dievas siūlo savo 
gailestingumą kiekvienam. 

S K E L B I M A I 

Lietuvos dvasininkai Romoje, prie Šv. M. Marijos — Durvo Motinos bazilikos po iškilmingų Mišių kovo 3 d. 

taikinimo kelionėje, kurią ju
biliejus. Viešpaties malonės 
metas, siūlo visiems tikintie
siems, kad jie galėtų atnaujin
ti savo ištikimybę Kristui ir 
naujajame tūkstantmetyje su pasirengusiam jį priimti, net 
nauju uolumu skelbti jo išga- nutolusiems ir abejojantiems. 
nymo slėpinį. Gavėnia padeda 
krikščionims giliau įžengti į 
šią nuo amžių uždengtą pas
laptį '.plg. Ef3, 9;: ji ragina 
juos susitikti su gyvojo Dievo 
žodžiu, atsižadėti savo egoiz-

• mo ir priimti išganingąjį 
Šventosios Dvasios veikimą. 

2. „Mes buvome mirę nusi
kaltimais'' (plg. Ef2, 5), — ši
taip šventasis Paulius aprašo 
žmogaus padėtį be Kristaus. 
Del to Dievo Sūnus priėmė 
žmogaus prigimtį ir atpirko ją 
iš nuodėmės ir mirties vergi
jos. 

Žmogus diena iš dienos išgy
vena šią vergiją, kurios giliau
sias šaknis jis suvokia esant 
savo širdyje (plg. Mt7. 11). 
Kartais ji pasirodo dramatiš
kais ir neįprastais pavidalais, 
kaip per didžiąsias dvidešim
tojo amžiaus tragedijas, giliai 
paženklinusias gyvenimą dau
gybes bendruomenių ir žmo
nių, kurie tapo žiauraus smur
to aukomis. Priverstinės de
portacijos, sistemingas ištisų 
tautų naikinimas, žmogaus 
asmens pagrindinių teisių ne
paisymas yra tos tragedijos, 
kurios dar ir šiandien žemina 
žmoniją. Kasdieniame gyve
nime taip pat pasitaiko įvairių 
piktnaudžiavimo valdžia, ne
apykantos, kitų naikinimo ir 
melo formų, kurių atžvilgiu 
žmogus yra drauge auka ir jų 
autorius. Žmonija paženklinta 
nuodėmės. Jos dramatiška pa
dėtis primena mums grėsmin
gą tautų apaštalo įspėjimą: 
„ \e ra teisaus, nėra nė vieno*' 
•Rom3, 10: plg. Ps 14,3). 

Šiandienos žmogui, prisisoti
nusiam vidutinybės ir klai
dingų iliuzijų, siūloma gali
mybė žengti gyvenimo pilnat
vės keliu. Šiuo atžvilgiu 2000 
šventųjų metų Gavėnia yra 
..palankus metas, išganymo 
diena" (plg. 2 Kor 6, 2), ypač 
palanki proga „leistis sutai
kinamiems su Dievu" (plg. 2 
Kor 5, 20). 

Šventaisiais metais Bažny
čia teikia įvairias asmeninio ir 
bendruomeninio susitaikinimo 
progas. Kiekviena vyskupija 
paskyrė specialias vietas, kur 
tikintieji gali nuvykti ir išgy
venti ypatingą Dievo esamybę, 
atpažindami jo šviesoje savo 
nuodėmingumą, ir per Sutai
kinimo sakramentą žengti 
nauju gyvenimo keliu. Išskir
tinę reikšmę turi maldingos 
kelionės į Šventąją žemę ir 
Romą: tai ypatingos susitiki
mo su Dievu vietos dėl jų uni
kalaus vaidmens išganymo is
torijoje. Kaip nesileisti, bent 
jau dvasiškai, kelionėn į Šven
tąją žemę, kuri prieš du tūks
tančius metų regėjo Viešpaties 
apsilankymą? Čia „Žodis tapo 
kūnu" (1 Jn 1, 14j bei „augo 
išmintimi, metais ir malone" 
<Lk 2, 52); čia jis „ėjo per visus 
miestus ir kaimus, [...] skelb
damas karalystės Evangeliją 
ir gydydamas visokias ligas 
bei negales" (Mt 9, 35); čia jis 
įvykdė Tėvo jam patikėtą mi
siją (plg. Jn. 19, 30) ir išliejo 
Šventąją Dvasią, gimstančiai 
Bažnyčiai c plg. Jn 20. 22). 

5. Atsivertimo kelias veda į 
susitaikinimą su Dievu ir nau-

3. Susidūrus su nuodėmes jo gyvenimo Kristuje pilnatvę: 
tamsybe ir žmogaus negalia tikėjimo, vilties ir meilės gyve-
savo jėgomis iš jos išsivaduoti, nimą. Šios trys „teologinės"' 
visu spindesiu pasirodo Kris- dorybės—jos taip vadinamos, 
taus išganymo darbas. „Die- kadangi tiesiogiai susijusios 
vas jį paskyrė permaldavimo su Dievo slėpiniu. — per trejų 
auka. jo kraujo galia, veikian- metų pasirengimo Didžiajam 
čia per tikėjimą. Jis norėjo jubiliejui laiką buvo ypač gi-
parodyti savo teisumą" >Rom liai apmąstomos. Šventųjų 
3. 25). Kristus yra Avinėlis, 
prisiėmęs sau pasaulio nuo
dėmę 'plg. Jn 1, 29). Jis pri
ėmė žmogiškąjį gyvenimą „iki 
mirties, iki kryžiaus mirties"' 
'fil. 2. 8>, idant atpirktų žmo
gų iš blogio vergystės ir grą
žintų jo. kaip Dievo vaiko, pri
gimtini orumą. Toks yra Vely
kinis slėpinys, kuriame esame 
atgimę! Kaip skamba Velykų 
-ekvencijoje: jame „mirtis ir 
gyvybė nuostabiai kovės". 
Bažnyčios tėvai tvirtina, kad 
•Jėzuje Kristuje šėtonas ata
kuoja visą žmoniją ir grasina 
jai mirtimi, nuo kurios ši iš
laisvinta pergalinga prisikė
limo galia. Prisikėlusiame 

metų šventimas kviečia kiek
vieną krikščionį gyventi šio
mis dorybėmis ir liudyti jas 
dar tobuliau ir sąmoningiau. 
Jubiliejaus malonė visų pirma 
ragina atnaujinti asmeninį ti
kėjimą. Jo esmė yra susivie
nijimas su Velykų slėpinio 
skelbimu. Per tai tikintys at
pažįsta, kad mirusiame ir pri
sikėlusiame Kristuje teikia
mas išganymas. Diena iš die
nos tikintysis aukoja jam savo 
gyvenimą, priima viską, ko 
Dievas iš jo nori. būdamas tik
ras, jog Dievas jį myli. Tikė
jimas yra žmogaus _Taip!" 
Dievui, tai yra jo „Amen". 

Abraomas yra tikinčiojo pa-
Vicšpatyje mirties galia buvo vyzdys žydams, krikščionims 
sugriauta, o žmogui per tike-
iimą suteikta galimybe pa
siekti bendrystę su Dievu. Ti
kinčiajam Šventosios Dvasios 
veikimu dovanojamas paties 
Dievo gyvenimas, „pirmoji ti
kintiesiems atsiųsta dovana" 
plg IV Eucharistijos malda*. 

Ant kryžiaus įvykdytas atpir
kimas atnaujina visatą ir su
taikina žmogų su Dievu ir 
žmones tarpusavyje. 

; Jubiliejus yra malonės lai-

įr musulmonams: visiškai pa
sitikėdamas pažadu jis seka 
Dievo balsu, kviečiančiu jį i 
nežinomą kelią. Tikėjimas pa
deda mums atpažinti mylinčio 
Dievo artumo ženklus kūrini
joje, žmonėse, istorijos įvy
kiuose, o ypač Jėzaus Kristaus 
darbe ir žinioje, įkvėpdamas 
žmogų žvelgti už savo paties 
ribų, pranokstant regimybes, 
tos transcendencijos link. kur 
atsiveria Dievo meiles kiekvie-

baigos". Šie Jėzaus žodžiai 
mus patikina, jog nesame vie
niši skelbdami meilės evange
liją, gyvendami ja. 2000 metų 
Gavėnios metu Jėzus dar kar
tą kviečia mus atsigręžti į 
Tėvą, kuris laukia mūsų iš
skėstomis rankomis, idant 
perkeistų mus j gyvus ir 
veiksmingus savo gailestingos 
meilės ženklus. 

Marijai, visų kenčiančiųjų ir 
dieviškojo gailesiingumo Moti
nai, mes patikime savo siekius 
ir troškimus. Tebūna ji spin
dinti mūsų keLones trečiaja
me tūkstantmetyje žvaigždė. 

Su šiais troškimais meldžiu 
visiems Dievo palaiminimo, — 
Dievo, kuris yra Vienas ir Tri-
asmenis, visų dalykų pradžia 
ir pabaiga ir į kurį „iki pasau
lio pabaigos" kyla laiminimo ir 
šlovinimo Kristuje himnas: 
„per Jį, su Juo ir Jame, Tau, 
visagali Dieve Ttve, su Šven
tąja Dvasia visa ^arbė ir šlovė 
per amžius. Amen". 
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P A S I M Ė G I M A S 
LIETUVOS II 

EUCHARISTINIAM 
KONGRESUI 

Vasario 7 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje \vko Lietuvos 
II Eucharistin. o kongreso 
(LEK; visų vyskupijų koordi
natorių posėdis, Kuriame buvo 
aptarti konkretaus pasirengi
mo Kongresui visose vyskupi
jose klausimai,, ypač pabrė
žiant būtinybę atnaujinti ka-
techezę Eucharistijos tema. 

Vasario 8 d. taip pat Kauno 
kurijoje vyko LEK Jaunimo 
dienos koordinatorių susitiki
mas su įvairių jaunimo baž
nytinių organizacijų atstovais 
iš visų vyskupijų. Susitikimo 
metu buvo aptarta Jaunimo 
dienos programa, siūlytos te
mos konferencijoms bei darbo 
grupėms, pateikta kitų ver
tingų siūlymų ir pageidavimų. 

Panašus susitikimas vyko 
vasario 19 d., kai Viešpaties 
vynuogyno dier.os koordinato
riai susitiko su įvairių Baž
nyčios institucijų, organizacijų 
ir bendruomenių atstovais, 

bado. prievartos ir neteisingu- kurie teikė pa>.ūlymus jiems 
mo aukoms. Šiuo būdu galima skirtai Kongres' dienai. 
įgyvendinti Šventajame Rašte Vasario 22 d. Kauno arki-
randamus išlaisvinimo ir bro-
lybes reikalavimus, kuriuos 
vėl pakartoja Šventieji metai. 
Išties senieji žydų jubiliejai 
reikalavo išlaisvinti vergus, 
panaikinti skolas ir padėti 
vargšams. Šiandien daugybe 
žmonių, ypač vadinamosiose 
trečiojo pasaulio šalyse, ken
čia del naujų vergystės ir dar 
tragiškesnių skurdo formų. 
Tai kančios ir nevilties šauks
mas, kurį privalo išgirsti ir į jį 
atsiliepti visi žengiantys Jubi
liejaus keliu. Kaip galėtume 
prašyti Jubiliejaus malones, 
būdami nejautrūs vargšų po
reikiams, netriūsdami. kad vi
siems būtų garantuota tai, 
kas būtina oriam gyvenimui? 

Tegul prasidedantis tūks
tantmetis būna tas metas, kai 
daugybes žmonių, mūsų brolių 
ir seserų, neturinčių minima
lių gyvenimo išteklių, pagal
bos šauksmas galiausiai bus 
išgirstas ir broliškai priimtas! 
Linkiu krikščionims visose sri
tyse tapt i konkrečių iniciatyvų 
vykdytojais ir garantuoti tin
kamą išteklių paskirstymą ir 
visapusišką kiekvieno asmens 
žmogiškąja sklaidą. 

6. ..Ir štai esu su jumis per 
visas dienas iki pasaulio pa-

nam kūriniui slėpinys. 
Jubiliejaus malone Viešpats 

mus kviečia iš naujo pažadinti 
taip pat mūsų viltį. Iš tikrųjų 
pats laikas Kristuje yra at
pirktas ir atsiveria nesibai
giančio džiaugsmo ir pilnuti
nės bendrystės su Dievu per
spektyva. Krikščionio laikas 
paženklintas amžinųjų vestu
vių laukimu, kasdien iš anks
to pasi t inkant Eucharistinę 
puotą. Laukiant amžinosios 
puotos. „Dvasia ir sužadėtinė 
kviečia: "Ateik! '" Apr 22, 17), 
ir taip mait ina vilti, išvaduo
jančią laiką nuo paprasto kar-
totinumo ir suteikiančią j a m 
tikrąją prasmę. Vilties dorybe 
krikščionis liudija, jog anapus 
viso blogio ir visų ribotumų is
torijoje glūdi gėrio sėkla, ku
rią iki pilnatvės užaugins 
Viešpats. Krikščionis į naują 
tūkstantmetį žvelgia be bai
mės i r pasitinka ateities iššū
kius bei lūkesčius su pasiti
kinčiu t ikrumu, kylančiu iš 
tikėjimo Viešpaties pažadu. 

Galiausiai per jubiliejų Vieš
pats mūsų prašo iš naujo už
degti meilę. Ta karalystė, ku
rią visu spindesiu laikų pil
natvėje apreikš Kristus, j au 
esti t en , ku- žmonės gyvena 
pagal Dievo valią. Bažnyčia 
kviečiama liudyti karalystei 
būdingą bendrystę, taiką ir 
meilę. Šioje misijoje krikš
čionių bendruomenė žino. jog 
tikėjimas be darbų yra miręs 
'plg. J o k 2. 17). Per tai krikš
čionis padaro regimą žmo
nėms Dievo meilę, apreikštą 
Kristuje, ir parodo jo esamybę 
pasauliui „iki pasaulio pabai
gos". Kiekvienam krikščioniui 
meile nėra vien gestas ar idea
las; j i , t a ip sakant , yra atsi
duodančio Kristaus esamybės 
tąsa. 

Gavėnios proga visi — tur
tingi a r vargšai — kviečiami 
didžiadvasiškais artimo mei
lės darbais sudabartinti Kris
taus meilę. Šiais Jubiliejaus 
metais mes savo meile esame 
ypatingu būdu kviečiami paro
dyti Kr is taus meilę broliams 
ir seserims, stokojantiems bū
tiniausių gyvenimo dalykų. 

vyskupijos kurijoje vyko LEK 
organizacinio komiteto po
sėdis. Jo metu pateiktas para
pijos vėliavos pavyzdys toms 
parapijoms, kurios dar neturi 
ir negali pačios pasigaminti 
vėliavos (norintys užsisakyti 
vėliavą savo partijai turėtų 
kreiptis į LEK organizacinį 
komitetą). Taip pat šiame po
sėdyje baigta svarstyti bei pa
tvirtinta kiekvienos Kongreso 
dienos programa. 
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PRANCIŠKONAI 
KAUNE 

Sausio 2 d. Šv. Jurgio kon
vento koplyčioje pasauliečių 
pranciškonų Kauno brolija su
sirinko paminėti prasidėjusius 
Dievo malonės metus. Ta pro
ga šv. Mišias aukojęs brolijos 
dvasios tėvas V. S. Vaičiūnas 
palinkėjo broliams ir sesėms 
nepamiršti meilės Jėzui ir jo 
Evangelijai, pagal kurią y ra 
pasiryžęs gyventi kiekvienas 
pranciškonas. Po šv. Mišių bu
vo parodyta poetinė muzikinė 
kompozicija „Tai nuo Tavęs 
čia taip šviesu...". Šventėje 
dalyvavo ir Lietuvos OFS na
cionalinis ministras Augusti
nas Antanas Juškevičius. 

„KRIKŠČIONYBĖ 
LIETUVOS MENE" 

Vasario 21 d. Vilniuje, Lie
tuvos dailės muziejaus (LDM; 
eksponuojamoje parodoje „Krikš
čionybė Lietuvos mene", lan
kėsi Kauno arkivyskupas me
tropolitas Sigitas Tamkevi-
čius, jo pagalbininkas vysku
pas Rimantas Norvilą, dauge
lis arkivyskupijos kunigų bei 
įvairių arkivyskupijos institu
cijų bendradarbių. Čia jie su
sitiko su LDM direktoriumi R. 
Budriu ir šio muziejaus meno
tyrininkais. Susitikimo metu 
išsamiai susipažinta su ek
spozicija, aptartos sakralinio 
meno išsaugojimo problemos 
Kauno arkivyskupjoje. Po šio 
susitikimo Kauno arkivysku
pijoje delegacija aplankė arki
katedros bazilikos požemius ir 
meldėsi šios Vilniaus arkivys
kupijos jubiliejinės bažnyčios 
Šv. Kazimiero koplyčioje. 

ŠEIMYNINIAI NESUSIPRATIMAI: 
JAV LB IR LIETUVIŲ FONDAS 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Prieš maždaug 37 metus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojų pastangomis buvo 
įsteigtas Lietuvių fondas, ku
ris turėjo gana kuklią pradžią. 
Bet steigėjų entuziazmą greit 
perėmė daugelis šiame krašte 
gyvenančių lietuvių ir aukos 
Lietuvių fondui plaukė iš visų: 
ir turtingesnių, ir iš nelabai 
pasiturinčių. Kiekvienais me
tais fondas augo, didėjo ir tvir
tėjo. Iš padarytų investicijų 
pelno kasmet buvo skirstoma 
pagalba lietuviškam veikimui 
šiame krašte. Vėliau, Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę, 
buvo atkreiptas dėmesys ir į 
Lietuvą, pelno skirstyman 
įtraukti įvairus paramos rei
kalingi kultūriniai bei moksli
niai reikalai. Dabar LF yra 
jau pasiekęs 10 milijonų dol. 
kapitalą, iš kurio gaunamas 
pelnas yra jau ne trupiniai, 
bet tikrai stipri pagalba dau
geliui ir čia, ir Lietuvoje. 

Įdomu konstatuoti, kad ligi 
Šiol Lietuvių fondas save riš-

AJTOMOBUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
pagyvenusius žmones, atlikti namų 
ruošos darbus, prižiūrėti gyvuliukus. 
Kalba rusiškai, vokiškai, vairuoja 
automobilį. Gali gyventi kartu. 
Aldona, tel. 773-476-1898. 

RE/MAX 
REALTORS 

ofre-rmi SM • sm» 
MNE(70t) 425-7110 
WttII7«M»-4tl» 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Dirbantis vaikinas nori 
išsinuomoti nebrangų 

kambarį Lockport 
arba Lemont, IL. 

Tel. 630-257-8346. 

Nerūkantis pensininkas 
ieško kambario prie šeimos 

95 ir Kedzie apyl. 
Tel. 773-472-1249. 

Skambinti po 8 vai. vakaro. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VV'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

CARE GIVERS NEEDED! 
Mušt speak English, have experi-
ence, compassion, patience, good 
personality, driver's license. Jobs 
are in South VVisconsin. Tel. 262-
763-2615. Pls. leave message. 

Galiu prižiūrėti 
lietuvių vaikus. 

Skambinti 
tel. 630-739-0144. 

Ieškome biznio partnerių gyv 
namų statybai Lietuvoje, 
Klaipėdoje. Žemė patogioje 
susisiekimui vietoje — tik 10 
min. nuo jūros. Puikios galimybės 
plėtrai. Tel. JAV: 614-882-7922 
Darius, arba Lietuvoje 011-370-
89-65-354 Andrius. 

sipratimai pradėjo reikštis 
santykiuose tarp JAV LB ir 
LF vadovybių. Ligi šiol fondo 

pareiškimus, o po to juos sa
vaip painterpretavus, pradeda 
atsirasti įtarinėjimai, ambici-

vadovybė yra nuoširdžiai dir- jų įžeidimai, vieni kitų neįver-
busi savo darbą: niekas ten tinimai ir t.t. Ir taip pamažu, 

davo su Lietuvių Bendruome
ne. Šis ryšys buvo labai pras
mingas ir visiems naudingas. 
Ligi šiol LF pelno paskirstyme 
dalyvaudavo trys JAV LB at
stovai, kurie turėdavo progos 
išreikšti Bendruomenės orga
nizacijų pageidavimus ir už 
juos, reikalui esant, balsuoti. 
JAV LB. tarsi šeima, visuomet 
didžiuodavosi savo taip tvirtai 
besivystančiu nariu — Lietu
vių fondu, o fondas visuomet 
padėdavo Bendruomenei. Tai
gi jau per 37 metus buvc gra
žus sutarimas ir vieninga nuo
monė. 

Problemos 

Deja. nepaisant gerų norų. 
dažnai ir šeimose atsiranda 
nesutarimų. Paprastai nesuta
rimai pradeda reikštis mažais 
nesusipratimais, kurie vėliau 
stiprėja ir kartais užnuodija 
tarpusavio santykius. 

Atrodo, kad per paskutinius 
metus tokie šeimyniški nesu-

negalėjo primesti nei eikvo
jimų, nei sukčiavimų, nei pasi
pelnymų. Visi LF tarybos ir 
valdybos nariai yra savanoriai 
ir fondo darbui veltui atiduoda 
savo laiką, be jokio užmokes
čio panaudoja savo profesinius 
sugebėjimus. Bet tarp JAV LB 
darbuotojų pradėjo 'atsirasti 
nepasitenkinimų. 

Kai kurie, stebėdami Lietu
vių fondo vadovaujančiuose 
sluoksniuose visuomet tuos 
pačius žmones, pradėjo kalbėti 
apie „klikiškumą", ,Išrinktų
jų"* grupės dominavimą ir pan. 
Buvo skundžiamasi, kad kai 
kurie LF vadovai per savo su
rinktus įgaliojimus visuose 
nutarimuose dominuoja ir ki
tiems neleidžia savo nuomo
nių pasakyti. Norėdami šių 
kaltinimų nusikratyti, LF va
dovai pereitų metų susirinki
mui pasiūlė įstatų pakeitimą, 
pagal kurį rinkimai ir sprendi
mai vyktų ne per įgaliojimus, 
bet tiesioginiu balsavimu. Idė
ja buvo gera, bet pasiūlyti 
įstatų pakeitimai nebuvo tiks
liai suformuluoti ir jų vykdy
mas tikrai galėtų duoti rimtų 
problemų. Kai kurie LF suva
žiavimo dalyviai ragino įstatų 
keitimą atidėti. Bet čia ir pra
sidėjo „šeimyniniai" nesutari
mai. Užuot palaukus, buvo 
nutar ta parodyti savo ..tvirtu
mą", ir įstatų pakeitimas buvo 
priimtas. 

Pagal statutus, įstatų pakei
timą turi taip pat patvirtinti 
JAV LB taryba, kad jie galuti
nai įsigaliotų. Deja. JAV LB 
tarybos nariai rado įstatus ne
pilnai paruoštus ir dėl to jų 
nepatvirtino. 

Komunikac i jose 
p rob l emos 

Tiems, kurie dirbame šei
mos terapijos srityje, tokie šei
myniniai nesusipratimai nėra 
naujas dalykas, bet jų pasek
mės dažnai gali būti labai ža
lingos. Kaip šeimos santy
kiuose, taip ir organizacinių 
„šeimų" santykiavimuose, 
daugiausia nesusipratimai sa
vo pagrinduose turi komuni
kacijos problemas Dažnai ne 
visai tiksliai nugirstant kitų 

užuot mėginant viską dialogu 
išsiaiškinti, pradedamos vie
našališkos akcijos, kurios ve
da į „karą". 

Atrodo, kad beveik tokiame 
„karo" stovyje dabar yra at
sidūrę JAV LB ir LF vadovai. 
Lietuvių fondas, išsiųsdamas 
kvietimus į būsimą suvažia
vimą, kuris įvyks bal. 15 d., 
reiškia pageidavimą 75 proc. 
dauguma atmesti JAV LB ta
rybos sprendimą ir įstatų pa
keitimą legalizuoti; JAV LB 
vadovai ragina LF narius su
teikti jiems savo įgaliojimus, 
kad jie galėtų sustabdyti įsta
tų pakeitimą tokį, kaip jis da
bar yra. 

Štai atsistojome „šiaurėje 
ir pietuose", arba „vakaruose 
ir rytuose". Bus karas: o kas 
bus kariai — tie patys žmo
nės, kurių daugumas yra ir 
bendruomenininkai, ir fondi-
ninkai, kurie ligi šiol taip nuo
širdžiai dirbo abiejose organi
zacijose. Ir kas laimės, jei to 
paties asmens dešinioji ar kai
rioji ranka viena kitą nugalės? 
Atrodo, kad esame atsidūrę 
tarsi šizofreniškoje situacijoje, 
kurios tęsimas reikštų jau ne 
kovą, o psichinę patologiją. Ją 
reikia sustabdyti, nes ji neturi 
nei logikos, nei pateisinimo. 

Sprendimo beieškant 

Atėjo laikas ieškoti dialogo, 
kuris yra ir galimas, ir būti
nas. Yra daug svarbių reikalų 
tiek LF, tiek JAV LB, kurių 
sprendimas bus atidėtas, 
mums kovojant su „vėjo malū
nais". Dialogas tarp abiejų 
valdybų turi prasidėti, kiek 
galint greičiau ir susitarimas 
turi būti pasiektas dar prieš 
LF suvažiavimą. Kol kas tegul 
pasilieka LF įstatai tokie, 
kaip jie ligi šiol yra buvę: jie 
buvo tinkami per tiek daug 
metų, tiks ir dabar. Norint 
juos patobulinti, reikia tam 
skirti ir laiko, ir ramaus ap
galvojimo. Sprendimas pa
laukti, pagalvoti, pasitarti ir 
susitaikyti turėtų būti mūsų 
visų tikslas, kuris vėl grąžins 
JAV LB ir LF šeimynišką so-
lidarumą. 

V y t a u t a s B ie l i auskas 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

IŠ KUR ATSIRANDA 
PRIEŠTARAVIMAI?. 

Spaudoje vis dar pasirodo 
verkšlenančios užuominos 
apie sovietų „sugadintus", ku
rie ir Amerikoje dar vis „už
nuodyti", vos ne kosminiai 
ateiviai iš „kito pasaulio". Tai 
vis ta pati, sena kaip Ameri
ka, pasakaitė, kurioje išlenda 
nenumaldomas noras neigia
mai atsiliepti apie „naujokus". 
Tiesa pasakius, tokie įvertini
mai jau baigia išnykti ir A. 
Balašaitienės straipsnis 
„Imigracinės bangos" (kovo 10 
d.), kuriame minimi labai 
draugiški žmonės, globoję 
naujai atvykusiuosius pokario 
laikais,* parodo, kad bendravi
mas tarp kartų labiau priklau
so ne nuo skirtingų pasaulių, 
bet nuo kiekvieno žmogaus in
dividualių savybių. Ir daugu
mas dabartinių „dypukų" tur
būt nesutiktų su teigimu, kad, 
atvykę į Ameriką, buvo dauge
lio remiami ir globojami... 

Kasdieniniam darbe dažnai 
tenka susitikti su įvairiais 
žmonėmis ir pažinti, kad visų 
kartų imigrantiškos proble
mos yra daugiau negu pana
šios. To turėtų neužmiršti ir 
anksčiau atvykę naujosios 
bangos imigrantai. Kalbant 
apie dabartinių atvykėlių įsi
liejimą į lietuvišką gyvenimą, 
dažnai labai neatsakingai pa
vieniams nesusipratimams su
teikiama daugiskaitinė jūsų" 
ir „mūsų" forma. Nesugeban
tys sklandžiai bendrauti, ins
tinktyviai tokią taktiką nau
doja ginče savos pozicijos pa
stiprinimui, „o jūs visi tokie..." 
„...Tuo tarpu, apibūdinant 
naujai atvykusiųjų daugumos 
vidurkį, galima pasakyti, kad 
ta i gabūs, greitai prisitaikan
tys prie aplinkybių, fiziškai 
stiprūs asmenys, kurių, savai
me suprantama, labai reikia 
ne tik Amerikoje... 

Tačiau nieko nepadarysi gy
venimas diktuoja kitaip. Ant
ra vertus, vis didėjant naujai 
atvykstančiųjų iš Lietuvos 
skaičiui, atėjo laikas, kai rei
kia pamažu keisti sampratą 
apie tai, kas šiuo metu sudaro 
tikrai lietuviškos išeivijos pa
grindą Amerikoje. Juolab, kad 
lietuviška veikla Amerikos 
didmiesčiuose greitai priklau
sys tik nuo to, kuria kryptimi 
eis naujoji lietuvių banga, 
kuri taip „paslaptingai" for
muojasi ir grėsminga mase ar
tinasi prie lietuviškų organi
zacijų „kėdžių". 

Savanoriai imigrantai at
vyksta į šį kraštą kupini ryžto 
ir geriausių vilčių. Tai turėtų 
gerai suprasti vietos gyvento
jai, kurie jaučia jau nusis
tovėjusių dalykų pokyčio įtam
pą. Jeigu susikerta interesai, 
inicijuojamas neigiamas po
žiūris į atvykėlius. Tai visiš
kai natūralu. Tarkim buvo 
šaunus išeivijos gyvenimo lai
kotarpis — visus vienijo kovos 
už nepriklausomą Lietuvą šū
kis. Buvo daug idealizmo, 
prasmingumo. Staiga netikė
tas įvykis sutrikdė nusisto
vėjusią idiliją. Tarsi Robinzo
nas negyvenamoje saloje išvy
dęs naujo žmogaus pėdsaką 
taip ir kai kas išeivijoje su 
kartėliu įvertino pirmąją iš 
Lietuvos į Ameriką gyventi at
vykusiųjų bangą (ypač Čika
goje, Toronte), su laisvos Lie
tuvos realybe, kuri pasirodė 
kiek netikėta, labai reikli ir 
neatitinkanti buvusių lūkes
čių. Daugelio kovotojų entu
ziazmas išblėso. Šiuolaikinės 
Lietuvos žmonių nepripažinti, 
jie tampa aršiais savo gimtojo 
krašto kritikais. Suprantama 
naudos iš to nebus niekam. 

Vis dėlto, dabar Lietuvoje ir 
emigracijoje gyvenančių lietu
vių bendravimas įgauna dar 
niekad istorijoje neturėtų gali
mybių Dabartiniai imigrantai 

gali žymiai ilgiau išlaikyti lie
tuvybę ir ryšį su tėvyne pasi
keitusių ne tik politinių, bet ir 
technologinių sąlygų dėka. Pi
gūs ir greiti skrydžiai į Euro
pą. Nebestebina ir trumpalai
kės keleto dienų kelionės 
(atostogos jau dabar dažnai 
praleidžiamos prie Baltijos). Ir 
daugybė visokių naujovių įvai
riapusiškai keičiančių gyveni
mą: internetas, Vilniaus radi
jas, televizija, spauda. Taigi. 
dūsavimai, kad atvykusieji pa
siklydo Amerikoje ar niekur 
nenori dalyvauti, neturi jokio 
pagrindo. Dabartinis tėvynes 
artumas, kurį mums leidžia 
palaikyti sparčiai besiplečian
čios naujos galimybės, ir yra 
priežastis tariamai mažesnio 
lietuvybės troškulio šių dienų 
imigracijoje. 

Dar veikiančių lietuviškų or
ganizacijų likimas priklausys 
nuo to, ar senbuviai, ieško
dami „spragų" tarp „skirtingų 
pasaulių", kritikuos ir lauks, 
ar aktyviai bandys savo orga
nizacijas praplėsti, performuo
ti, atsižvelgiant ir į naująją 
kartą. Maža naudos, kada or
ganizacija yra saujelė tų pačių 
asmenų, susitinkančių tai vie
name, tai kitame sambūryje. 
Tuo pačiu, besiteisinantiems 
organizatoriams, nesugeban
tiems pritraukti naujų žmo
nių, reikia priminti patarlę, 
kad „prastam šokėjui ir batai 
spaudžia". 

Vidas P o š k u s 
Chicago, IL 

SUNKUS LABDAROS 
KELIAS LIETUVOJE 

Jau kelinti metai kaip Vy
tautas Šliūpas sielojasi „Auk
sučių" žemės ūkio ir miškinin
kystės centro statyba Šiaulių 
apskrityje. Mano nuomone, tai 
ypatingai svarbus užsimoji
mas Lietuvos ūkio gerovei, 
modernizavimui, augalų rūšių 
plėtimui, sėklų gerinimui. 
Galima daug paskaitauti ir ro
dyti ekrane milžiniškus moliū
gus, nematytas daržoves ir 
vaisius, bet, kai savo akimis 
matai Lietuvoje užaugusius, 
pačių lietuvių prižiūrimus au
galus, tai tikrai tiki, kad čia 
ne propaganda ir melas. Ar tai 
ne pats geriausias paskatini
mas kelti žemės ūkį? 

Vytautas, kaip ir aš, nieka
da nedirbom žemės, bet esam 
arti žemės, nes abu esam kilę 
iš žemdirbių krašto. O Lietu
vai taip reikia pagalbos žemės 
ūkiui! „Auksučiai" tai ir yra ta 
auksinė dovana Lietuvai! 

Mums yra labai liūdna, kad 
valdžia, prižadėjusi privesti 
elektrą ir tiesti kelią — tik 
kelių km ilgio, dar nieko nepa
darė. Lietuviai labai abejingi, 
tik galvoja apie savo tos die
nos gerovę, nemato ateities ir 
ieško tik gero uždarbio, ne
svarbu, ką darydami. Savano
rių ir aukotojų trūksta. 

Vytautą pažįstu visą gyve
nimą ir, tikėkit manim, jis 
neieško Lietuvos pinigų, neku
ria sau verslo. Jam nereikia, 
jis apsirūpino per ilgus darbo 
metus. J is nori tik Lietuvą 
pagerinti. 

Kiekvienas iš mūsų, Ameri
koje gyvenančių, turi savo už
davinius tėvynei padėti, ar tai 
būtų pilies atstatymas ar baž
nyčios, ar pagalba giminėms, 
ūkininkams. Viskas naudinga, 
viskas gerai. Aš žinau, kad 
prašymai aukų šimtams užsi
mojimų ir veiklos Amerikoje 
neturi ribų ir noras aukoti yra 
atbukęs. Vis tiek dar yra žmo
nių, kuriems sąžinė neduoda 
ramybės ir jie vėl aukoja ge
riems tikslams. 

Vytauto Šliūpo projektas nė
ra reklama Lietuvai, bet gyvy
biškai svarbi Lietuvos žem
dirbių ateičiai ir tautos kles
tėjimui. 

Linkiu Vytautui sveikatos ir 

Prasideda pavasaris iš žemes kalasi pirmieji pumpurai 
Nuotr. Romualdo Kisieliaus 

jėgų įvykdyti taurų ir didelį 
darbą Lietuvos ateičiai. 

Romualdas Povi la i t i s 
Lemont, IL 

KAS GALI ATSAKYTI? 

1996 m. St. Petersburg Lie
tuvių klubo vadovo A. Kar-
niaus paskatinta, A.P.P.L.E. 
duotu adresu, kaip mokytojų 
rėmėja, išsiunčiau už vienos 
mokytojos kursus. Pasibaigus 
kursams, gavau padėką iš 
Varniuose gyvenančios moky
tojos. 

Kitais metais minėta moky
toja paprašė, kad užmokėčiau 
už jos draugę, gyvenančią 
Telšiuose. 1997 m. išsiunčiau 
pinigus už 4 mokytojų kursus, 
iš anksto apie tai joms pra
nešdama, bet mano minėtų 
mokytojų nebuvo pakvietę. 
Gavau padėkos laiškus iš kitų, 
man nepažįstamų mokytojų. 

1998 m. vėl pasiunčiau 120 
dol. su mano mokytojų adre
sais, bet jos vėl nebuvo pa
kviestos. 

1999 m. išsiunčiau Čekį už 3 
mokytojų kursus ir vėl gavau 

padėkos laiškus iš mok. dir
bančios Švietime skyriuje Tel
šiuose, kita dirba Kaune Edu
kologijos institute, trečia iš 
Šalčininkų. 

Pasibaigus A.PP.L.E. kur
sams, gavau iš savo mokytojų 
laiškus, kurių viena, belauk
dama kursų, atsisakė kelionės 
į Italiją, ki ta suabejojo, gal už 
ją nesumokėjau0 Išsiunčiau 
jai kopiją su A.P.P.L.E. vice
prezidento Walter F. Serbent 
raštu. 

Ateityje nenoriu plėsti pa
žinčių rato. Patarkite, ką da
ryti, kad būtų pakviestos mo
kytojos už kurių kursus aš 
moku? 

Vanda Mickuvienė 
St. Pete, FL 

IŠ „NEISTORINĖS" 
PRAEITIES 

Iš atminties iškyla Australi
joje sutiktas Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo majo
ras Albinas Levickis, labai 
draugiškas v\ras, šiuo metu 
jau eilę metų besiilsintis Ade
laidės kap ine i . Štai vienas 
įdomus jo pasakojimas. 

Kaip žinome, Lietuvą oku
pavę, vokiečiai buvo suorga
nizavę vadinamuosius savi
saugos batalionus. Penkiolik
tam batalionui vadovauti bu
vo paskirtas mjr. A. Levickis. 
Tarp kitų pareigų, tas batalio
nas buvo skirtas kovoti su so
vietiniais partizanais Gudi
joje. Bataliono vadavietė buvo 
(kurta Naugarduko mieste, o 
kuopos buvo įkurdintos Nau
garduko apylinkės kaimuose, 
gyvenamuose daugiausia gu-
dų. 

Vieną sekmadienį Naugar
duke stovėję bataliono dali
niai buvo nuvesti į vietos ka
talikų bažnyčią dalyvauti šv. 
Mišiose. Pamaldoms pasibai
gus, maldininkams pradėjus 
eiti iš bažnyčios, nuo vargonų 
staiga pasigirdo melodija: 

Kur bėga Šešupė, 
Kur Nemunas teka... 
Visi apstulbo: čia — Gudi

joje? 
Mjr. Levickis pasirūpino su 

vargonininku susipažinti. Pa
sirodė, tai lietuvis, Naugardu
ke užtrukęs gyventi, vedęs 
lenkę, vaikai užaugę lenkais, 
širdyje išlikęs lietuvis... Jo to
lesnis likimas nežinomas. 

Mjr. Levickis inspektuodavo 
aplinkiniuose kaimuose išdės
tytas kuopas. Atlikus tarny
binį patikrinimą, apsilanky
mas kaime baigdavosi šokiais 
ar kitu pasilinksminimu, ku
riame dalyvaudavo kariai ir 
vietos gyventojai. Mjr. Levic
kis pastebėjo, kad daug mer
ginų neblogai kalba lietuviš
kai, kiekviena vis skirtinga 
Lietuvos tarme. Patyrinėjus 
paaiškėjo, kad jos buvo susi
draugavusios su kuopos karei
viais, kilusiais iš Lietuvos 
įvairių sričių ir išmokusiais 
jų tarmės. 

Įvairiuose lankomuose Gu
dijos kaimuose pas mjr. Le
vickį ateidavo ir jauni kaimo 
vyrai, prašydamiesi juos pri
imti tarnauti Lietuvos kariuo
menėje. Deja, mjr. Levickis jų 
prašymus priimti nebuvo įga
liotas. 

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL 
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* Panevėž io bendrovėje 
„Kalnapil is" lankėsi Japoni
jos bendrovės , JJandy Interna
tional" atstovas Takashi Wa-
kisaka, kuris domėjosi galimy
bėmis ir sąlygomis eksportuoti 
į Japoniją šviesųjį vidutinio 
stiprumo „Kalnapilio" alų. 

lEltai 

<£> ST*« ALUAMCE 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you flySASto Litiuania. 

No one makes round-

tnp 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 grves you a reiaxed ma~-

iog arrivat for busmess or pleasure 

When you're ready to return, you'i; 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhager 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Class. you can be 

sure our service will be world-class, 

and wii! aliovv you to amve rested and 

refresried - ail for a reasonable fare. 

Find out what a wor>d of difference 

SAS czr mai<e for your next trip. 

Just cal! fOUt Travei Agent or SAS 

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

mation and soecial offers. visit 

our webs:te a; www.fiysas.com. 

P r a n e š a m e d r a u g a m s i r 
p a ž į s t a m i e m s , kad Amžinybėn 
iškeliavo 

IRA G. MARKS 
Janinos Monkutės Marks vyras, 

Daniel iaus, Petro ir Paul tėvas , 
Sigi to Nag io p a t ė v i s . J o 
paminėjimas ir pagerbimas įvyks 
š. m. kovo 23 d., ke tv i r tad ienį , 
11:00 vai. ryto Chicago Sinai Tem
ple, 15 West Delaware, Chicago, IL 
60610. 

Nul iūdus i žmona ir še imos 
nariai . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

LUKAS 
ŠOLIUNAS 

Rtght# 
SK946 
SK744 
S* 7*3 
SK943 

rfOfn 
Clucago 
Stockholm 
VfcKus 
Copenhager 

To 
9fcdta 
MMS 
C<x*n>-.yw> 

O M p 

Departure Time 
4 30pm 
970 3^*1 
1245 pn 
3 4Cpm 

Arrtval Time 
7.40 a m * l 

10-50 am *1 
2:15 pm 
540 om 

J C W ( B W ^ ^ yww% 

1977 m* gruodžio 27 d. — 
1999 m. ba landžio 4 d. 

Šv. Miš ios už mūsų vienintel į Brolį ir Sūnų 
auko jamos Č ikago je , St. C lemen t parapi jos 
bažnyčioje, 642 W. Deming St. I. m. balandžio 4 d., 
antradienį, 9 vai. ryto ir Leipal ingio parapijos 
bažnyčioje balandžio 2 d. 

Visus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir maldoje 
už jo sielą. 

S e s u o M i k a h 

T ė v a i — F r a n c i n e i r J o n a s Šo l iūna i 

Mielai gimnazijos klasės Draugei 

A. t A. 
ANTANINAI 

BARAUSKIENEI 
MATUTYTEI 

užbaigusiai šios žemės kelionę, 
nuoširdžiai užjaučiu jos dukras 
VIRGINIJĄ ir LIDIJĄ su jų šeimomis. 
Kartu liūdintis 

Aleksandras A t utis 

A. t A. 
ADOLFUI ARMALIUI | 

mirus, jo žmonai GENEI, 
reiškiame gilią užuojautą. 

A. Balbatienė 
K. Gaižauskienė 
E. Grigaliūnienė 
L. Košubienė 
G. Modestienė 
E. Purtulienė 
S. Salienė 

netekus brangaus Vyro, Į 
1 

VI. Staškus 
0. Siaudikienė 

i 

! 
P. Vaškelienė 

S. Vaškienė 
J. Voladka 

1 

B. J. Taorai 
K. Žostautienė 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
.DRAUGĄ atminkime savo testamente. 

http://www.fiysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
ĮSPŪDINGAS KOVO 11-OSIOS 

MINT JIMAS LEMONTE 

J u o z a s Ben iūnas , Har t 
ford, CT, s k a u t ų i r skaučių 
v a r d u siųsdamas 50 dol. čekį 
„Draugui" paremti mums ra
šo: „Hartfordo lietuviškoji 
skautija nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie Ka
ziuko mugės pasisekimo. 0 
prisidėjo daug kas. Kas darbu, 
kas dovanomis. O jų gausumu 
pasižymėjo laimėjimų ir ska
numynų stalai. Nepamirštame 
ir gausiai atsilankiusių. Nuo 
visų neatsiliko ir „Draugas". 
Jam prie skautiško ačiū ir 
kukli dovanėlė — 50 dol. Ačiū, 
ačiū, ačiū". Skautininkui Be-
niūnui ir visiems Hartfordo 
broliams ir sesėms dėkojame 
už vertinimą „Draugo" talkos 
jūsų veiklos pastangose. Jūsų 
dovaną ypač vertinga, nes pa
tys nedaug turėdami, tuo, ką 
turite, nuoširdžiai dalinatės 
su jus remiančiais. Linkime 
sėkmės ir toliau budėti skau-
tybėje ir lietuviškoje veikloje. 

Vyresniųjų l ie tuv ių cent 
re , „Seklyčioje", kovo 22 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė iš ciklo 
„Lietuvos miesteliai"-„Švėkš-
na". Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami įdomiai praleisti 
laiką. Kaip ir įprasta, bus ben
dri pietūs. Atvykite! 

P a l . J u r g i o Matu la ič io 
mis i jos naujų vargonų šventi
nimas įvyks kovo 26 d., tuojau 
po šv. Mišių, 12 vai. Po to var
gonų muzikos koncertą su
rengs „Rogers" bendrovės pre
zidentas Steven Blair Smith. 
Galėsime išgirsti visą šių var
gonais atliekamų kūrinių gro
žį. Visi kviečiami pasiklausyti. 

Gavėnios sus ikaup imo 
d i enoms kovo 24, 25, 26 d. 
Švč. Mergelės Marijos parapi
joje vadovaus Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. Kovo 
24 d., penktadienį, šv. Mišios 
vyks 9 val.r. ir 5 val.p.p. Išpa
žinčių klausoma pusvalandį 
prieš šv. Mišias. Sekmadienį -
pamaldos įprasta tvarka, o po 
10:30 val.r. Mišių rengiamas 
susitikimas su vyskupu prie 
kavos ir blynų parapijos salė
je. 

KALBĖSIMĖS APIE NAFTĄ IR LAZERIUS 

Solistė J u d i t a Lei ta i tė — 
puiki dainininkė, savita, įdo
mi jos interpretacija, puiki 
frazuotė, švari intonacija. Ji 
kartu su solistu Vladimiru 
Prudnikovu koncertuos Čika
goje. Jaunimo centre, kovo 26 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
•Jiems akompanuos pianistė 
Nijole Ralytė. Jų koncertai jau 
įvyko St. Petersburge, Los An
geles. Seattle, Omahoje ir De
troite. Po koncertų atsiliepi
mai — puikiausi! Šių iškilių 
menininkų balsai — žavūs, 
glostantys sielą. Nepamirški
te, kad Čikagoje jų koncertai 
įvyks kovo 26 d. Po to daini
ninkai keliaus į Vašingtoną, 
kur vyks du jų koncertai, į 
Hartfordą ir New Yorką. 

Kun. V. Ba l i ūnas , SJ, va
dovaus priešvelykinems reko
lekcijoms tėvų jėzuitų koply
čioje balandžio 13, 14, 15 d. 
Išpažintys bus klausomos nuo 
6 vai. v. Mišios ir susikaupi
mas — 7 vai. v. Rekolekcijų 
užbaigiamosios Mišios bus 
sekmadienį, balandžio 16 d. 
Po Mišių Jaunimo centro ka
vinėje įvyks priešvelykiniai 
pusryčiai, kuriuos ruošia Jau
nimo centro moterų klubas. 
Visus kviečiame dalyvauti. 

Blynų p u s r y č i a i Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje vyks kovo 26 d. po 8, 9 ir 
10:30val.r. Šv 

Maloniai kviečiame vis\is at
vykti i Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
•ALIAS* Čikagos skyriaus 
ruošiamą susirmkimą. kuris 
vyks kovo 24 d.. 7.30 vai. vak.. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus auditorijoje. Turėsime 
progos pasiklausyti labai įdo
mių ir aktualiu pranešimų. 
Inžinierius Algirdas Stepaitis 
pasidalins savo paskutinėmis 
žiniomis apie Lietuvos naftos 
pramone. J i s kalbės apie vals
tybines bendroves, kaip ^Ma
žeikių naftos" perdirbimo įmo
nė, Būtingės terminalas ir pri
vačias — JClaipėdos nafta". 
.Lukoil Baltija". Išgirsime ir 
apie .,Williams International". 

Algirdas Stepaitis yra bai
gės statybos inžineriją Illinois 
universitete. Urbanoje. 1960-
1995 metais dirbo naftos per
dirbimo technologijos bend
rovėje l.'OP (Universal Oil 
Products Company), esančioje 
Des Plaines. IL, kildamas pa
reigose nuo statybos inžinie
riaus iki direktoriaus. Jam te
ko projektuoti ne vieną naftos 
perdirbimo gamyklą ir vado
vauti bei prižiūrėti jų statybas 
Šiaurės bei Pietų Amerikoje. 
Kuropoje, Azijoje. Tarnybi
niais reikalais lankosi dauge
lyje pasaulio kraštų, dalyvavo 
įvairiose konferencijose, pns-
ta 'ant naujausią UOP tech
nologija, dalyvavo derybose su 
naftos gamybos bendrovėmis, 
norinčiomis jas įsigyti. 

Kitas pranešimas — apie la
zerius. Gal ne vienam teko 
išgirsti per Amerikos televi

ziją apie aukštus lazerių 
mokslo pasiekimus Lietuvoje. 
Šiuo metu Iowa valstijos uni
versiteto Fotonikos ir kvan
tinės elektronikos laboratori
joje (The University of Iowa, 
Advanced Technology Labora
tories) pagal Fulbright pro
gramą mokslinius tyrimus at
lieka Vilniaus universiteto 
profesorius, habilituotus gam
tos mokslų daktaras Kęstutis 
Jarašiūnas, Medžiagotyros ir 
taikomųjų mokslų instituto 
Puslaidininkių fizikos prob
lemų skyriaus vedėjas, Vil
niaus universiteto Tarybos na
rys. Per 30 mokslinės veiklos 
metų jam daug teko dirbti su 
lazeriais ir jis mielai sutiko 
papasakoti apie šiuos įdomius 
prietaisus — apie lazerių tech
nologijas ir jų taikymą Lietu
voje. 

Prof. hbl. dr. Kęstučio Jara
šiūno moksliniai pasiekimai 
ne kartą buvo aukštai įver
tinti. Už 1985-1995 metų 
mokslinių darbų ciklą kartu 
su kolegomis Gyčiu Juška, 
Liudviku Subačium ir Juozu 
Vaitkum 1996 metais jis tapo 
Lietuvos Nacionalinės mokslo 
premijos laureatu. Jo vykdo
mus mokslo darbus rėmė ne 
tik Lietuvos, bet ir Tarptauti
nis mokslo fondas. Ateities 
darbams tikimasi NATO fon
do „Mokslas-taikai" paramos. 

Laukiame ne tik ALIAS na
rių, bet ir visų, besidominčių 
Lietuvos problemomis ir pa
siekimais. 

Aurelija Dobrovolsk ienė 

Amerikos Lietuvių taktinė 
sąjunga suruošė Lietuvos ne
priklausomybės Kovo 11-osios 
minėjimą sekmadienį, kovo 12 
d., Pasaufib lietuvių ceątre. 
10:30 vai. ryto sode buvo pa
keltos Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos. Prieš tai trumpą žodį 
tarė inž. Vaclovas Mažeika. 
Lietuvos ir Amerikos himnus 
giedojo sol. Praurimė Ragienė. 
Prie „Partizanų Motina" pa
minklo buvo padėtas vainikas, 
o Vanda Mažeikiene paskaitė 
specialiai parašytą maldą žu
vusiems Lietuvos partiza
nams. 11 vai. prasidėjo iškil
mingos pamaldos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Mišias aukojo kapelionas kun. 
A. Paliokas. SJ, kuris pasakė 
tos dienos progai pritaikytą 
pamokslą. Mišių skaitymus 
atliko sol. Laimutė Stepaitie-
nė ir Juozas Baužys. Aukas 
nešė Sandra Giedrimaitė, 
Skaistė Jagelevičiūtė, Aleksa 
Janušaitė ir Inga Janušaitė. 
Mišių metu giedojo misijos 
choras, diriguojant Birutei 
Mockienei, vargonuojant Ra
sai Poskočimienei. Pamaldoms 
pasibaigus Kovo 11-osios aka
deminė ir menine dalis įvyko 
PLC didžiojoje salėje dalyvau
jant daugiau kaip 300 žmonių. 

Minėjimą pradėjo tautinės 
sąjungos vicepirmininkas inž. 
Vaclovas Mažeika, pasveikin
damas gausiai susirinkusius 
dalyvius, pabrėždamas šio mi
nėjimo reikšmę, o po to pri
statė garbės svečius: generali
nį konsulą G. Apuoką, garbės 
konsulą V. Kleizą, Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirm. V. 
Sventicką, partizaną J. Lukšą 
ir „Dirvos" red. dr. J . Jasaitį. 
Programą vesti pakvietė Dai-

1 vą Meilienę. Lietuvos ir Ame
rikos himnus sugiedojo sol. 
Praurimė Ragienė. Žuvusieji 
už Lietuvos laisvę buvo pa
gerbti vienos minutės susikau
pimu. Invokaciją sukalbėjo ka
pelionas kun. Algirdas Pa
liokas. Kovo 11-osios Aktą 
skaitė Sandra Giedrimaitė. Il
linois gubernatoriaus prokla
maciją perskaitė P.Michalski. 
Žodžiu sveikino generalinis 
konsulas G. Apuokas ir garbės 
konsulas V. Kleiza. Pagrindi
nę minėjimo paskaitą skaitė 
„Dirvos" redaktorius dr. Jonas 
Jasaitis, klausytojai jam pri
tarė atsistojimu ir ovacijomis. 
Po to keletą eilėraščių dekla
mavo Milda Plioplytė. Alina 
Meilytė ir Skaistė Jagelevi
čiūtė. Ričardo Šoko diriguoja
mas vokalinis moterų an
samblis atliko daug gražių lie
tuvių liaudies, partizaninių 
dainų. Kai kurioms iš jų mu
ziką sukūrė pats vadovas R. 

Šokas Klaus-, ojai šį puikų 
moterų chorą įbai šiltai suti
ko. Muz. Riča: .as Šokas pasi
rodė kaip ger;.- kompozitorius 
ir dirigentas. 

Pabaigos žodyje inž. V. Ma
žeika visiems Reiškė nuošir
džią padėką i., gausų dalyva
vimą, i švard i jamas ir dėko
damas tiems, ^urie vienokiu 
ar kitokiu būt.u prisidėjo prie 
šio minėjimo jasisekimo. Po 
to visus pakvi 
„Lietuva bran, 

tė kartu giedoti 

St. Dž iugas 

Su nepriklausomybes švente svei
kino Lietuvos generalinis konsulas 
Giedrius Apuokas. 

Nuotr. V. J a s i n e v i č i a u s 

Pagrindine kalba pasakė 
redaktorius Jonas Jasai t i s 

..Dirvos" 

MAŽLIETUVIAI VAIŠINO ŠIUPINIU 

• • p.un.iik!., ..:>arl. anų Motina" kalbėjo Vanda Mažeikiene 

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija, kovo 4 d. pasikvietu
si Čikagos ir apylinkių lietu
višką visuomenę į Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salę, ir šiais metais 
ją vaišino tradiciniu šiupiniu. 
J au daugiau 50 metų ji tęsia 
šią tradiciją Čikagoje. Draugi
jos pirmininko Viliaus Trump-
jono ir Ramūno Buntino orga
nizacinių gabumų bei jų šeimų 
pagalbos dėka, vakaras visada 
praeina geriausia visų dalyvių 
nuotaika. Nenuostabu, kad i r 
šiais metais j is pr i t raukė ne 
mažą būrį svečių, pasidalinti 
tolimos tėvynės prisiminimais 
ir pasivaišinti Onos Norvilie
nės, gardžiai, net su kiaulių 
uodegytėmis, išvirtu šiupiniu. 

Svečiams susėdus prie puoš
niai padengtų stalų, draugijos 
pirmininkas Vilius Trumpjo-
nas draugijos vardu pasveiki
no atvykusius į šiupinį, lin
kėdamas visiems skanaus 
apetito — t ikėdamas, kad pa
kili vakaro nuotaika visus 
mažlietuvius ir didžlietu-
vius apjungs vieninga dva
sia. 

Aldonai Buntinaitei apžvel
gus vakaro eigą, j i pr is ta tė da
lyviams, Čikagos lietuviškai 
visuomenei pažįstamą muz. 
Ričardą Šoką ir jo vadovau
jamą Moterų vokalinį an 
samblį, susidedantį iš: Ilonos 
Deksnienės, Laimos Žukienės, 
Reginos Paulavičienės, Mari
jos Juškienės , Žanetos Mu-
žinskienės, Rimos Urbonavi
čienės, Virginijos Savrimie-
nės, Kristinos Padvaiskai tės , 
Jolantos Urbietienės, J ū r a t ė s 
Jankauskienės ir Giedrės Ka-
zakauskaitės. 

Vokalinis ansamblis, forte-
pionu pri tar iant Ričardui Šo
kui padainavo lietuviškų liau
dies dainų, o taip pat ir porą 
kitataučių kompozitorių kūri
nių. Laimai Žukienei vaizdžiai 
apibūdinus kiekvieną dainą, 
pradžioje pasigirdo prūsų lie
tuvių liaudies daina „Vai k u r 
nužėgliuos" ir Vydūno „Seno
vės atminimai". Išgirdome B. 
Dvariono, K. Raudonikio su
kurtas ir kitas l ietuviškas 
liaudies dainas. Iš ki tataučių 
kompozitorių kūrybos minėti
na iš t rauka iš Franz Leha r 
operetės „Linksmoji našlė" ir 
iš Jacųues Offenbach pasaul i 
nio garso pasiekusios operos 
„Hoffmano pasakos". Vakaro 
programos pabaiga buvo ap
vainikuota paties ansamblio 
vadovo Ričardo Šoko sukur to
mis dainomis, pagal V. Toloč-
kos, V. Kneižytės ir Ž. S tan-
čikaitės žodžius. Atidūs klau
sytojai, muzikinei programai 

pasibaigus, nepagailėjo Mote 
rų vokaliniam ansambliui ir jo 
vadovui muz. Ričardui Šokui 
didelės dėkingumo išraiškos. 
O Aldona Buntinaitė apdova
nojo raudonomis rožėmis an
samblio vadovą Ričardą Šoką 
ir kiekvieną šio ansamblio 
narę . 

Besidalinant turiningos pro
gramos įspūdžiais, vakaro da
lyvių tarpe pasigirdo naujie
na, kad vienas mažlietuvių 
draugijos narių mini savo 80-jį 
gimtadienį. Vėliau sužinojus, 
kad 80-jo gimtadienio sulaukė 
Kurtas Vėlius, didelis Mažo
sios Lietuvos lietuvių veiklos 
rėmėjas Lietuvoje. Jo garbei 
Moterų vokalinis ansamblis, 
Ričardui Šokui pr i tar iant for-
tepionu, pakartojo programoje 
j a u girdėtą dainą „Mūsų Lie
tuva" ir visiems vakaro daly
viams įsijungus, palinkėta 
j a m dar daug laimingų ir svei
kų gyvenimo metų. Po šių 
linkėjimų Kurtas Vėlius pa
dėkojo visiems už tokius visai 
nesitikėtus sveikinimus ir 
linkėjimus. 

Šiupinio dalyvių tarpe ma
tėsi net trys lietuvių evange
likų-liuteronų dvasininkai: 
kun. Jonas Juzupaitis su žmo
na Erna, kun. Valdas Aušra 
su žmona Nora ir kun. Saulius 
Juozaitis iš Kauno parapijos. 
Taip pat teko pastebėti šiu
pinio metu ten dalyvaujantį 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio pirminką Algį A. 
Regį ir poetą Apolinarą K. 
Bagdoną. Draugijos pirminin
ko Viliaus Trumpjono papra
šytas, kun. Valdas Aušra su
kalbėjo tradicinę stalo maldą, 
prieš tai dar keliais žodžiais 
prisimindamas ir kun. Kristi
joną Donelaitį, kuris kartą sa
vo parapijiečių buvo vaišina
mas panašiu šiupiniu, jam 
taip patikusiu, kad jo receptą 
įamžino net savo kūryboje. 

Pasistiprinę gardžiuoju šiu
piniu ir atsigaivinę vienu ar 
kitu gėrimu, visi mėgino iš 
Emos Žiobrienės keliaujančio 
„laimės šulinio" ir savąją lai
mę ištraukti. Visiems įsisma
ginus, linksmos nuotaikos pa
gautiems atėjo laikas ir pasi
linksminimui. Ričardo Šoko 
estradiniam orkestrui grojant, 
poros sukosi panašiai kaip 
kartą Klaipėdoje ar Šilutėje. 
Šokių muzikai nutilus, pra
dėta net bendrais žaidimais, į 
kuriuos buvo įtraukti net ne
dalyvavę šokiuose, kad prisi
mintų senuosius laikus, kad 
tokia proga būdavo ne tik šo
kama, bet ir žaidžiama. 

V a l t e r i s B e n d i k a s 
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Minėjimą pradėjo Vaclovas Mažei
ka. Nuotr V. .Jasinevif iau* 

Nn'i!r.i-ir. Illinois valstijos Kubvrnatoriaus proklamacija įteikusi Pat 
Mirha i - i iireje' ir programos vedėja Daiva Metliene 

Nuotr Vytauto J a s i n e v i č i a u s 

• A. tu Alb ino D z i r v o n o 
a t m i n i m ą p a g e r b d a m i , au 
kojo BALFo labdarai ir Šalpai: 
Algirdas i r Vida Kebl inska i , 
Jonas ir Joana Krutul ia i , J e 
r o n i m a s G a i ž u t i s , V y t a s i r 
Dana Put r ia i , Danguolė Ilgi-
nytė, Aleksas ir Sofija Kikilai, 
J . ir D. Jakovickai, Antanas ir 
Valerija Valavičiai, Vi ta l is ir 
Aldona Lekecka i , Algis Če
pėnas, Edward ir Anelė Pociai, 
Sofija ir Stasys Džiugai , Va
lerija Čepaitienė ir Giedrė Če-
paitytė, Rimas ir I rena Blins-
trubai, Kazimieras ir Ona Bag
donai, Petras ir Laima Aleksai, 
Vy tau t a s ir Ieva K a s n i ū n a i , 
Gražu tė Si ru t i s Founda t i on , 
Anthony ir Mary Rudžiai, Ze
nonas ir Koste Petreikiai, Kons
tancija Venckutė, Dalia i r Liu
d a s S t a n k a i č i a i . R e i l k i a m e 
užuojautą velionio Seimai i r 
artimiesiems. BALFas dėkoja 
visiems aukotojams prasmingai 
į a m ž i n a n t p a s i š v e n t u s i o i r 
kilnaus balfininko atminimą. 

• A. a. J u r g i o Pov i l a i č io 
atminimą pagerbdami, Lie
tuvos va ikams aukoja: $100 
Marth ir Frank Jocius, Peter, 
Ginty, Canada; $25 Žymantas 
Mockus, Canada. 15 viso $125. 
ReiSkiame užuojautą velionio 
a r t imies i ems , o aukoto jams 
dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
l a i č i u g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 West 71 S t r „ Ch i cago , 
IL 00829. 

• Danutė J a n u t i e n e , Ber-
keley, CA, a t s i u n t ė $000 i r 
praSė juos p e r d u o t i J i e z n o 
Vaikų globos namams. Gražina 
Liautaud atsiuntė $3000 Lie
tuvos Tremtinių namų statybai 
Vilniuje ir $500 dviem netur
tingų s tudentų Lietuvoje sti
pendijoms. Viktoras Naudžius, 
Chicago, IL, gautą mokestį už 
pas laugą paaukojo Lietuvos 
naš l a i č i ams . Vis iems auko
tojams dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 8tr„ Chicago, 
IL 00820. 
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