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Vi lnius , balandžio 3 d. 
(BNS) — NATO pajėgų Euro
poje vadas JAV generolas 
VVesley Clark mano, kad Lie
tuvos užsibrėžti tikslai, sie
kiant narystes sąjungoje, yra 
tikroviški ir įgyvendinami. 

„Man atrodo, kad narystės 
veiksmų planas yra pakanka
mai pagrįstas ir jį galima 
įgyvendinti", spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė VV. 
Clark. Jis pridūrė remias nuo
seklų plane numatytų tikslų 
vykdymą. 

Pasak NATO pareigūno, val
stybės narės ir kandidatės 
taip pat susiduria su gynybos 
sistemos finansavimo sunku
mais, todėl „situacija Lietu
voje nėra išskirtinė". 

Praėjusią savaite narystės 
veiksmų plano vykdymas buvo 
teigiamai įvertintas "Šiaurės 
Atlanto taryboje Briuselyje. 

Kadenciją baigiantis NATO 
pajėgų Europoje vadas spėjo 
Lietuvai „didžią ateitį Euro
poje". 

Kalbėdamas apie lietuvių 
karių dalyvavimą taikos už
duotyse Kovose, generolas 
pabrėžė, kad jie „iš tiesų pui
kiai atlieka savo darbą ir 
užsitarnavo labai gerą vardą". 

Dabar Jugoslavijos Kosovo 
provincijoje tarnauja 30 Kau
no atskirojo jėgerių bataliono 
karių, priklausančių Lenkijos 
batalionui. 

Trumpą spaudos konferen
ciją W. Clark surengė po to. 

kai prezidentas Valdas Adam
kus W. Clark įteikė Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no pirmojo laipsnio ordiną. 
Apdovanojimas skirtas už pa
stangas, padedant Lietuvai in
tegruotis į tarptautines gyny
bos struktūras, ir asmeninį 
indėlį, stiprinant Lietuvos ir 
NATO valstybių karinių pa
jėgų bendradarbiavimą. 

Dėkodamas už apdovano
jimą, W. Clark sakė, jog „Lie
tuva daug padarė įtvirtin
dama valstybėje demokratijos, 
žmogaus teisių, laisvės princi
pus". 

Kadenciją baigiantis NATO 
pareigūnas į Lietuvą atvyko 
sekmadienio vakarą, o išvyko 
pirmadienio vidurdienį. 

W. Clark, baigiantis tarnybą 
NATO pajėgų Europoje vado 
pareigose, surengė atsisveiki
nimo vizitus į visas NATO val
stybes ir keletą kandidačių, 
kurios padarė didžiausią pa
žangą, siekdamos integracijos 
į sąjungą. Vilniuje W. Clark 
teigė dar neturįs jokiu aiškių 
savo ateities planų, nes iki 
paskutinės minutės yra labai 
užimtas, atlikdamas karinę 
pareigą. 

W. Clark, kuriam dabar 
55-eri, NATO pajėgoms Euro
poje pradėjęs vadovauti 1997 
metais. Šiame poste jį pakeis 
JAV Jungtinio štabo komiteto 
pirmininko pavaduotojas, oro 
pajėgų generolas Joseph Rals
ton. 

L^JTėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: Pasaulio šokių ant ledo čempionato nugalėtojai — l -
va), Marina Anissina ir Gwendal Peizerat (Prancūzija*, Barba 

kaires) Margarita Drobiazko, Povilas Vanagas (Lietu-
.-. Fusar-Poli ir Maunzio Margaglio. EPA-Elu nuotr 

Lietuvos čiuožėjai — 
pasau l io čempionai 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 'dešinėje) Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino I laipsnio ordinu apdovanojo NATO pajėgu 
Europoje vadą Wesley Clark. rnojos Barysaitės i Elui nuotr 

Lietuvos lenkai prašo paramos 
Lietuvos narystei NATO 

pasaulio interesus. Lietuva 
yra vienintelis Lenkijos kai
mynas Rytuose, kuris viena
reikšmiai siekia integracijos į 
Vakarų Europos struktūras. 
Lietuva tikisi, kad 2002 m. 
NATO šalys nutars priimti ją į 
šį bloką, o nuo 2004 pradžios 
tikisi būti pasirengusi prisiim
ti ES narystės įsipareigoji
mus", sakoma kreipimesi. 

Pasak kreipimosi, Lietuvos 
narystė NATO, ateityje — ES, 
suteiks jai saugumo ir leis 
laisvai spręsti valstybės valdy
mo bei ekonomines ir tautines 
problemas. 

Pasak pareiškimo, „Lietuvos 
narystė NATO bloke suteiks 
papildomą saugumo jausmą 
Lietuvos tautinėms mažu
moms". „Atsisakysime praei
tyje kilusių tautinių tarpusa
vio nesutarimų, ginčų ir skir
tumų, ir sieksime vieno tikslo. 
Mūsų problemas bus lengviau 
spręsti laisvoje ir demokra
tinėje Lietuvoje, išlaikančioje 
gerus kaimyninius santykius 
su Lenkija, saugioje valsty
bėje, idėjomis ir struktūra 

Vi ln ius , balandžio 3 d. 
(BNS) — Visų Lietuvoje vei
kiančių lenkų tautinės ma
žumos organizacijų atstovai 
paskelbė, deklaraciją, prašan
čią tarptautinės paramos Lie
tuvos siekiui tapti NATO 
nare. 

Kreipimasis skirtas NATO 
valstybių prezidentams, parla
mentams ir vyriausybėms, vi
siems lenkams, gyvenantiems 
Lenkijoje ir už jos ribų, bei 
lenkų bendruomenėms NATO 
valstybėse. 

„Kreipiamės, prašydami pa
remti mūsų Valstybės — Lie
tuvos — pastangas greičiau 
tapti NATO nare", sak >ma 
pirmadienį paskelbtame doku
mente, kuris buvo paskelbtas 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus trijų dienų oficia
laus vizito į Lenkiją išvaka
rėse. 

„Lietuvos narystė NATO ati
tinka ne tik jos gyventojų, 
įskaitant beveik 300 tūks
tančių lenkų, bet ir Lenkijos 
interesus, viso regiono intere
sus, vadinasi, i r viso laisvojo 

Nica ( P r a n c ū z i j a ) , ba
landžio 1 d. (Elta) — Pasaulio 
čempionato šokių an t ledo 
varžybose Nicoje (Prancūzija) 
penktadienio vakarą triumfa
vo Prancūzijos šokėjų pora — 
Marina Anissina ir Gvvendal 
Peizerat. Sidabras atiteko ita
lams Barbara Fusar-Poli ir 
Maurizio Margaglio, bronza — 
Lietuvos duetui — Margari tai 
Drobiazko ir Povilui Vanagui. 
Pirmą kartą nuo 1968 metų 
Rusijos dailiojo čiuožimo at
stovai liko be medalių. 

M. Drobiazko ir P. Vanagas 
laisvojoje programoje aplenkė 
rusus Iriną Lobačiovą bei Ilją 
Averbuch ir pirmąkart Lietu
vos istorijoje pelnė pasaulio 
pirmenybių apdovanojimus. 

Pralaimėję rusams priva
lomuosius šokius ir origina
liąją programą, Margar i ta ir 
Povilas kovo 31 d. puikiai atli
ko laisvąją programą. Šeši iš 
devynių teisėjų j iems skyrė 
trečiąją vietą. Čiuožėjų pra
našumą lėmė aukštesni art is
tiškumo įvertinimai. 

„Esu labai laiminga. Tai 
ne j tikėtina", sakė M. Drobiaz
ko. „Mes nesam įpratę laimėti 
medalius. Bet šiandien jau
tėm, kad tai atsitiks. J laisvąją 
programą įdėjom viską, ką tu
rėjome". „Buvo lengva čiuožti, 
nes mums labai padėjo publi
ka", pridūrė P. Vanagas . 

Prizininkams medalius įtei
kė Tarptautinio olimpinio ko
miteto (IOC) prezidentas J u a n 
Antonio Samaranch ir Tarp
tautinės čiuožimo sąjungos 
(ISU) prezidentas Ottavio Cin-
ąuanta. 

M. Drobiazko ir P . Vanagas , 
vasario mėnesį Austrijoje iš
kovoję Europos pirmenybių 
bronzos medalius, pasaulio 
čempionate dalyvavo devintą 
kartą. Iki šiol geriausias jų 
panašioje į nepriklausomą ir 
išsivysčiusį pasaulį", sakoma 
kreipimesi. 

Dokumentą pasirašė Lietu
vos lenkų rinkimų akcijos, 
Lietuvos lenkų sąjungos, Lie
tuvos lenkų karo veteranų 
klubo, Lietuvos lenkų kongre
so ir kitų lenkų organizacijų 
atstovai. 

Tokia bendra deklaracija lai
koma neturinčia at i t ikmens, 
nes kai kurios lenkų organiza
cijų labai nesutaria. 

Kaip žinoma, gausi ir 
įtakinga JAV lenkų bendruo
menė praėjusiais metais pas
kelbė aktyviai veiksianti, kad 
Lietuva botų pakviesta į 
NATO. 

pasiekimas šiose varžybose 
buvo šeštoji vieta, užimta per
nai Suomijoje. 

Šokių an t ledo varžybose Ni
coje iš viso dalyvavo 32 poros. 

Kūno kultūros ir sporto 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos vyriausybės gene
ralinis direktorius Rimas Kur
tinaitis pirmadienį pasveikino 
čiuožėjus Margaritą Drobiaz
ko ir Povilą Vanagą, iškovoju

sius bronzos medalius. 
„Šaunuoliai! Sveikiname 

Jus ir Jūsų trenerius bei di
džiuojamės Jūsų puikiu pasie
kimu, — sakoma sveikinime. 
— Jūsų ilgas kelias į šią per
galę — gražus pavyzdys mūsų 
būsimiems olimpiečiams". 

Departamento vadovas pa
linkėjo sportininkams naujų 
pergalių. 

Čiuožėjų pagerbimai vyks 
jiems grįžus į Lietuvą. Kol kas 
jie planuoja savaitę pailsėti 
Prancūzijoje. 

Rolasdas Paksas antrą kartą 
tapo Vilniaus meru 

Vi ln ius , balandžio 3 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto 
meru antrą kartą išrinktas 
Rolandas Paksas. 

Sekmadieni pirmajame nau
josios tarybos posėdyje opozici
ja atsisakė dalyvauti balsa
vime, ir R. Paksas išrinktas 
30-čia daugumos balsų. 

Jo kandidatūrą parėmė Vil
niaus miesto taryboje dau
gumą turinti liberalų, konser
vatorių bei Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos (LLRA) koali
cija, kuri turi 30 įgaliojimų iš 
51. 

G. Vagnorius 
bus pašalintas 

iš konservatorių 
partijos 

Vilnius , balandžio 3 d. 
(BNS) — Konservatorių parti
jos priežiūros komitetas pir
madienį nusprendė iš partijos 
pašalinti buvusį premjerą Ge
diminą Vagnorių. 

Kitiems G Vagnoriaus šali
ninkams, kurie neseniai Sei
me susibūrė į Nuosaikiųjų 
(konservatorių) frakciją, pa
siūlyta apsispręsti, ar jie daly
vaus naujojoje frakcijoje. 

Iš konservatorių partijos 
jau yra pašalinti Nuosaikiųjų 
frakcijos nara i Nijolė Oželytė 
ir Kęstutis Skrebys. G. Vagno
rius prieš kurj laiką pats yra 
sustabdęs s.ivo narystę val
dančioje partijoje. 

Dvylika <-: Vagnoriaus ša
lininkų Seime kovo pabaigoje 
atskilo nuo motininės" kon
servatorių fr ikcijos ir susibū
rė į Nuosaikiųjų (konservato
rių) frakcija Konservatorių 
frakcijos nariai atskilusios 
frakcijos deklaraciją įvertino 
kaip naryste- partijoje atsisa
kymą. Atsk.lusios frakcijos 
nariai praėjusią savaitę Seimo 
posėdžiuose dažniausiai bal
suodavo priešingai, nei kon
servatoriai. 

* P i r m a s i s i šk i lmingas 
naujos V i l n i a u s savivaldy
bės tarybos posėdis virto par
tijų mūšio lauku, o sostinė va
landų valandas neturėjo jokie 
vadovo, rašo „Lietuvos žinios" 
(04.03). Turbūt nė viena Lie
tuvos miesto a r rajono savival
dybės taryba negali pasigirti 
tokia Kovo 11-osios Akto sig
natarų, buvusių ministrų, Sei
mo narių ir įžymybių gausa, 
jau nekalbant apie buvusį 
premjerą. Šios gausybės politi
kos žinovų draugiškumas .ir 
vienybė truko ne ilgiau nei ta
rybos narių įgaliojimų įteiki
mas. 

* P o s av iva ldyb ių r ink i 
mų p r a s i d ė j ę s cen t r i s t in ių 
jėgų — Lietuvos centro są
jungos (LCS) ir Naujosios są
jungos (socialliberalų) (NS) 
bendradarbiavimas turėtų 
plėstis, teigė vienas LCS vado
vų Egidijus Bičkauskas šešta
dienį įvykusioje Naujosios są
jungos konferencijoje „Savi
valdybių tarybų narių veikla". 
E. Bičkauskas sakė. jog ku
riantis Naujajai sąjungai gal
vojęs, kad Lietuvos politinis 
žemėlapis j au yra pakanka
mai užpildytas ir naujoms po
litinėms jėgoms jame neliko 
vietos. „Dabar žinau, kad kly
dau. Jūsų organizacija galinga 
jėga", pabrėžė Seimo narys 
kalbėdamas apie Naująją są
jungą. Elta. 

* N e g a l u t i n i a i s F inansų 
min i s t e r i j o s duomen imis , 
valstybės biudžetas pirmąjį 
ketvirtį negavo 101.6 mln. litų 
(7.2 proc.) planuotų pajamų. 
Planuotos trijų mėnesių paja
mos buvo 1.407 mlrd. litų. Vy
riausybė tikėjosi, kad kasme
tinė tendencija, kai pirmuo
sius du metų mėnesius paja
mos mažėja, o kovo mėnesį 
ženkliai padidėja, pasikartos 
ir šiemet, tačiau taip neatsiti
ko. Biudžeto padėties neišgel-

Liberalai Vilniaus mieste 
laimėjo 18 įgaliojimų, konser
vatoriai 7, LLRA — 5. 

21 įgaliojimą Vilniaus mies
to taryboje turi į sparną susi
vieniję Naujosios sąjungos, so
cialdemokratų, centristų bei 
LDDP atstovai. 

Pasak Lietuvos dienraščių, 
posėdžio pradžioje opozicija 
pareiškė, kad jis yra ne
teisėtas, ir siūlė merą rinkti 
ketvirtadienį. 

Liberalų sąjungos (LS) at- ^ _ 
stovas spaudai Jonas Čekuolis bėjo nei sumokėtas beveik 3 
sakė, kad opozicijos atstovai 
dalyvavo diskusijose, balsų 
skaičiavimo komisijos veiklo
je, tik atsisakė balsuoti. 

| mero postą buvo pasiūlyta 
viena kandidatūra — LS pir
mininkas, buvęs premjeras R. 
Paksas, Vilniaus savivaldybei 
jau vadovavęs 1997-1999 me
tais. Tuomet R. Paksas buvo 
konservatorius. 

Pirmuoju mero pavaduotoju 
išrinktas liberalas Vilniaus 
Gedimino technikos universi
teto docentas Algirdas Kud-
zys, kitą vicemero postą už
ėmė į LS iš konservatorių 
perėjęs Juozas Imbrasas. Jis 
iki pastarojo meto buvo sos
tinės meras. 

Miesto valdyboje po dvi vie
tas atiteko konservatoriams ir 
LLRA, trims komitetams va
dovaus liberalai. 

* Se imas sugriežtino 
bausmes asmenims , kurie 
pakartotinai per vienerius me
tus sulaikomi vairuojantys ne
blaivūs, apsvaigę nuo narkoti
kų, vaistų ar kitų svaigiųjų 
medžiagų. Baudžiamojb ko
dekso pakeitimai numato, kad 
asmenys, padarę minėtus nu
sižengimus, bus baudžiami 
pataisos darbais iki 2 metų ar
ba bauda su atėmimu teisės 
vairuoti transporto priemones 
nuo 3 iki 5 metų. Sulaikyti ne
blaivūs asmenys, iš kurių ut 
vairavimą esant neblaiviems 
jau atimta teisė vairuoti tran-

mln. litų centrinio banko pel
nas, nei atsigaunanti Klaipė
dos uosto veikla, nei deklaruo
jami didesni „Mažeikių naf
tos" mokami mokesčiai. 

* B u v ę s ne į reg i s t ruo tos 
L i e t u v i ų nacionalsocial i -
n e s vienybės sąjungos propa
gandos valdybos vadovas Sta
sys Pusčius įkūrė naują sąjun
gą. Šią savaitę Šiaulių apskri
tyje įregistruota 62-ju metų S. 
Puščiaus vadovaujama Lietu
vos valstybes stiprinimo są
junga „Kalavijas". Sąjungoje 
kol kas tik 9 nariai. „Kalavijo" 
įstatuose skelbiama, kad są
junga skatins visų valstybės 
piliečių vienybę ir visų piliečių 
atsakomybės jausmą už kiek
vieną savo poelgį, plėtos tau
tinę kultūrą, saugos tautinių 
mažumų kultūrą, ugdys pro
gresyvų valstybės piliečių 
mąstymą. Išsiskyrimą su savo 
buvusiu bendraminčiu Min
daugu Murza S. Pusčius aiš
kina skirtingais jų požiūriais į 
bendrą veiklą. .BNS> 

sporto priemones, bus bau
džiami pataisos darbais iki 2 
m. arba bauda su atėmimu 
teisės vairuoti transporto prie
mones nuo 4 iki 5 m. Vairuoto
jai, kartą jau teisti už vairavi
mą išgėrus, galės būti bau
džiami laisvės atėmimu iki 1 
m. su atėmimu teises vairuoti 
transporto priemones 5 me
tams. BNS. 

* Naujosios są jungos (NS, 
social l iberalai) konferenci
joje išrinktieji į savivaldybių 
tarybas jos nariai buvo įspėti 
nesivelti į įtartinus ryšius ir 
saugotis neaiškių interesų 
grupių. Tokias nuorodas į sa
vivaldybių tarybas išrink
tiems NS nariams šeštadienį 
Vilniuje išdėstė NS pirminin
kas Artūras Paulauskas. J is 
sakė. kad naujose savivaldy
bių tarybose sudaromų koali
cijų pagrindas turi būti prog
raminės nuostatos. „Įvertin
kite savo galimybes ir nesusi
gundykite aukštais postais", 
sakė A. Paulauskas. Jo teigi
mu, kai kuriose savivaldybėse 
išaiškėjo, kad už politikų nu
garų kovoja finansinės gru
puotes. NS vadas linkėjo ne
įsivelti į įtartinus ryšius, nes 
NS į tai reaguos griežtai ir 
principingai. 

* Lie tuvybę p u o s e l ė j a n t i 
v i suomeninė Vilnijos d r a u 
gi ja pareiškė esanti „nusivy
lusi" Lietuvos ir Lenkijos de
rybomis dėl švietimo reikalų 
ir paragino skirti daugiau dė
mesio Lenkijos lietuvių rūpes
čiams. Draugijos teigimu, „lig
šiolinės valstybių derybos dėl 
švietimo, vardų, pavardžių ra
šymo, administracinės refor
mos, žemės grąžinimo, aki
vaizdžiai buvo daugiau nau
dingos Lenkijai". Pareiškimas 
paskelbtas Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus oficialaus 
vizito į Lenkiją išvakarėse. 
Jame priekaištaujama prezi
dentui, kad jis per vizitą neke
tina aplankyti Punsko ir Sei
nų, kur glaudžiai gyvena lie
tuvių tautinė mažuma, nors 
be Varšuvos dar vyks į Kroku
vą, Čenstochovą, Osvencimą. 

* Lietuva, Rusi jos pas i e 
nio s ta t i s t ikos d u o m e n i 
mis, užima antrąją vietą tarp 
pasaulio valstybių pagal įva
žiuojančių Rusijos piliečių 
skaičių. Per pirmąjį praėjusių 
metų pusmetį į Lietuvą įva
žiavo 568.900 Rusijos piliečių, 
ir pagal šį rodiklį ji užima an
trąją vietą po Ukrainos 
• 829.500). Lietuvos piliečiams 
ir Rusijos Karaliaučiaus sri
ties gyventojams galioja kelio
nių be vizų režimas. Trečiojoje 
vietoje — Suomija, į kurią įva
žiavo 525.900 Rusijos gyvento
jų, i BNS i 

* „Ispanija — L ie tuvos 
reke t in inku rojus", rašo 
„Respublika". Pastaraisiais 
metais lietuviai „atrado" Ispa
niją. J apelsinų, mandarinų, 
pomidorų, braškių plantacijas 
traukia tūkstančiai laisvoje 
Lietuvoje laimės neradusių 
tautiečių. Tačiau ten jie pa
kliūva į gerai veikiant; išnau
dojimo ir reketo tinklą. Vis 
dažniau pasigirsta pranešimų, 
jog po karšta šios valstybės 
saule dienas leidžia iš Lietu
vos pabėgę nusikaltėliai. Ypač 
dažnai grįžusieji ėmė minėti 
ten gyvenančio nuo policijos 
besislapstančio panevėžiečio 
..Svainijos" bylos dalyvio — 
Audriaus Lazausko, pravarde 
Lazeris, pavardę. Pragyveni
mui, teigiama, jis užsidirba, 
skirtingai nei dauguma lietu
vių, reketuodamas savo tau
tiečius. IEIUI 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
GĖRYBINIAI PADIDĖJUSIOS 

PROSTATOS REIKALAI (4) 
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

P r o s t a t o s p a d i d ė j i m o 
p r i e ž a s t y s 

na vyrą, o kai kuriais atvejais 
vyrai išgąsdinami. Vis didė
jant prostatai, palaipsniui di-

Vi» da r nė ra aiškus moloku- deja nusiskundimai. Tokia ne-
l iarmis jos, padidėjimo mecha- gerove gali būti įvairiopai 
n izmas. Atrodo, kad su aaižro- tvarkoma: vaistais ir operaci-
mi a te inani i hormonų kaita. 
kuri prasideda 40-meėiams 
vyrams. 

Vyriškas hormonas testero-
nas sumenks ta , o ki'okie hor
monai pagausėja. Išvadoje pa
gausėja astosteronas ir tas 
ska t ina augimą prostatos ir 

ja, prašalinant padidėjusią 
prostatą dažnai be komplika
cijų. Iš jų svarbiausios yra 
praradimas vyriškumo ir šla
pimo nesulaikymas. 

Gydymas 

Urologas pirmiausia prieš 
esti suspaudžiama uretra pro- operaciją pataria vaistais gy-
statos viduje. 

Gydytojo pareiga susekti, ar 
toks prostatos padidėjimas 
,>ra tikrai gėrybinis, o ne vėžio 
sukeltas. 

D i a g n o z a v i m a s 

Gydytojas gali paprašyti pa
ciento užpildyti klau.-,imų la
pą, kur prirašomi nusiskund-
mai ir jų st iprumas. Gydytojas 
su pirštinėtu ir vazelinu iš
teptu pirštu įėjęs pro išeinamą 
angą praciuopia prostatos dy
dį, kietumą, guzuotumą. Iš
t i r tas šlapimas ir kraujas ro
do, kaip veikia inkstai. Šla
pimo tekėjimas gali būti išma
tuojamas elektriniu srovės 
matuotoju (florometer>. Ypa
t ingas kraujo tyrimas — 
„prostate speciiic antigen'" 
(PSA) išjungimui vėžio prosta-

dyti gėrybinį prostatos pa
didėjimą. Yra pagrindiniai 
vaistai, kurie sutraukia pros
tatą ir atpalaiduoja ją supan
čius audinius. Vaistai vadina
mi Alfa-blokers, jais gydomas 
padidintas kraujospūdis (iš jų 
Terazosin-Hytrin ir Doxazocin 
-Cardura). Dar ir kitoks, vadi
namas Finasterine-Prosca, 
pristabdo prostatoje esamus 
vyriškus hormonus, kurie di
dina prostatą. 

Chirurginis gydymas suma
žina prostatos dydį ar visai ją 
prašalina — tuomi negerumai 
prašalinami. Šiandien daž
niausiai operuojama be pilvo 
pjūvio, su įrankiu įeinant per 
varpą ir išgliaudant prostatą 
(Transurethal resection of the 
prostate — TURP) ar tik ją 
porą kartų kiek įpjaunant 
(Transurethral incision — TU-

toje. kuris irgi gali padidinti RIP) — tai lengvesne opcraci-
prostatą. Kartais šlapimo pūs- J a negu minėta prostatos re
lė išt ir iama cistoskopu bei at- sekcija. 
liekama biopsija prostatos vė
žio susekimui. 

T v a r k y m o s i r e i k a l a s 

Iš 80 metų sulaukusių pen
kių vyrų, keturiems prostata 
padidėja gėrybiškai — ne vė-
žiškai. Susekta, kad čia Ame
rikoje 25-30 proc. vyrų kada 
nors jų gyvenime esti reikalin
ga vienokia ar kitokia pagalba 
prašalinti anksčiau minėtus 
penkis prostatiškus negeru
mus (šlapintis reikalo greitu
mą, dažnumą, srovės lėtą pra
džią, jos sumenkimą ir nevisą 
pūslės ištuštinimą). Jie vargi-

Tik esant labai didelei pros
tatai, operuojama per visą 
apatinę pilvo dalį. 

Urologai dabar operuoja 
naujoviškai, kas yra saugu, 
lengva operuoti, trumpai ligo
ninėje būti, greitai atsigau-
nant ir mažiau neigiamumų 
sulaukiama po operacijos. 

Dar reikale praktikuojama 
tinklelio (steut) įvedimas pei 
varpą a r gydymas „miciovva 
ve" bei laseriu. 

Visada urologas aptaria to
kios prostatos gydymą su pa
cientu, kuriam reikia iš anks
to apsišviesti tuo reikalu. Sėk
mės! 

ONKOLOGAI BIJO GALIMO VAISTŲ 
PRIEŠ VĖŽĮ TRUKUMO 

Viln ius , kovo 17 d. 'BNS) 
— Lietuvos onkologai baimi
nasi, kad ligonių kasos gali 
nepajėgti kompensuoti viso 
reikiamų priešvėžiniu vaistų 
kiekio. 

Iki šiol kompensuojamų 
vaistų sąraše beveik nebuvo 
moderniu priešvėžinių vaistų. 
Valstybei onkologinių ligų gy
dymą pripažinus viena pirmi
nių sričių, svarbiausi priešvė
žiniai vaistai nuo šiol kompen
suojami. 

Spaudos konferencijoje BNS 
įstaigoje penktadienį Sveika
tos ministerijos vyriausiasis 
onkologas. Lietuvos onkologi
jos centro chirurgijos klinikos 
vadovas Eugenijus Stratilato-
vas teigė, kad ..(traukus nau
ju.- priešvėžinius \aistus į 
kompensuojamųjų sąrašą, vil
ti- pasveikti išsipildys kur kas 
dažniau". Onkoiogų teiginiu, 
nugalėti ar bent iš dalies 
įveikti vėžį nemaža dalinu pa
vyksta naujų cheminių pre
paratų, tokių kaip gemcitabi-
nas ir taksoidai. dėka. 

Tokių vaistų poreikis yra 
gana didelis, nes didžioji aug-
linių susirgimų dalis gydoma 
kombinuotai — vaistais ir chi-
rurgiškai ar spinduliniu gydy
mu 

Tačiau F- S; ra; ii įtovas bai-
minas i , kad ligonių kasos gali 

Vaikučiai pardavinėja savo gaminius Kaziuku mugėje Viujujfc. norėdami 
užsidirbti bent kelis centus Nuotr. I n d r ė s T i j ū n ė l i e n e s 

ALMOS FONDAS IR KAIMO VAIKAI 
Vilnius, kovo 29 d. (BNS) 

— Almos Adamkienės fondas, 
teikiantis globą bei niateria 
line paramą socialiai remti
niems vaikams ir jaunuo
liams, per praėjusius metus į 
banko sąskaitą gavo daugiau 
nei 804,000 litų. 

Per 1999 metus į banko sąs
kaitą gauta per 596,000 litų iš 
užsienio valstybių arba iš ben
drų Lietuvos ir užsienio įmo
nių bei per 207,000 litų — iš 
Lietuvos įmonių bei privačių 
asmenų. Labdaros gauta už 
daugiau kaip 320,000 litų. 

Praėjusiais metais Almos 
fondui rūpinantis ir tarpinin
kaujant paremtos 7 vidurinės, 
8 pagrindinės mokyklos, 10 
vaikų globos namų, 3 specia
liosios ir 3 pradinės mokyklos. 
Materialinė parama suteikta 
Kauno, Vilniaus Santariškių, 
Šiaulių ligoninėms bei Vil
niaus gimdymo namams ir 
Vilniaus apskrities sutrikusio 
vystymosi kūdikių namams. 

Remiamų kaimo mokyklų 
popamokinio ugdymo klasėms 
įrengti fondas skyrė per 
678,000 litų, vaikų ligoninėms 
perduota įrangos daugiau nei 
už 104,000 litų, vidurinių mo
kyklų bibliotekoms atnaujinti 
nupirkta knygų už 90,000 litų. 
Praėjusiais metais Atvelykio 
ir Kalėdų šventėms skirta per 
30,000 litų, atlyginimams ir 
mokesčiams išmokėta per 

i0,0<K) litų bei kiton* išlai
doms panaudota per 5,000 
litų. 

1999 m. fondas globojo Kau
no medicinos universiteto vai
kų ligų klinikas, Vilniaus ba
leto mokyklą, tarptautinį vai
kų meno londą „(Jhild art". A. 
Adamkienės fondą.- tikisi tęsti 
ir plėtoti savo veidą ir šiais 
metais, 80 proc. šiu metų lėšų 
skiriant kaimo vaikų rėmimui 
ir švietimui, 20 pro:. — labda
ringiems renginians. Fondas 
ketinu ir toliau remti popa
mokinio ugdymo' klases, su
teikti saviraiškos galimybę 
problemų turinčiose šeimose 
augantiems vaikar.s bei tęsti 
proginius geros valios rengi
nius ir vaikams organizuoti 
šventes. 

Šiemet kovo 21 c. A. Adam
kienės fondas ir vastų gamin
tojo „Bristol-Myers Sųuibb" 
atstovybė pasirašė sutartį, pa
gal kurią fondui !;uvo skir ta 
176,000 litų vertes „Efferal-
gan" vaistų. 

A. Adamkienės fondas įkur
tas 1999 m. kovo 17 dieną. 
Fondo globėjai yra vyskupas 
Eugenijus Bartulis, rašytojas 
Just inas Marcinkevičius, chi
rurgas Kęstutis Vitkus, krep
šininkas Arvydas Sabonis, di
rigentas Gintaras Rinkevičius, 
verslininkės Gražina Liau-
taud bei Laima Didžiulienė. 

greičiau praturtėtų"... 
Jūra iš Marijampolės, — „Oku

pacijos laikais padėjau bažny
čiai ir bendradarbiavau su vie
nuolėmis. Tais laikais buvo 
pavojinga, nes be vietinių šni
pų atsirasdavo nemažas skai
čius kunigų, kurie dirbo oku
pantams. Po nepriklausomy
bės paskelbimo, šie kunigai 
vienas kitą remia ir jiems dau
giau rūpi materialiniai daly
kai negu dvasinis ir moralinis 
auklėjimas. Kurį laiką dėsčiau 
religiją aukštesniosiose mo
kyklose. Atleido, esu bedarbė. 
Geri žmonės man sako, kad 
esu per daug sąžininga ir 
skleidžiu teisingumą. Šių die
nų persiorganizavusioje žmo
nijoje, iš komunistų j 'demok
ra tus ' visose partijose, sunku 
tapti 'avinėliais', nes 'iltis' len
da lauk. 

Mokyklų vedėjai rengia šo
kius su šėtoniška muzika. 
Įvairus žurnalai rodo nuogy
bes ir rašo apie nemoralų 
gyvenimą. Kada jaunime, o 
ypač pas tėvus nėra Dievo 
meilės, sunku išlaikyti padorų 
ir gerą jaunimą. Valstybės 
tarnautojai nerodo pavyzdžio, 
nes patys 'lipa j>er žmonių gal
vas' , kad kuo gteičiau pra
turtėtų. Valstybė skolinasi pi
nigus ir su tais pačiais pini
gais perka užsienio prekes, 
mūsų gaminiai ir maisto pro
duktai sėdi sandėliuose..." 

Vida iš Vilniaus pastebi, 
kad: „Sumažino mokytojams ir 
mažiems valdininkams atly
ginimus, bet aukštoji valdinin
kija, Seimas, išleidžia jiems 
palankius įstatymus ir važi
nėja po pasaulį su daugeliu 
patarėjų — niekas negalvoja 
apie taupymą. Kažkaip dide
liame mieste vargo nepaste
bime. Automobilių daug, krau
tuvių lentynos lūžta nuo už
sieninių prekių. Giminės, gy
venantieji kaimuose ir ma
žuose miesteliuose, yra prie 
skurto ribos. Esu gimnazijos 

LIETUVOS GYVENTOJAI PASISAKO 

nepajėgti kompensuoti viso 
reikiamų vaistų kiekio. Pasak 
jo. nuo to, kokį onkologinių 
preparatų kompensavimo ke
lią pasirinks ligonių kasos — 
pirkti ir dalyti tam tikrą kiekį 
centralizuotai ar kompensuoti 
pagal poreikį, priklausys ir gy
dymo rezultatai. 

Lietuvos onkologijos centro 
Torakalinio skyriaus vedėjas 
Saulius Cicėnas teigė, kad 
priešvėžiniai vaistai nėra pi
gūs, todėl jie bus prieinami ne 
visiems ligoniams. 

Kaip ir daugelyje pasaulio 
valstybių, Lietuvoje tam tikrą 
kompensuojamų vaistų kainos 
dalį turi sumokėti pats ligo
nis. 

Viena priešvėžinių vaistų 
grupe kainuoja nuo 4-10,000 
litu. 

I)ahar Lietuvoje yra apie 
58,000 vėžiu sergančių žmo
nių. Vien pernai Lietuvoje 
buvo įregistruota beveik 
14.000 naujų vėžio atvejų. On
kologinių ligų nuo 1990 m. 
Lietuvoje padaugėjo 43 pro
centais, šia liga serga maž
daug 15 iš 1,000 Lietuvos gy
ventojų. 

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

Susirašinėju su kai kuriais 
Lietuvos gyventojais, kurie 
skundžiasi esama padėtimi. 
Štai kel ios ištraukos iš gautų 
laiškų: 

Janina iš Alizavos rašo: „Bal
savome už V. Adamkų, tikė
dami, kad bus pašalintas ky
šininkavimas, vagystės ir atsi
žvelgta į kaimo skurdą. Teko 
nusivilti, nes gyvenimas pa
blogėjo. Turėjau tris karves, 
bet. negaudama pinigų už pie
ną, nebegalėjau nupirkti pa
šaro, teko parduoti. Kaime ir 
mažuos miesteliuos karaliauja 
buvę valstybinių ūkių vedėjai 
ir jų draugai. Iš šalia buvusio 
kolektyvinio ūkio, turėjusio 
400 karvių, liko tik tuščios sie
nos. Buvę valdytojai pasistatė 
didingus namus. Kaimą tero
rizuoja vagys, nėra kaip apsi
ginti. Policija nekreipia jokio 
dėmesio, nes ji yra tik dides
niuose miestuose. Užaugintų 
ūkio produktų neperka, nes 
priveža iš užsienio už suteiktą 
Lietuvai paskolą. Tarpininkai 
gyvena gražiai ir turtingai". 

Marytė — Albinas i.š Kupiš
kio rašo: „Rinkom 'amerikoną', 
tikėdamiesi sulaukti permai
nų. Buvo žadėta daug. liko tik 
pažadų žodžiai. Gyvenimas 
kaime ir miesteliuose žymiai 
pablogėjo ir eina blogyn. Vy
riausybė ir jos įvairūs tarnau
tojai lobsta, imdami didžiules 
algas. Švaisto pinigus kelio
nėms po pasaulį ir taip pat 
samdo svetimtaučius sporti
ninkus, mokėdami milžiniškas 
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pinigų sumas. Daugelis nu
skriaustųjų sako. kad troško
me laisvės ir nepriklausomos 
valdžios, teko nus vilti. Laisv^ 
turi tie, kurie tari pinigų, 
j iems durys atdaros, o ras t i 
teisybe, neturint pinigų — ne
įmanoma. Esame pagyvenę 
pensininkai, nebesulauksime 
gražios, tvarkingos ir saugios 
Lietuvos, nebent mūsų vaikai, 
jeigu Lietuva nebus parduota 
pasaulio bankams. Buvę ko
munistai pakeitė ,uniformas" 
į konservatorius centristus, 
socialistus, krik.šc :onis demok
ratus ir t.t., nes „uniformą" 
pakeisti lengva, turėjus gali
mybę praturtėti. Nesvarbu, ko
kiai partijai priklauso, visų 
valdininkų tikslas praturtėti". 

Kostas iš Panevėžio skun
džias, kad: „Gyvenimas labai 
pablogėjo. Ankshvesnio val
dymo metu neturėjom laisvės, 
bet buvo duonos Dabart ine 
laisve naudojasi tik vagys, ky
šininkai ir įvairaus plauko 
valdininkija, buvę įmonių di
rektoriai ir didieji verslinin
kai. Panevėžys \ra laikomas 
antrąja 'Čikaga' dėl bedugnių 
elementų siautėjimo. J ie nau
dojasi turima la^ve, nes teis
mai, policija yra netiesioginėje 
jų įtakoje. Krautuvės užvers
tos užsienio prekėmis, nueinu 
tik 'seilės pavarvinti', pensi
ninkas — bedarbis. Lietuva 
prasiskolinusi, o jos vadovai 
vienas kitą murkdo, stengda
miesi vienas kitą nustumti 
nuo pelningo 'lovio', kad tik 

mokytoja, stebiu jaunimą, se
miantį į save visas blogybes, 
ateinančias iš Vakarų. Kino 
teatruose, televizijose, matai 
tik smurtą, moralės lūžį, pat
riotizmo niekinimą. Laisvės 
kovotojai niekinami, o jų vie
ton keliami buvę jų kankinto
jai ir atgyja senoji nomenk
latūra, turėjusi neribotą galią 
visuomenės valdymui. Įvairios 
politinės partijos riejasi tarp 
savęs, naujos dygsta kaip gry
bai po lietaus, žadėdamos ge
rovę Lietuvos žmonėms, o iš 
tikrųjų gerovė kas metai kren
ta žemyn. Vagystės, kyšinin
kavimas klesti, nors partijų 
vadovai valstybės valdymo or
ganai tą neigia. Dingo meilė 
artimui ir padėka Dievui, bet 
įsigalėjo neribotas turto troš
kimas". 

Antanas Paužuo l i s 

KNYGOS MENO KONKURSAS 
„VILNIUS 2000" 

Knygos meno konkursui 23 
leidyklos pateikė 110 knygų. 
Dirbo dvi komisijos. Pirmojo 
rato vertinimo komisija, vado
vaujama dailininko Romo 
Oranto, antrajam ratui atrin
ko 30 knygų, kurias išleido 11 
leidyklų. Antrojo rato vertini
mo komisija, vadovaujama 
dailininko Bruniaus Leona
vičiaus, išrinko 14 knygų, iš 
kurių 3 knygoms skyrė premi
jas , 10 knygų — paskati
namąsias premijas ir 1 knygai 
— Atviros Lietuvos fondo spe
cialiąją premiją. 

P r e m i j o s 

Martynas Vainilaitis „Kaulo 
bobos apžavai". — Meralas, 
1999 Dail. Irena Žviliuvienė, 
Živilė Žviliūtė, Alfonsas Žvi-
lius. Spaudė „Klaipėdos ry
tas". 

„Lietuva". Sudarė Saulius 
Žukas. — Baltos lankos, 1999. 
Dail. Eugenijus Karpavičius. 
Spaudė „Vilspa". 

Francois Villon „Rinktinė. 
Poezija". — Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1999. Dail. 
Romas Orantas. Spaudė „Spin
dulys". 

Paskat inamosios 
premijos 

„Lietuvos dailė 1989-1999". 
Sudarė K. Kuizinas. — Šiuo
laikinio meno centras, 1999. 
Dail. Evaldas Stankevičius. 
Spaude „Sapnų sala". 

Francas Kafka „Šakalai ir 
arabai". — Vaga. 1999. Dail. 
Agnė Dautartaitė — Krutu-
lienė. Spaudė „Spindulys". 

Visuotinės literatūros skaiti
niai 9-12 klasėms, 1-11 tomai. 
— Vaga, 1999. Dail. Romas 
Orantas. Spaudė „Vilspa". 

Kostas Kubilinskas „Buvo 
buvo, kaip nebuvo." — Tyto 
alba. 1999. Dail. Valentinas 

Ajauskas. Spaudė „Spindu
lys". 

Vytautas V. Landsbergis 
„Obuolių pasakos". — Vaga, 
1999. Dail. Rimvydas Kepe-
žinskas. Spaudė „Vilspa". 

Alma Karosaitė „Asilėlis". — 
Vyturys, 1999. Dail. Diana 
Radavičiūtė. Spaudė „Spin
dulys". 

Paulius Normantas „Budos 
vaikai". — Vaga, 1999. Dail. 
Albertas Broga. Spaudė ..Spin
dulys". 

Rūta Janonienė „Jonas Rus-
temas". — Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 1999. 
Dail. Alfonsas Žvilius. Spaudė 
„Spindulys". 

„Vilius Orvidas". Sudarė 
Vaidotas Žukas. — Baltos lan
kos, 1999. Dail. Eugenijus' 
Karpavičius. Spaude „Spindu
lys". 

Andree Chedid „Nefcrtitė" 
(serija: Istorinis romanas) — 
Vaga, 1999. Dail. Ramūnas 
Čeponis. Spaudė „Vilspa". 

Specialioji premija 

Ingė Lukšaitė „Reformacija 
Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje ir Mažojoje Lietu
voje". — Baltos lankos. 1999. 
Dail. Eugenijus Karpavičius. 
Spaudė „Vilspa". 

Premijos paskirtos geriau 
šiai knygas apipavidalinu
siems dailininkams, o šias 
knygas išleidusioms leidyk
loms ir spaustuvėms įteikti 
diplomai. Knygos meno kon
kurse geriausiai įvertintos 
knygos dalyvaus Baltijos šalių 
knygos meno konkurse. Kon
kurso premijos ir diplomai 
įteikti 2000 m. vasario 18 d. 
Vilniaus knygų mugėje. I.š 
leistas gražiausių knygų k;;t:i 
logas. 

Tradicinį Knygos meno koii 
kursą organizuoj., Kultūros 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 Si., Oak. Lawn. H. 
Pirmas apyl. su Nortnvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hictory HHs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA . 

9055 S.Roberts Rd., Hickory H*s, IL j 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Avi.' 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir e -

Chicago. IL 60638 
Tai. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.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., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių Kgos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tel. 708-636^622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ministerija, bendradarbiauda
ma su Lietuvos dailininkų 
sąjunga ir Atviros Lietuvos 
fondu. 

Kuiliuos gyvenimas, 
20O0 vasaris 

• R u d a m i n a . Vasariu 5 d. 
paminėti kun. J . Zdebskio tra
giškos mirties 14-ųjų metinių 
susirinko gausus biuys tikin
čiųjų iš Vilniaus. Kauno 
Šiaulių, Marijampolės ir ap 
linkinių vietovių. Šv. Mišias 
aukojo klebonas kun. V. Strio-
kas, kun. R. Grigas. Homilija 
pasakė Šventežerio klebonas 
kun. V. Sakavičius. Po Mišių 
prie kun. J. Zdebskio kapo 
šventoriuje jo pagerbti susirin
kę žmones meldėsi «...• rioįp. je 
gyvenimo Svkv>»»ie dabsifie* 
a'utii.ilii.is Vv-nli.M :-esu<> Ii. 
Zcmailyit mirkylojo S. T'-k-i-
riene ii kiti. 

file:///aistus


VOKIŠKOS ŽINIASKLAIDOS 
PABIROS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

„Kalėjimas, ar poilsio na- bandelių ar sūrių siuntiniuose 
mai ' , — klausia vokiški laik
raščiai, aprašydami Monte 
Carlo kalėjimą. Pastatas stovi 
netoli kunigaikščio rūmų, lan
gai nukreipti į jūrą, kiekvie
nas kambarys turi televiziją, 
vėsintuvą ir kt. normalaus 
buto įrengimus. Daugumą „gy
ventojų" sudaro vietiniai, ita
lai, anglai, lenkai. Jie nevadi
nami kaliniais, bet pensinin
kais. Nusibodus sėdėti kamba
ryje, „pensininkai" gali laisvai 
eiti į biblioteką, sporto salę. 
Ko tik trūksta — Viduržemio 
jūros paplūdimyje šildytis 
prieš saulę! Depresijos prislėg
tiems kaliniams tuoj pat siun
čiamas psichologas, tad jokių 
savižudybių dar nepasitaikė. 

Monte Carlo viešbučiai turi 
žymiai daugiau nusiskundimų 
kaip kalėjimas, nes maistą ka
liniams gamina keturi virėjai. 
Pusryčiams duodami prancū
ziški „croįssants", savaitgaliais 
saldus kepsniai, pietūs patie
kiami ant šiltos lėkštės, idant 
maistas neatšaltų. 

Monte Carlo švenčių proga 
pridedamas šampanas ar vy
nas. Maistą virėjai perka tur
gavietėje, tad daržovės ir vai
siai visuomet švieži. 

Niekas dar nemėgino bėgti 
iš kalėjimo, tačiau naujoviška 
technika jis yra apsaugotas: 
radaras, magnetinės kortelės, 
kameros ir t.t. Kalinius saugo
ja dvylika prižiūrėtojų. 

Ne visi turi tą poilsio laimę. 
Tik betarpiai palietus Monte 
Carlo teisės įstatymą, policija 
suimtąjį siunčia į kalėjimą. 
Visi kiti perduodami Prancū
zijai. 

O kaip atrodo Šveicarijos 
kalėjimas? Kovo mėn. pradžio
je Berno kantono kalėjime 
sustreikavo trečdalis kalinių, 
atsisakydami dirbti kalėjime 
ir už jo ribų. 178 kaliniai, ku
rių 80 proc. sudaro Albanijos 
ir Jugoslavijos piliečiai, parei
kalavo daugiau televizijos pro
gramų, nors dabar jie gali 
įjungti 45 kanalus. J iems ne
patinka maistas, neskanios 
yra „Corn flakes". J ie reika
lauja įvairesnių prekių kalėji
mo krautuvėje, žemesnių kai
nų, dvi valandas skirti poilsiui 
arba sportui. 

Kalėjimo direktorius spau
dai pareiškė, kad streikuotojų 
kevalas privertė ir kitus kali
nius prisidėti prie streiko, o 
einančius į darbą apspjaudo, 
grasina nužudyti. 90 proc. ka
linių yra narkotikų spekulian
tai. Į grasinimus labai rimtai 
žiūri kalėjimo direktorius, nes 
kokaino ar heroino pardavėjai 
savo tikslo siekia, eidami net 
„per lavonus". Spėjama, kad 

iš Albanijos bei Jugoslavijos 
yra įdėti maži pjūkleliai grotų 
perpjovimui. Kaliniai pareika
lavo, kad siuntiniai turi būti 
įteikiami be jokio tikrinimo. 

„Antisemitizmas Šveicarijoje 
yra labai plačiai paplitęs" — 
pranešė AP agentūra. Ji pasi
naudojo JAV žydų komiteto 
atliktais tyrimais. Pasirodė, 
kad kas šeštas šveicaras jau
čia žydams neapykantą, ta
čiau daugumas pritaria, kad 
mokyklose būtų aiškinami 
tautžudystė ir jos pasekmės. 

Šveicarijos žydiškų organi
zacijų apklausa parodė, kad 
antisemitizmo banga, po ban
kuose rastų žydiškų sąskaitų 
ir turto grąžinimo reikalavi
mų (Šveicarijos finansų min. 
pavadino tą prievartavimu, 
tačiau pagrasinus JAV ban
kams Šveicarijos bankų boiko
tu, fin. min. atsiprašė žydų ir 
po kelių dienų atsistatydino — 
K.B.t, dar visiškai neatslūgo. 
Pravesta apklausa 1,210 švei
carų tarpe parodė, kad 16 
proc. yra aiškūs antisemitai. 
Jaunesniosios kartos tarpe pa
stebimas mažesnis antisemi
tizmas kaip tarp vyresniųjų. 
Šveicarai gan tiksliai nustatė 
žydų skaičių, kar tu pažymė
dami, kad žydai pasaulyje turi 
labai didelę įtaką, jie tautžu
dystė išnaudoja savo reika
lams. Be to, Šveicarijos žydai 
daugiau lojalumo reiškia Iz
raelio valstybei kaip Alpių 
kalnų kraštui. Apie 60 proc. 
pareiškė, kad antisemitizmas 
yra didelė Šveicarijos proble
ma. 

„SAULĖS" ANSAMBLIO 
DŽIAUGSMAS 

Zenonas Ripinskis, Šiaulių 
universiteto studentų reikalų, 
ansamblio vadybininkas ir 
Š.U. laikraščio redaktorius 
nori pasidžiaugti, jog „Saulės" 
ansambliui paskirta 1999 me
tų Lietuvos geriausios kapelos 
nominacija, kuri buvo įteikta 
kovo 23 d. koncerte Vilniuje. 

„Saulės" ansamblis dvejus 
metus iš eilės buvo pakviestas 
į Ameriką ir koncertavo Neb-
raska, Colorado, Kansas, Mis-
souri, Wyoming valstijose. 
Tuo pačiu turėjo progos pasi
rodyti lietuviams 1998 m. Det
roite, Clevelande ir Čikagoje, 
o 1999 m. — Pittsburge ir 
Čikagoje. 

Sveikiname sauliečius, pri
simename jų žavingus koncer
tus, plauškėjimus per puodus 
ir kitus virtuvėje naudojamus 
įrankius, jų profesionalumą, 
kuris sužavėjo amerikiečius. 

Pranė Šlut ienė 

Vasario 16-tos Kochester. NY. minėjimo rengėjai ir pa.-ka;t::-;iiikas. Iš k.: Rimvydas Liutkus, programos vedėja 
Birute Litviniene. paskaitininkai. Rimas Česonis, A»tanas Burkunas ir Eugenijus Vidmantas 'kartu su Liut
kumi LB apylinke* valdybų* nariai. 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 4 d., an t rad ien is 

Danutė Bindokienė 

Istorija — kantri 
mokytoja 

BATUN — BALTIJIECIŲ 
BALSAS TARPTAUTINĖJE 

BENDRUOMENĖJE 
Jau 34 metus pasaulinės or

ganizacijos centrą Nevv Yorke 
taikingai „puolantis7' BATU-
Nas — Baltijiečių draugija 
Jungtinėms Tautoms — nenu
leido rankų ir praėjusiais me
tais. 

Tų metų pradžioje paskelb
tame pareiškime BATUNo pir
mininkas Urmas Wompa tvir
tino, jog didėjantis pavojus 
Baltijos valstybių saugumui 
verčia jo draugiją ir toliau tęs
ti savo veiklą. Nesibaigiančių 
ir vis gilėjančių krizių tąsoma, 
Rusija artėja prie bedugnės 
krašto. Vakarų valstybėms vi
są dėmesį sutelkus į kovą su 
pasauline recesija, iš Rusijos 
sielvartų gali iškilti populisti
nis demagogas, kuris pasiža
dės atstatyti „tvarką" ir atgau
ti „rusų protėvių žemes". 

Kai kurie JAV balt ij iečiai šį 
Wompos pareiškimą pavadino 
per daug pesimistišku. Tačiau 
po jo svirduliuojantį Jelcin 
pakeitė „tvarkos'" prezidentas 
Vladimir Putin. tuoj pradėjęs 
kruvinai „tvarkyti" Čečėniją. 
Oficialiai jis tvirtina, jog mė
gint atstatyti Sovietų Sąjun
gą, būtų „neprotinga", bet tik
tai „beširdžiai" neapgailestau
ja jos subyrėjimo; vidinei rin
kai jis jau puse lūpų šnabžda 
apie naujas „didžiosios Rusi
jos" sienas. Apie savo KGB 
tarnybą jis kalba nostalgiškai. 

Pasitvirtino ir BATUNo pir
mininko pesimizmas apie Ru
sijos ūkį. Kas užmokės už jos 
nesugebėjimą valdyti.'? — 
klausė jis. Rusijos krizė jau 
veikia pasaulinį ūkį, o ypač 
tas šalis, kurios priklauso nuo 
prekybos su Rusija. Anksčiau 
buvo numatoma, kad 1999 
metai bus Baltijos valstybėms 
ūkiškai palankūs. Daugelis 
ekonomistų pranašavo, kad jų 

gamyba padidės daugiau negu 
penkiais nuošimčiais. Dabar 
atrodo, kad, Rusijos suirutes 
veikiama, toji gamyba suma
žės. 

Pasak Wompos. Baitijos ša
lyse daugiausia nukentėjo že
mės ūkio gaminių eksportuo
tojai, jau anksčiau nukentėję 
dėl menko derliaus. Vis dides
nių nuostolių patirs Baltijos 
valstybių banką:. Trečią savo 
apimtimi Estijos banką jau 
perėmė centrinis bankas ir 
privertė su juo susijungti. 
Tokių problemų šaltinis — su 
rubline apyvarta susiję nuos
toliai. Atrodo, kad keliais 
nuošimčiais, o gal ir daugiau, 
padidės nedarbas. Įsijungimas 
į Europą, į Europos Sąjungą 
gali būti užtęstas, o tai pa
kenks Baltijos valstybių sau
gumo interesams. 

Todėl, pabrėžia \Vompa, kol 
Baltijos valstybės sugebės įsi
jungti į NATO, Rusija ir toliau 
bus keblus bei grėsmingas 
kaimynas, konkretus pavojus 
jų saugumui. Mes Amerikoje 
nedaug galime prisidėti prie 
Rusijos grėsmės pašalinimo, 
bet galime remti BATUNą ir 
baltijiečių centrines organiza
cijas, remdami įsijungimą į 
NATO ir gindami Baltijos 
valstybių gvrą vardą Rusijos 
dezinformacijos akivaizdoje. 
Todėl dabar nelaikąs BATU-
Nui užsidaryti ir išformuoti 
savo struktūrą, kurią sukūrė
me Baltijos valstybių nepri
klausomybes atgavimui pa
remti. 

Vienas pagrindinių BATU
No .uždavinių yra informuoti 
Jungtinių T.;utu narius ir at
remti Rusi-'S dezinformaciją 
pasaulinės Tganizacijos fo
rumuose — ne tiktai Nevv 
Yorke. bet ir kituose JT konfe

rencijų centruose. Itin svarbus 
BATUNo įnašas į JT Žmogaus 
Teisių pakomitečio posėdžius 
Ženevoje. Pernykščio posėdžio 
delegatams ir dalyviams pa
siųstame memorandume BA-
TUNas tvirtino, jog, užuot de
rybomis bandžiusi išspręsti 
savo nesutarimus su Baltijos 
valstyoėmis, Rusija mėgina 
stiprinti savo poziciją, jas kal
tindama „masyviais žmogaus 
teisių pažeidinėjimais". Me
morandumas buvo užbaigtas 
prašymu Rusijai nustoti pikt
naudžiavus JT forumais, kaip 
„dezinformacijos kanalais". 

BATUNui. kaip Tarptauti
nės laisvųjų žurnalistų federa
cijos narys, Ženevoje atstovau
ja prof. Algis Geniušas. Už da
lyvavimą antisovietinėje rezis
tencijoje kalintas Gu'age, jis 
yra ypatingai kvalifikuotas 
kalbėti apie žmogaus teises. 

BATUNo įstaiga yra New 
Yorke, bet jo nariais ir rėmė
jais gali būti, bet kur gyvenan
tys. Nariai gauna išsamią mė
nesinę įvykių Baltijos šalyse 
apžvalgą, „Baltic Chronology". 
Draugijos adresas: UBA/ 
BATUN 115 W. 183rd St., 
Bronx. NY 10453. 

ai 

* F inansų m i n i s t r a s tei
gia, kad ir toliau neišnaudo
jamos visos Klaipėdos valsty
binio jūrų uosto galimybės 
griežčiau kovoti su kontraban
da ir kitais teisės aktų pa
žeidimais. Tokią nuostatą mi
nistras Vytautas Dudėnas iš
dėstė, kai pirmadienį kartu su 
Muitines departamento direk
toriumi Valerijonu Valicku 
lankėsi Klaipėdoje, kur do
mėjosi Valstybinio jūrų uosto 
režimo, kontrolės organizavi
mo jo teritorijoje reikalais. 
Ministras pažymėjo, kad uosto 
kontrolė nėra veiksminga ir 
patikima todėl, kad nederina
mi atskirų žinybų veiksmai. 

'BNS. 

Kad nekiltų nesusipratimų 
dėl šių skilčių antraštės , visų 
pirma pabėžiame: ji nieko 
bendra neturi su „country" 
muzikos žanru, kurią Lietu
voje — net neraustant — va
dina „kantri" muzika. O isto
rija yra mokytoja su neiš
semiamais kantrybės šuli
niais: kai kurias savo pamo
kas ji kartoja ir kartoja, ti
kėdamasi, kad ilgainiui žmo
nija jas išmoks ir nebedarys 
praeities klaidų. 

Deja, ne visos pamokos iki 
šiol išmoktos. Ypač, atrodo, 
„negabi mokslui", yra Rusija. 
Nepaisant, kad jos muziejuose 
bei sandėliuose sukaupti 
milžiniški buvusios sovietų 
imperijos archyvai, nepaisant , 
kiek daug dar yra žmonių at
mintyje išlikusių faktų apie 
rezistencinę buvusių okupuo
tų kraštų veiklą, vis tik 
šiandien manoma, kad laisvės 
siekius galima užslopinti 
smurtu ir ginklais. Todėl isto
rija, su mažos Kaukazo kalny
no tautos — Čečėnijos — 
talka, dar kartą kantr iai 
aiškina savo pamoką, o už 
mokslą Rusija turi užmokėti 
savo tautiečių gyvybėmis ir 
užsienio šalių pašaipa. 

Neseniai išrinktasis Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin 
yra įsitikinęs, kad jo populia
rumas ir balsų persvara rin
kimuose rodo rusų tautos pri
tarimą karui Čečėnijoje: juo 
griežčiau elgiamasi su „ban
ditais, teroristais, neklauža
domis" čečėnais, tuo labiau 
geresni to elgesio atgarsiai 
nubanguoja per visuomenės 
sluoksnius. Galbūt t ik su ne
didele išimtimi — Čečėnijoje 
kovojančių karių motinos vis 
kelia triukšmą, kad jų sūnūs 
paaukojami kažkokiam neaiš
kiam tikslui ir turi žūti arba 
dingti be žinios. 

Mūsų gyvenamo karšto 
žiniasklaidoje nuolat pasiro
dančios užuominos, kad, ne
paisant Maskvos tvirtinimų 
apie karo Čečėnijoje pabaigą, 
jis toli gražu neužbaigtas, 
daugeliui yra nesuprantamos. 
Kas gi vyksta Grozne, kuris 
jau seniai paverstas griu
vėsiais, kuriame „neliko net 
akmens ant akmens"? O vis 
tik ir tie griuvėsiai tebėra 
pavojingi galingajai Rusijai: 
tai šen, tai ten staiga iš jų 
išnyra būriai part izanų ir su
teikia rusų kariams skaudžią 
staigmeną... 

Lietuviams tokia čečėnų 
strategija turėtų būti labai 
aiški. Juk ja beveik dešimt 
metų naudojosi mūsų partiza
nai, puldinėdami sovietų ar

mijos dal in ius — kur kas gau
sesnius, k u r kas geriau 
ginkluotus . Nors ilgainiui ko
vos užsibaigė, bet ir š iandien 
esame įsit ikinę, kad karas ne
buvo pra la imėtas . Par t izanų 
gyvybės ir kančių kaina nu
pirkta t au ta i neįkainojamų 
vertybių, kuriomis ji — galbūt 
net pati to nejausdama — 
galėjo naudot is visus okupaci
jos dešimtmečius . 

Apie Čečėnijos par t izanus ir 
jų vykdomą žūtbūtinę kovą su 
nepalyginamai gausesniu 
priešu š iandien pasaulis mo
dernios žiniasklaidos dėka vis 
dėlto sužino. Lietuvos part i
zanų kovos, tiek pat d rama
tiškos, tiek pat skaudžios ir 
nuostolingos abiem pusėm, 
liko daugiausia nepastebėtos, 
nes užsienis buvo užsiėmęs 
kitais reikalais , apakintas so
vietinės propagandos blizge
sio ir „dėkingumo", kad So
vietų Sąjunga „padėjo su
t r iuškint i rudąjį nacizmą". 
Net pat i lietuvių tauta iki ne
priklausomybės atkūrimo ne
daug žinojo apie ta. savo istori
jos laikotarpį: vieni nenorėjo 
žinoti, k i t iems buvo pavojinga 
pr is imint i ir apie tai kalbėti. 
Tik pastarojo dešimtmečio 
būvyje stengiamasi sugraibyti 
visus prisiminimų likučius, 
užregistruoti , surašyti , kol 
da r ne visiškai per vėlu. 

Sovietų Sąjungos sostinė 
Maskva niekuomet neprisi
pažino, kad Lietuvoje, ar ku
r iame k i tame okupuotame 
kraš te , ne visi gyventojai 
džiaugiasi jos atneštu „rau
donuoju rojumi", kad yra net 
ginklu pasipriešinančių jo 
ga lu t in iam įgyvendinimui. 
Rusijos (save vadinančios de
mokrat ine) sostinė Maskva 
vis dėlto pripažino, kad pra
ėjusią savai tę Čečėnijoje žuvo 
43 rusų kar ia i bei policinin
kai. Kraš to apsaugos minis
t ras kal t in inkų ieško karinėje 
vadovybėje — ji nepakanka
mai tvir tai savo rankose laiko 
vadžias, o vadovybe kaltina 
Kremlių, kad per šešių mė
nesių karo laikotarpį į Če
čėniją buvo siunčiami menkai 
apmokyti , karinio patyrimo 
ne tu r in tys kariai ir karinin
kai. Dėl to ir pergale tokia 
trapi . . . 

Žinoma, pripažinti, kad mo
dernieji ginklai, bombos, ra
ketos, daugiau kaip 90,000 
karių ir pastangos priversti 
čečėnus atsisakyti laisvės sie
kių, nedavė norimų rezultatų. 
nes čečėnų ginklai — tėvynės 
meilė ir laisves troškimas yra 
galingesni ir už atomą. 

KETVERI BAIMES IR 
PASIAUKOJIMO METAI 

BIRUTĖ STRAUFYTĖ-JEREMINIENĖ 

(Tęsinys) Nr.9 
Šioje „skylėje" Vandai tekdavo tūnoti kai pas tetą atei
davo draugai. 

Žydšaudys Baltiejus gyveno toje pačioje Telšių gat
vėje, kaip ir mes, tik du namai buvo tarpe. Labai įdo
mu pamatyti gyvą „žydšaudį". Paprašiau tetą Emiliją, 
kad leistų pas Janytę pažaisti. Teta sutiko, tik įspėjo, 
kad būčiau atsargi ir ko neprasitarčiau... 

Įsidrąsinau ir nuėjau. Namelis nedidelis, nebaigtas 
statyti, apkaltas toliu. Aplink didžiausia netvarka — 
buvo matyti, kad prastas gaspadorius. 

įėjau vidun. Gale stalo sėdėjo pats Baltiejus. Stam
bus, plačių pečių, didžiulėmis rankomis, suspaustomis 
į du grėsmingus kumščius. Kakta siaura, antakiai už
dribę, o akys raudonos, pasruvusios krauju. Matėsi — 
girtas. Baltiejienė stovėjo prie krosnies. Kai atsisuko 
pamačiau, paakyje didžiulę mėlynę — viena akis be
veik visai užtinusi. Abi mergaitės sėdėjo kamputyje 
an t suolelio labai išsigandusios. 

— Rupūže, duokš greičiau ėsti! — suriaumojo Baltie
jus . — Sumalsiu snukį, dar mažai tegavai! 

Išsigandusi sprukau laukan, kuo toliau nuo to Bal-
tiejaus. 

Janytė sakė, kad tėvas labai geria, o girtas visai iš-

durnėja: rėkia, plėšo nuo savęs drabužius, viską 
daužo. 

— Jei nesuspėtume išbėgti iš namų, kai pasiunta 
turbūt užmuštų... 

Parbėgusi namo. papasakojau, kad mačiau Baltiej 
koks jis baisus girtas, rėkia, keikiasi.. 

— Tai ne žmogus, o pats šėtonas, — pasakė babu 
nelė. — Už tokį reikėtų melstis, bet jam jau turbūt j< -
kios maldos nebepadės... Pardavė velniui dūšią. 

Sekmadieniais eidavome į bažnyčią. Alsėdžių kleb 
nas Taškūnas sakydavo labai gražius pamoksi u-
Kiekvieną sekmadienį kaldavo parapijiečiams į gal 
vas, kad reikia padėti vargstantiems, būti mielašr 
dingiems ir negeisti svetimo turto, kad negalim 
žudyti! 

Prisimenu, kelis kartus labai piktai kalbėjo apie Bal-
tiejaus piktadarybes, kad tokius, kaip jis. žemė turėtu 
gyvus praryti. 

Kažkas įskundė vokiečiams ir Alsėdžių kleboną Ta-
kūną iškėlė į Žarėnų miestelį, Telšių apskrityje. 

Teta Emilija kartais pas jį nuvažiuodavo, sakė, kad 
klebonas Žarėnuose nesėdi sudėjęs rankų, padedi 
gelbstint žydus... 

Kartą girdėjau, kaip Antoškienė kalbėjosi su teta 
Emilija. Sakė, kad žydšaudį Baltiejų „apstojo balto 
karštligė", kad nuo gėrimo visai išprotėjo. 

- T a i Dievo bausmė už jo piktadarybes. Pasprini.'" 
nekaltų žmonių krauju, — piktai užbaigė nemalonia 
kalbą teta. 

Kalėdos 

Šeimyna prieš Kalėdas išeina į namus, grįžta po 
Naujų metų. Namuose žmonių sumažėjo — liko tik 
namiškiai. 

Teta Emilija ir jos draugė Antoškienė sugalvojo, kad 
švenčių proga reikia suruošti balių, reikia pelnyti 
valdžios prielankumą, ypač tų, kurie dalyvaudavo, or
ganizuojant kratas. Sudarė svečių sąrašą ir labai ma
loniai pakvietė kartu atšvęsti Kalėdas. Visi pakviestie
ji sutiko. Jų tarpe buvo trys vokiečiai ir vertėjas. 

Pagrindinės šeimininkės buvo: Blatienė, Vanda ir 
Mania. Kelias dienas gamino įvairius patiekalus, kepė 
tortus, net Dovydas ir Blatas buvo įdarbinti... Stalus 
padengė alkieriuje, kur buvo bunkeris. Grindis išklojo 
storais austiniais dekiais, virš bunkerio dangčio pas
tatė gėlių stalelį su gėlėmis. 

Svetainėje stovėjo eglutė — kampe gramafonas ir 
krūva plokštelių. 

Kalėdų pumą dieną po pietų pradėjo rinktis svečiai. 
Viskas buvo paruošta. Mūsų šešetukas pasislėpė bun
keryje, turėjo ten būti, kol pasibaigs balius, kol neiš
važiuos visi svečiai. 

Visi greit įsilinksmino, pradėjo šokti, dainuoti. Teta 
Emilija be perstojo vaišino, ragino, siūlė tostus, po ku
rių būtinai reikėdavo išgerti. 

Staiga apskrities viršininkas, pusiau juokais pa
klausė: 

— Na tai rodyk. Juozai, kur tavo žydeliai, norim su
sipažinti, gal kokią pasiutpolkę sušoktume'' 

— Jei jau norit einam, aprodysiu visus namus, patys 
pamatysit. Jei slėpčiau žydus - jūsų nekviesčiau į 
svečius. 

Tėvelis plačiai atidarė visas duris . įsilinksminę sve
čiai landžiojo po visus kambarius , kamaras ir įsiti
kino, kad namuose žydų nėra. 

Balius baigėsi antros dienos rytą. Svečiai, suvirtę į 
roges, dainuodami išvažiavo. Matėsi — buvo patenkin
ti, prisibaliavojo sočiai... 

Iš bunkerio išlindo žydai, visiems buvo gardaus juo
ko. Jie pasakojo, kaip jautėsi , kai virš jų galvų šoko 
vokiečiai. 

Tą dieną valgėme visi kar tu , prie to paties stalo, prie 
kurio baliavojo ponai viršininkai. 

Tėvelis juokais pasakė: 
— Sočiai prilakinom šunis, gal nebebus tokie pikti, 

gal nors laikinai nebesikandžios. 
I lgai l a u k t a l a i svė 

Artėjo fronto linija. Raudonoji armija sparčiai žy
giavo į vakarus — jie jau Lietuvoje. Žmonės pasakojo 
apie rusų kareivių žiaurumą. Nereikėjo ir pasakoti, 
patys keturiasdešimtaisiais buvome patyrę sovietų 
siaubą: tremtis į Sibirą, žudynes kalėjimuose. Niekas 
neturėjo vilčių, kad dabar bus geriau. Bus dar blogiau! 

Vokiečiai traukėsi. Kartu su jais į vakarus bėgo ir 
mūsų žmones, gelbėdami savo gyvybę. 

Susiruošė išvažiuoti ir tetą Emilija su drauge An
toškienė. Jos ragino, kad ir mes kar tu bėgtume. Likus 
čia. buvo nedaug vilčių išgyventi. Nukelta į 4 psl. 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

LIETUVOS KRYŽIAUS KELIAS 
Viešpatie Jėzau. Tu esi mū

sų Mokytojas ir vadas, bet, ei
damas erškėčių keliu, tampi 
Auka ir Aukotoju. Tu norėjai 
parodyti kiekvienam žmogui 
ir kiekvienai tautai kelią į Ta
boro kalną. Todėl Tavo gyveni
mas — tai visos žmonijos isto
rija. Žiūrėdamas į Tavo kan
čios stotis, aš geriau suvokiu 
ir savo gyvenimo, likimo pras
mę. Kryžiaus kelio apmąsty
mai padeda geriau suvokti 
tikrąjį savo ir tėvynės kelią. 
Kai lietuviai ėjo su Kristumi, 
jie buvo galingiausi ir laimin
giausi. Kai žmogus trokšta 
pažinti ir mylėti Kristų visa 
.širdimi, visu protu ir visomis 
jėgomis, tada jis yra ne tik 
protingas, bet ir laimingas. 
Juk Dievo Sūnus atėjo į mūsų 
žemę. kad pašauktų mus ti
kėti, išpažinti Jį, kad mes pa
tirtume gyvenimo pilnatvę. 

Kiekvienam žmogui įdiegtas 
gyvenimo geismas, Dievo ilge
sys pra t rūksta su pirmuoju 
kūdikio riksmu. Žmogus iš 
prigimties yra religingas. Mes 
ateiname į pasaulį lyg ato
veiksmis gyvybės veiksmui. O 
paskui laisva valia apsispren
džiame: už Dievą arba prieš 
Jį. Bet ar galima tikroji, am
žinoji laimė netikinančiam, 
neigiančiam dvasines vertv-
bes? Ne! 

Dar niekas nepajėgė apsaky
ti žmoniją sukrėtusio siaubo, 
skausmo bei tragedijos, bedie
vystės nykulio. Žmonės, no
rėdami išsilaisvinti, išsižada 
Dievo, tikėjimo. Šimtai tūks
tančių žmonių, apsėstų kvai
tulio, nebesurezga kokios aiš
kesnės minties! Ir jų kurtasis 
rojus virsta beprasmybės liū
nu, iš kurio sklinda keiksmai, 
alkoholio tvaikas, muštynių 
klyksmai. 

O Šventas Dieve, gelbėk 
mus nuo maro, bado, karo ir 
apsaugok nuo bedievystės... 

Todėl ir suklupau Kalvari
joje, kad pažinčiau Tavo veidą, 
kuriame atsispindi tėviškė. 

Atleiski, Viešpatie, mūsų 
nuodėmes ir klaidas. Norėtu
me eiti su Tavim drauge, kad 
savo kraujo lašais nuplautum 
mūsų sielas ir prikeltum tė-
%-ynę. 

P i rmoj i s to t i s 
V i e š p a t s J ė z u s 

n u t e i s i a m a s mir t i 

Kas galėjo išdrįsti pasmerkti 
žmogų, darantį gera? Niekšai 
sukilo prieš Karalių. Tačiau 
ar gali žmogus teisti, atstumti 
Dievą: Jis tik save greičiau 
pasmerks pražūčiai. O jūs pra
keikti visų kartų bedieviai, 
kurie norite nužudyti Dievą! 
Pirmiausia nužudote žmogų! 

Už Dievą arba prieš Jį. Vi
durio nėra. Pilotas nusiplovė 
rankas, bet ar kaltę nuo sąži
nės galima nuplauti0 Reikėjo 
tau pasipriešinti ir išteisinti 
Kristų. Kryžius neša džiaugs
mą, o ne mirtį. 

Kiek kartų Lietuva buvo pa
smerkta mirčiai, bet išliko gy
va. 

Kadaise, prisidengę kryžiu
mi, priešai troško Lietuvos 
mirties. O už ką° Kad pagonys 
garbino žalčius, perkūną? Na
muose saugojo šventą ugnelę 
Gabiją? Ir šventi alkų ąžuolai, 
ir laume, lemianti likimą, 
skiendeno miškuose? Nekalti 
jie. mūsų bočiai, kad nepažino 
Kristaus. Jo Evangelijos švie
sos, nors širdyse gyveno Pra
amžių dievai. 

O kryžiuočiai, kalavijuočiai, 
argi jums rūpėjo Kristaus 
meilė? Ne! Šalis ta nuostabioji 
viliojo ežerais, ajerais, sodybo
mis, miškų keliais. Pilių de-
ganči'ais laužais mes šaukėme 

gyvuosius j žūtbūtinę Kovą. o 
vėles iš dausų, kad stiprintų 
mūsų dvasią. 

Kas šiandien išgelbės tautą, 
sugriautą materializmo ir 
ateizmo? Tik sugrįžimas prie 
Kristaus ir apmąstymas Kry
žiaus Kelio! 

Asmenybes branda atsisklei
džia meilėje ir aukoje. Mylėti 
Kristų — tai daryti gera. tar
nauti artimui. Tikroji politika 
turi taip pat tarnauti žmogui. 
Politika — tai valstybės valdy
mo menas arba pastangos 
keisti ir tobulinti visuomenę, 
lengvinti jos gyvenimą. Pati 
geriausia valstybes santvarka 
yra ta. kurioje pilietis gyvena 
laisvėje, bet negali laisves var
du kenkti žmogui ir tautai. 
Krikščioniškoji politika — tai 
Dievo karalystės kūrimas, tie
sos, gėrio, grožio ir meilės. 

O Jėzau, apsaugok mus nuo 
tų. kurie tik nori prisidengti 
kryžiumi! 

Antroji s to t i s 
Viešpats J ė z u s p a i m a 

neš t i k ryž ių 

Jėzau, kokia didelė Tavo 
drąsa ir meile mums. Imi savo 
mirties įrankį ant dieviškų 
pečių. Net fariziejai, visi, no
rėję Tavo mirties, neišdrįso 
prisiliest šito medžio, nes kry
žius paslaptingai veikia. 

O kas yra kryžius? Ar tiktai 
Jėzaus Kristaus kančios sim
bolis? Kryžius — tai dviejų 
valių — Dievo ir mūsų — su
sikryžiavimai. Dievo valia vi
sada aiški, nuosekli, tikra, tie
si, einanti iš dangaus ir grįž
tanti į dangų. Mūsų valia ne
aiški, netikra, visada besi
priešinanti Dievo valiai ir ją 
kertanti pusiau. O mes pasi
dalinkime tuo kryžiumi, kad 
praregėtume, išgytume. su
voktume, pamiltume vienas 
kitą. 

Tavo kančios simbolį lietu
viai pamėgo jau XV amžiuje. 
Kryžių statymas Lietuvoj ypač 
suklestėjo XIX amžiaus an
troje pusėje ir XX amžiaus 
pradžioje. Visą daugybę buvu
sių medinių kryžių galima 
suskirstyti į keturias grupes ir 
36 formas. Kiekvienas kryžius 
— tai kūrinys, alsuojantis 
meistro dvasia ir talentu, to
dėl toks gyvas ir gražus. 

Pagrindine kryžiaus mintis 
yra meilė Dievui ir žmogui. 
Jis yra žmogiškos būties sim
bolis. Pašalinkime iš žmogaus 
kryžių ir jis praras gyvenimo 
prasmę. Žmogiškoji prigimtis 
suteikia daug mažų kryželių. 
Aš privalau įsipareigoti, kad 
mano elgesys, žodžiai neuž
gautų artimo, nepadidintų jo 
fizinių ar dvasinių kančių, bet 
palengvintų jas. 

Kryžius įkvėpdavo lietuvius 
sukilti prieš carizmą. Jie. pa
silikę vienų vieni, melsdavosi 
miškuose partizaninio karo 
metais (1945-1955). Su rožan
čiumi, padarytu iš juodos duo
nos, semdavosi stiprybės Si
bire, o mirties vizijoje regėda
vo gimto kaimo kryžių. Mes 
turime vienintelį pasaulyje 
kančios paminklą — Kryžių 
kalną. Atvykęs čia, Jonas Pau
lius II pasveikino jį: „Kalnas 
pasilieka liudijimu... atpirki
mo ir išganymo, kuris nėra 
kažkur, bet tik kryžiuje ir 
mūsų Atpirkėjo prisikėlime". 

O Dieve, padek kiekvienam 
panešti savo gyvenimo kryže
lius. Eučiuoju Tavo kryžių ir, 
pakėlęs jį. norėčiau parodyti 
visiems, kaip mirties ir pri
sikėlimo simbolį — pergales 
ženklą, kad nebijotume kovos 
už Tiesą, kad atgimimo saulė 
apšviestų kiekvieną žmogų ir 
visas tautas. 

Trečioji s to t i s 
Viešpats J ė z u s p a r p u o l a 

po kryž iumi 

Ar gali galingasis Dievas, 
Visatos Kūrėjas, suklupti be
sišaipančios minios akivaiz
doje? Kaip suvokti dieviškos 
kančios paslaptį? O Kristus, 
dangiškojo Tėvo Sūnus, j a u 
sukniubo po kryžiumi. J i s są
monėj regėjo visų tautų klyst
kelius, Bažnyčios persekioji
mus ir negandas, mūsų nuo
dėmes, kuriomis vis slėgsim 
Viešpaties pečius. Šis morali
nis skausmas yra baisesnis už 
fizinį. Jo meilės dvasia ne-
beatlaikė smūgių ir suklupo. 

O tu kiek kartų išdavystė
mis, keiksmais, nedorybėmis 
nupuolei ir susipurvinai? Ir 
nebežinai, ką daryti. Tad 
ateik prie Kristaus, jo paliktų 
sakramentų, sugrįžk į didžiąją 
altoriaus tylą. „Per crucem ad 
lucem" — per kančias į žvaigž
des. 

Pagaliau Lietuva savo kry
žiaus kelyje atvėrė duris ža
vingos katedros, kurioje buvo 
karūnuotas Mindaugas. Deja, 
Daumantas su Treniota 1263 
m. nužudydami karalių, pas
merkė tautą pačiai didžiausiai 
nelaimei — būti paskutine 
Europoje pagoniška tauta , 
pasilikti izoliuotai tarp miškų. 
Vėl vos ne du šimtus metų lie
sis kraujas, priešai terios že
mę. Kiek daug kentės vargšai 
žmonės, sodžių gyventojai, 
gindami savo laisvę. Ir kops į 
Gedimino kalną, kad įkur tų ' 
sostinę Vilnių ir geležinio 
vilko aidas skambėtų po visą 
pasaulį. 

Jėzau, išmokyk mus krikš
čioniškai mąstyti ir netektyje 
neprarasti vilties, suklupus 
turėti drąsos pakilti. 

Ketvir to j i s t o t i s 
V iešpa t s J ė z u s s u s i t i n k a 

savo Mot ina 

Ji visada lydėjo Kristų, savo 
Sūnų, mintimis, žodžiais, mei
le ir pagarba. Dabar atėjo 
drauge kentėti. Jų žvilgsniai 
susitinka. Tyla. Alpstanti Mo
tinos širdis prisimena Kris
taus žodžius: „Argi nežinote, 
kad man reikia būti mano 
Tėvo reikaluose?" Procesija 
žengia toliau. Kokie sunkūs 
buvo Marijos žingsniai. Dabar 
Madona eina Kryžiaus keliu. 
Kiekviename šimtmetyje ir už 
kiekvieną tautą Marija mel
džia savo Sūnaus. Ji nepa
vargsta maldauti ir už mūsų 
tautą. 

1522 m. Vilniuje, gresiant 
pavojui iš Rytų. kunigaikštis 
Aleksandras įsake patalpinti 
Rytų Aušros vartuose labai 
gražų Marijos paveikslą su 
sidabriniais drabužiais. Taip 
jis ir pasiliko amžiams, pava
dintas Aušros Vartų paveiks
lu. Jo stebuklai yra žinomi vi
same pasaulyje. 

1970 m. popiežius Paul ius 
VT pašventino „Gailestingosios 
Motinos" koplyčią šv . Petro 
Bazilikoje Romoje. Popiežius 
Jonas Paulius II dažnai pas
kęsta šios jam brangios kop
lyčios tyloje: „Totus tuus , o 
Maria" — Aš visas Tavo, O 
Marija ir Lietuva visa yra 
Tavo. 

Kiek daug. Lietuva, pagim
dei pasiaukojusių, tyrų, darbš
čių, herojiškos dvasios sklidinų 
dukrų ir daug daug paprastų 
gerųjų motinų. Iš nuovargio 
drebančia ranka močiutė lai
mindavo kryžiaus ženklu ke
pamą duoną. Toji pati ranka 
žegnodavo išvykstančius ke
lionėn vaikus. Ilgai stovėdavo 
senoji ašarų pilnomis akimis 
su pakelta maldai ranka. Ap
kaišydavo rūtomis ir gėlėmis 
kryžių, o sulaukusi sekmadie
nio eidavo su šeima į bažny
čią. Palaima dvelkdavo laukai , 
miškai, namai. Kiekvienoje 
troboje garbingiausioje vietoje 
kabojo Kristaus kančia. Vaka
rais suklupusi su šeimos na
riais dėkodavo Aukščiausia-

S K E L B I M A I 

Kotina Sopulingoji. Pieš. ses. Mercedes 

GRIŪNA ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS 
LIETUVOJE 

B R O N I U S J U O D E L I S 
Lietuvos spaiiaoje daugiau

sia aprašomos sensacijos vyk
s ta miestų aplinkoje. Ten 
vyksta ir kultūrinis bei visuo
meninis gyvenimas. Provinci
jos, kaimo įvykia: ir problemos 
Lietuvos dienraščiuose mažai 
r anda vietos, nor- provincijose 
gyvena du trečdaliai visų Lie
tuvos gyventojų. 

Apie kaime gyvenančių že
mės ūkyje dirba:, čių Lietuvos 
žmonių buitį, jų rūpesčius ir 
vargus, apie jiems reikalingą 
valstybinę pagailą daugiausia 
rašo „Valstieciv laikraštis", 
leidžiamas Vilnit.e. du kar tus 
savaitėje, turinti- apie 80,000 
egz. tiražą. 

„Valstiečių laikraštis" nuola
tos iškelia teisingumo, doros, 
pareigos vykdymo ir patriotiz
mo reikalingumą šeimose, mo
kyklose, valdžios institucijose, 
visuomenės tarpusavio santy
kiuose, raginant atsisakyti 
smurto, kyšininkavimo, alko
holio, svetimo turto grobstymo 
ir prisikelti iš to dvasinio 
skurdo, kuris okupanto buvo 
ugdomas per penkiasdešimtis 
metų. 

„Valstiečių laikraštyje" 
brandžius straipsnius rašo: ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, Jurg is Kunčinas, Bernar
das Šaknys, Lina Pečeliūnie
nė, Kazys Saja. Nijolė Pet
rošiūtė, Algirdas Bumblaus-
kas ir eilė kitų žurnalistų. 

D a r b ų s toka ž e m ė s ū k y j e 
„Valstiečių laikraščio" 2000.-

02.26 laidoje, pirmo puslapio 
straipsnyje „Vargas žvelgia 
nedarbo akimis" konkrečiai 
parodomas jaunų šeimų var
gas, auginant 3-8 vaikus , tė
vams likus be darbo žemės 
ūkyje. Straipsn.je nurodomos 
jaunos šeimos, dirbusios že
mės ūkio bendr vėse Pasvalio 
rajone. Bendro.ėms subank
ru tavus , tos šeimos liko be 
darbo ir pajamų 

Pagal rajono darbo biržą, 
1999 metais b d a r b i a i s liko 
kas šeštas darbingas rajono 
žmogus. Nuotraukoje parodo
mi bedarbiai 31 metų tėvai su 
penkiais mažamečiais vaikais. 
Iki pavasario š< ima gaus be
darbio pašalpą Po to jai rei
kės gyventi iš penkių mažų 
vaikų pašalpos — 200 litų per 
mėnesį. Kaip gaii septynių as
menų šeima pragyventi su 200 

j a m už gausias malones. 
Kiekvienos tautos dvasinis 

atgimimas prasideda nuo mo
tinos. Ir norėtųsi, kad kiekvie
nas savo širdyje nešiotų Mari
jos paveikslą. Marija. Tu esi 
mūsų motina, palaimink mū
sų šeimas. 

Bus daugiau. > 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AimaylcaUO.NAMaSVHKATOŠ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Otf Mgr. Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 We*t 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Careeivers needed — 24 hour live in, 
work 12 days and off two days. Most 
jobs in southem Wisconsin and north-
em Illinois. Required: mušt speak Eng-
lish, experience, references, driver s 
license. Please call: Home Healthcare 
International, 1-262-763-2615. Earn 
$85 to $ 150 per day. Need someone for 
a quadrupleeic (Male-legal). Need 3 
women for Altzheimer patient. Will in-
terview on Wednesday. 

GREIT PARDUODA 

įgjL RE/MAX 
7REALT0RS 
0TO.f773l5H.Saw 

MBCI70SI42S-7M0 
Mtfl(7W>SM-4Ul 

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

Stambi Čikagos kompanija 
ieško naujų darbuotojų 
dažytojų. Patyrimas nebūtinas. 
Galimybė užsidirbti nemažus 
pinigus. Skambinti nuo 5 v.v. 
iki U v.v. tel. 847-921-5107. 

— 
Dedkated caregivers needed. En-
glish speaking only. Experience ne-
cessary. Up to $130 per day. One 
German speaking woman, one Ser-
bian speaking man; three others 
English speaking. Call: 262-763-
2615. BStS 

Tai - Jūsų laikraštis 

litų per mėnesį? Jai reikalin
gas darbas. Jai reikalingas 
darbdavys — žemės ūkio 
bendrovė, nes pats ūkinin
kauti nėra pajėgus. Tokios šei
mos dažnai savo pastogės ir tų 
3 ha daržo neturi, gyvena pas 
mamą ar tetą. Jos, būdamos 
pensininkės su 250-300 litų 
mėn. pensijomis, kurios kar
tais vėluojasi, vaikams mažai 
ką begali padėti. 

— Nedarbas rajone dar 
augs, — praneša konsultantai. 
— Šiais metais Pasvalio ra
jone likviduosis dar 23 žemės 
ūkio bendrovės. Pernai iš rajo
no 3,026 bedarbių 1,392 buvo 
iš žemės ūkio bendrovių (kolū
kių?). Darbo birža įdarbino tik 
193 asmenis. 

Kodė l bend rovės 
b a n k r u t u o j a ? 

Straipsnyje „Trupiniai" An
tanas Stasiukaitis, ieškoda
mas bendrovių bankrotų prie
žasčių, pirmiausia jas randa 
Lietuvos valstybės ekonomi
kos ir finansų departamente. 
Žemdirbiams už 1999 m. par
duotus gaminius liko nesumo
kėta daugiau kaip 117 mln. 
litų valstybės subsidijų. Už 
pieną — 61,7 mln.; už galvijus 
— 20 mln.; už grūdus — 28 
mln. Rapsų augintojai negavo 
11 mln. litų. Blogiausia, kad 
pernykštės valstybės skolos 
žemdirbiams grąžinamos iš 
šių metų Kaimo rėmimo fon
dui skirtų lėšų. Jame, pagal 
2000 biudžetą, iš valstybės 
iždo numatyta skirti 395,5 
mln. litų. Išmokėjus 1999 m. 
117 mln. skolą, dar truputį 
daugiau liks 2000 metų pro
dukcijos subsidijoms. Bet, kai 
valstybes iždo pajamos suma
žėjo 50 proc, ar šią sumą vals
tybės iždas turės 2000 m.? Kai 
valstybės iždas nebegauna pa
jamų iš bankrutuojančių .že
mės ūkio bendrovių, kai iš be
darbių nebegauna uždarbio 
mokesčių, bet reikia jiems pa
šalpas mokėti, kokie aitvarai 
atneš reikalingas lėšas į val
stybės iždą? Kaip ilgai vals
tybės skolos žemės ūkiui gali 
būti tempiamos iš metų į me
tus? Laiku negaunančios lėšų, 
kaip gali nebankrutuoti žemės 
ūkio bendrovės? Iš ko turi gy
venti algų negaunantys bend
rovių darbininkai? Kur rasti 
darbą? 

Antrą vertus, ar gali kitų 
ūkių — pramonėje, prekyboje, 
paslaugose dirbantieji išlaiky
ti armijas valstybės tarnauto
jų, krašto apsaugą, pensinin
kus, įvairių pašalpų ir premijų 
gavėjus ir žemės ūkio produk
cijos gamintojus? 

Streikai, kelių blokados, rei
kalavimai už pusę rinkos kai
nos pirkti dyzelinį kurą, neat

neš Lietuvos žemės ūkiui 
šviesesnių dienų, naujų darbų 
ir baltesnės duonos. Lietuvos 
spaudoje ne kartą buvo rašyta 
apie ūkio bendrovių vadovų 
aplaidumą ir bendro turto 
švaistymą. Sovietmečio paliki
mas — girtuokliavimas darbo 
metu, vogimas dar ir šiandien 
nėra išnykęs. Trūksta ir visur 
reikalingo sąžiningumo, vie
ningumo, nors Lietuvos kaimo 
žmonės yra išlikę nuoširdūs ir 
vaišingi. Valstybės parama 
žemės ūkio gaminių, jų pro
duktų naudojimui savame 
krašte ir pardavimu užsienyje 
yra būtina. Krizes reikia 
įveikti savomis rankomis. 
Amerikiečiai sako: „Jkrirus į 
gilų vandenį, galvą virš van
dens reikia išlaikyti savomis 
rankomis". 

YVindo w Wasbeis Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portanon. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VVacMag. 
Te). 806-8204155. 

* Lietuvoje asmeniu i , tu 
r i n č i a m teisę gaut i kelias 
valstybines pensijas, jo pasi
rinkimu mokama tik viena jų, 
pranešė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, sulaukusi 
nusiskundimų. I ministeriją 
kreipiasi pensininkai — buvę 
tremtiniai, politiniai kaliniai, 
Černobylio avarijos darbuoto
jai, dirbusieji Krašto apsaugos 
sistemoje ir turintys teisę į ke
lias valstybines pensijas. Jie 
piktinasi, kodėl jiems nemoka
mos dvi ar daugiau valstybi
nių pensijų. Viena iš valstybi
nių pensijų, kurias turi teisę 
gauti asmuo, mokama vado
vaujantis Valstybinių pensijų 
įstatymu. IBNSI 

KETVERI BAIMĖS IR 
PASIAUKOJIMO METAI 

BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMINIENĖ 
Atkelta iš 3 psl. 

Ilgai tarėsi tėvai. Mums reikėjo pasilikti. Negalėjo
me rizikuoti dvidešimt šešių žmonių gyvybėmis. Cia 
vis dar buvo vokiečių valdžia. 

Išvažiavo daug giminių, pažįstamų ir draugų. Mes 
laukėme savojo likimo čia, Lietuvoje, Žarnelės kaime. 

Pirmuosius rusų kareivius pamatėme 1944 metų 
spalio pradžioje Žemaičių Kalvarijos miestelyje. Fron
to linijos ir dideiių susišaudymų pas mus nebuvo. 
Miestelyje sprogo tik keli patrankų sviediniai, atskrie-
ję iš Sedos pusės. Vienas jų buvo „skirtas" mano pus
broliui, poetui, Vytautui Mačerniui. Sviedinio ske
veldra nutraukė Vytauto gyvybės siūlą. 

Palaidojome Vytautą Šarnelės kaime, šalia jo namų, 
pušynėlyje. 

Žemaičių Kalvariją užėmė Raudonoji armija, gyven
tojus iš miestelio iškeldino, laidoti kapinėse neleido. 
Žemaičių Kalvarijoje įsikūrė I Pabaltijo fronto karinis 
dalinys. Faktoras ir Fiškinas nuėjo pas karinės tary
bos narį generolą leitenantą Leonovą ir papasakojo 
jam apie išgelbėtus 26 žydus. 

Žinia apie išgelbėtus žydus buvo perduota I Pabalti
jo fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenės val
dybai. Žydams buvo išduoti laikini dokumentai. Jie 
paliko slėptuves — vėl buvo laisvi žmonės. 

Teko girdėti ir užgaunančių pasamprotavimų, kad 
Straupis negalėjęs veltui, be jokio atlygio, imtis tokio 
pavojingo darbo. Tie žmonės pamiršo, kad šalia žodžių 
„auksas ir pinigai" yra ir kitų žodžių gailestis, artimo 
meilė, pareiga..." Šiais žodžiais tėvas vadovavosi visą 
gyvenimą. Jam visad svarbiau buvo ne gauti, o duoti 
ir padėti. 

Tokį tėvelį prisimename mes ir tie, kuriems jis dova
nojo gyvybę. 

Njekad gyvenime nebuvau rašiusi. Šie prisiminimai 
— maža dalelė to, ką teko išgyventi. Rašiau tik ta i . 
kas giliausiai įsirėžė atmintyje. Aprašyti visus vokie
čių okupacijos metų įvykius reikėtų daug laiko ir su
gebėjimų... 

Noriu, kad šie prisiminimai padėtų geriau suprasti 
mano tėvo, paprasto kaimiečio ūkininko „gyvenimo 
knygą", kurią jis kūrė atkakliu darbu, pasiaukojimu, 
begaliniu gerumu ir nuoširdumu. 

Visi įvykiai vyko Žemaitijoje — Šarnelės kaime, 
aplinkiniuose miesteliuose bei Telšiuose — Žemaitijos 
sostinėje. Pabaiga. 

http://0TO.f773l5H.Saw


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

IMIGRACIJOS BANGOS 

Aš esu studentas ir dar ne
taikau į „imigranto" titulą, ta 
Ciau uorėcičm išsakyti keletą 
mindų, paskaitęs Aurelijos M. 
Balašaitienės straipsnį „Imig
racijos bangos" („Draugas", 
Nr . 50). Tai nėra priešta
ravimas pačiam straipsniui, 
bet mintys pasvarstymui. 

Sutinku, kad visi mes esam 
tos pačios šalies atžalos. Ta
čiau visada norime atrodyti 
geriau nei draugas ar kaimy
nas , pasiremdami teiginiu: „O 
mūsų laikais..." Sutinku, seno
ji banga yra daug pasiekusi. 
Bet nereiktų priekaištauti, 
kad Jciti:' (naujieji) neatitinka 
„kurpaliui". Imu susidaryti 
nuomonę, kad senoji banga 
galvoja, kad „po mūsų nebe
bus mūsų", kad nebebus tokių 
menininkų, politikų, sporti
ninkų, žurnalistų, mokslinin
kų. Apsidairykit, nauja banga 
j a u turi kuo pasigirti. Gal bijo
ma, kad uždengs kažkieno 
šlovę? Todėl ir skubama men
kinti, apšaukti „tarybukais", 
ir nurašyti į nuostolius. Vėliau 
dejuojama, kad nauji lietuviai 
nieko nepadeda. Ne kartą ir 
man teko iš pokarinės bangos 
lietuvių išgirsti užgauliojan
čius klausimus: „Tai ko čia 
atvažiavai?'', „Kada grįši į Lie
tuvą?" Atrodo, lyg būčiau koks 
raupsuotasis. 

Tačiau, kai kurie jūsų oku
pacijos laiku, čia, laisvėje, 
daug sovietiškiau galvojote 
nei dauguma okupuotoje Lie
tuvoje. O dabar skelbiasi esą 
didžiausi patriotai. 

Kartais pagalvoju, kad pats 
išvykimas į užsienį jau rodo 
jaunosios kartos iniciatyvą iš
siveržti iš sovietinių varžtų, 
pažvelgti į pasaulį kitomis 
akimis. Tačiau to nenori įsisą
moninti ne tik senieji, bet kar
tais ir naujieji. 

Aurelija M. Balašaitienė sa
vo straipsnyje minėjo, kad „di
pukai" su senąja banga labai 
gerai sugyveno, kad senoji 
banga juos labai rėmė. Tačiau 
turėčiau pabrėžti, kad po karo 
atvykę lietuviai taip pat nela
bai paisė draugystės su senes
niąja banga, atsivežę savo or
ganizacijas, įsteigė naujų. 
„Grinorių" pagalba, visokerio
pa parama buvo užmiršta, jų 
organizacijos pradėjo nykti, 
mažėti, veiklai dubliuojantis, 
atsirado prieštaravimų. 

Naujieji kaltinami, kad ne
nori savanoriškai talkinti. Sa
vanoriškumo jie jau atsikando 
sovietiniais laikais. J ie čia no
ri darbo. Savanoriškai padėti 
gali kiekvienas, tačiau viena, 
prašyti to, kuris galvoja, ar 
užteks pinigų pavalgyti ir su
simokėti už nuomą, mokslą ir 
pan., o kita, viskuo apsirūpi
nus susirinkti pabendrauti. 
Kodėl jaunimas neina i ren
ginius? Todėi. kad dauguma 
jų neturi iš ko susimokėti už 

pietus, kiti net neturi trans
porto atvykti į lietuvių namus. 
Kili pagalvoja, kad geriau de
šimt ar daugiau dolerių pa
siųs vargstančiai šeimai, tė
vams, giminėms Lietuvoje. Ne 
šalpos organizacijos, o būtent 
jie, „tarybukai", daugiausia pi
nigų pasiunčia Lietuvai. Čia 
aš neminiu tų, kurie gerai 
uždirba ir švaisto pinigus 
linksmybėms. 

Naujieji kaltinami, kad ne
lanko bažnyčių. Vėl „tarybi
niai". Tačiau parapijose daž
niau mačiau jaunus žmones iš 
Lietuvos nei senosios bangos 
atžalas. Kur jūsų vaikai din
go? Ir kaip juos vadinti? 

Dabar naujoji karta tik įsi
kuria. Jiems reikia padėti. Ži
nau, kad daug kas padeda ir 
visokeriopai remia naujai at
vykusius, tos pagalbos esu su
silaukęs ir aš. 

Jau ir Lietuva, pagaliau, su
sirūpino siųsti jaunimą į už
sienį (žr. „Draugas" Nr. 50. 
„Stengsis lietuviams rasti dar
bų užsienyje"), kad sumažintų 
bedarbystę. Emigracija dar di
dės. Todėl reikia galvoti apie 
stiprią išeiviją. Nes Lietuva 
vis dar „tarybinė". Naujai at
vykusieji po 5-10 metų, finan
siškai ir profesiškai sustiprės, 
išsimokslins. Nesulaukę drau
giškos paramos iš senosios 
bangos, patrauks savu keliu, 
sukurs savas organizacijas. 

Kartais pagalvokite ne tik 
apie savo poreikius, bet ir ki
tų. Tai yra jūsų organizacijų 
ateitis. Padėdami kitiems, pa
dėsite ir sau. Amerikiečiai turi 
labai tam atvejui tinkamą žo
dį „synergy". Tada tikrai ga
lėsime vieni kitiems linkėti, 
kad „Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi"! 

Kęstutis Šalavėjus 
Los Angeles, CA 

LB ATLIEKA SAVO 
PAREIGAS 

Lietuvių fondas ruošiasi me
tiniam suvažiavimui, kuris 
įvyks balandžio 15 dieną. LF 
prašo ir renka sau įgaliojimus. 
LF įstatai teigia, kad LF na
rys, gavęs iš LF balsavimo 
pažymėjimą (proxy) metiniam 
LF narių suvažiavimui, gali jį 
perįgalioti kitam LF nariui (# 
10). JAV LB yra LF narė ir dėl 
to Lietuvių Bendruomenė irgi 
turi teisę rinkti įgaliojimus. 
Toks veiksmas yra priimtinas 
demokratiškame gyvenime ir 
šios šalies teisėtvarkoje. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
jokių priekaištų nedaro Lietu
vių fondui. LB buvo ir yra 
dėkinga už finansinį rėmimą 
ir darbą, atliktą JAV LB ir 
visuomenėj' gerovei. 

Lietuvių fondo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės tikslai yra 
tie patys. LF įstatai teigia, 
kad jų tikslai yra remti lietu
višką švietimą, kultūrą, jau
nimą, mokslą, išlaikyti tauti
nius papročiu.-. Lietuvių Ben

druomenės tikslai nesiprieši
na, tik vienas vyk;lu a kitas fi
nansuoja. 

Lietuvių fondas rekomenda
vo pakeisti įs tatus. P a g a l ' L F 
įstatų #38 pakeitimai LB su 
didele dauguma, nepr i tarė 
tiems pakeitimams. LB turi 
atsakomybę painformuoti vi
suomenę, kodėl ji nepri taria 
šiems įstatų pakei t imams. 
Mes nesutinkame, kad „dides
nė žmonių dalis nežino i r ne
nori žinoti, kas t ikrai dedasi" 
(K. Jecius „Draugas" 31 d.) 
JAV LB Krašto valdybos pa
reiga yra pateikti informaciją 
ir leisti visuomenei nuspręst i , 
kas yra naudinga, kas ne. 

LF pranešė JAV LB prezi
diumo pirmininkui 1999 m. 
gruodžio 10 d., kad, jei y ra ne
aiškumų „tarp angliško ir lie
tuviško teksto, angliškas teks
tas viršija". Sprendimas turi 
būti daromas, atsižvelgiant 
tiktai į anglišką įstatų teks-
tą". 

Angliškas tekstas yra šis: 
„Members shall a t tend the 

annual and/or special meeting 
either in p e r s o n o r b y m a i l . 
The Board and Audit commit-
tee are eleeted by members 
personally castrng ballots..." 

Šis siūlomas pakei t imas leis 
nariui dalyvauti susirinki
muose asmeniškai arba paštu. 
Bet, renkant tarybą ir kont
rolės komisiją, čia j is galės 
balsuoti t i k a s m e n i š k a i (per
sonally), ne paštu. Iš narių 
yra atimama teisė perįgalioti 
(proxy) kitą LF narį už juos 
balsuoti, jei narys negalės at
vykti į susirinkimą, asmeniš
kai renkant LF tarybą ir kont
rolės komisiją. 

Je i LF siūlo, kad ateityje na
rys galės balsuoti už tarybos 
ir kontrolės komisijos nar ius 
paštu, tai turi pakeisti savo 
dabartinį pasiūlymą ir įrašyti 
„by mail", ir įstatuose aiškiai 
išdėstyti, kaip tas „by mail" 
bus įvykdyta, tai yra, kaip ir 
kas galės pristatyti kandida
tus, klausimus sprendimui, 
pateikti nuomones ir t.t. Kad 
nariai ir visuomenė galėtų tu
rėti visišką pasitikėjimą, be 
nesklandumų, šis procesas 
turi būti narių pr i imtas ir aiš
kus. Šis procesas turi būt i aiš
kiai išdėstytas įstatuose. LF 
pozicija nėra nei aiški, nei a t 
vira, nes sako, kad rinkion. 
procedūra bus valdybo3 >'ėliau 
išdirbta ir tarybos patvir t inta , 
„nes nariai į taisyklių sudary
mą nėra įveliami". (K. Ječius 
„Draugas" kovo 31 d ) . Taip ta 
LF pozicija nėra pri imtina, 
nes jie turi atiduoti savo teises 
(proxy) nežinodami, ką jie 
gaus vieton įgaliojimų. Mes, 
LB Krašto vaidyba, prezidiu
me atkreipiame visuomenės 
dėmesį į šiuos LF miglotus, 
prieštaringus pakei t imus ir 
prašome Lietuvių fondą juos 
patikslinti. LB Krašto valdy
ba, kuri atstovauja JAV LB 
(JAV LB įstatai #35 a), prašė 
ir vėl prašo LF progos pasi tar
ti ir pataisyti šiuos t rūkumus . 
Krašto valdyba ne vien t ik at-

<ir*z.'j!«i!- I'.i/.aislis 

stovauja LB, bet buvo įparei
gota LB tarybo* pasitarti su 
Lietuvių fondu LB Kramto val
dyba pageidaųa gerų ir pras
mingų santykių c u Lietuvių 
fondu. Mes buvome ir esame 
pasiruošę susinkn. Visi turi
me teisę turėt; skirtingą nuo
monę ir tas nuumones gerbti 
be asmeniškumų, kaltinimų ir 
niekinimų. Dirbdami kartu 
Lietuvių fondo ir Lietuvių 
Bendruomenės naudai, mes 
galime vieni kitiems padėti ir 
kar tu atl ikti savo pareigas vi
suomenės naudai 

Regina Naruš ienė 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkė 

TAIP BŪDAVO IR SENIAU 
Norisi pasidžiaugti Valenti

no Sventicko kalba premijų 
šventėje („Kaip upė, sugriovu
si užtvanką" — kovo 18 d. — 
„Drauge", Kultūr. puslapy). 
J is nuosaikiai ir nuoširdžiai 
paminėjo Kovo 11-tos šventę, 
pr imindamas valstybės sun
kumus, bet — ir entuziazmą 
bei viltį ja i atsitiesti. 

Bet tai buvo premijų šventė, 
ir Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininko bei vertinimo ko
misijos dalyvio kalba buvo ir 
kita p rasme labai gera. Jis 
plačiai nušvietė konkurso da
lyvius, gana išsamiai aptarė 
laureatų darbus, pasidžiaugė 
dokumentikos bei faktų lite
ratūros vertingu įnašu. Garbė 
konkurso sumanytojams ir 
mecenatams! 

V. Sventicko šią kalbą pas
kaitę, bent nebus taip nusivy
lę a r nusiminę ir pralaimė
jusieji šiame gausiame kūri
niais konkurse 'dalyvavo net 
54). Taigi, visas šis įvykis la
bai reikšmingas. Lauksime 
laureatų parašytų knygų, kai 
j au pasirodys knygomis (viena 
jau yra); o pralaimėjusiems 
palinkėsime sėkmės kita pro
ga. 

Taip būdavo seniau ir pas 
mus — išeivijoje. Konkursui 
pasibaigus, būdavo paskelbia
ma ne vien laimėjusio pa
vardė, o spaudoje vertinimo 
komisija pranešdavo ir kon
kurse dalyvavusius kūrinius 
(aišku, be pavardžių), ir jų 
apytikrę vertę — kad likusieji 
„už vartų" nebūtų taip nusivy
lę ir liūdni. 

Alė Rūta 
Santa Monica, CA 

PAŽAISLIS KVIEČIA 
Visus, kurie turėsite galimy

bę liepos mėnesį lankytis Lie
tuvoje, prašome 15 dieną — 
šeštadienį prisijungti prie iš
kilmingo stebuklingojo Mari
jos paveikslo sugrįžimo — per
nešimo iš Kauno arkikatedros 
į Švenčiausios Mergelės Mari
jos Apsilankymo bažnyčią Pa
žaislyje. Iškilmės prasidės 
Kauno arkikatedroje 10 vai. 
Paveikslas bus nešamas kei
čiantis nešėjams, choristams 
bei jį lydintiems asmenims. 
Pramatonia. kad eisena už
t ruks apie 3 vai. Po to arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius 
vadovaus krmceliabracinėms 
šv. Mišioms ir tuo užbaigs šį 
istorinį įvykį — „Gražiosios 
Meilės Motinos" paveikslo 
sugrąžinimą į j am priklausan
čią vietą po 50 metų tremties. 

Lietuvos Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos gen. 

vyresnioji 
s. Reraigi ja A. Sere ika i tė 

RETO LYGIO RENGINYS 
Manyčiau, kad į kritikų jau 

turbūt parašytas (spėju teigia
mas) recenzijas apie š.m. kovo 
mėn. 27 d., sekmadienį Jauni
mo centre įvykusį įžymiųjų 
Lietuvos solistų Juditos Lei 
taites ir Vladimiro Prudniko
vo, puikiai talkininkaujant 
pianistei Nijolei Ralytei kon
certą, galiu atsišaukti tik kaip 
didelis vokalinės muzikos ger-
btJBft, gink Diove, ne specialis
ta i 

Pilnutėlė Jaunimo centro 

didžioji salė lyg užhipnotizuo
ti:, visiškoje tyloje (kas čia bū
na nedažnai) klausėsi atlikė
jų. Ne vienas braukė ašarą. 
Per savo Čikagoje 10 m. buvi
mo laiką neprisimenu pana
šaus atvejo. Galingi, subtilūs, 
širdį glostantys ir veriantys 
dainininkų balsai ir jy laiky
sena, bendravimas nuo scenos 
su publika, pakerėjo cikagie-
čius. Tik kažin, ar tą kas nors 
užfiksavo vaizdo ir garso įra
šuose (fotografuota dauj:). Jei 
ne, gaila ir liūdna. Juk tai 
būtų reto žavesio pasaulinio 
lygio menininkų vokalistų-ar-
tistų pėdsakų nepalikimas 
ateinančioms kartoms! 

Rimantas J u o z a s 
S a b a t a i t i s 
Chicago, IL 

PER ANKSTI DĖKOJA 

A. Klimas „Draugo" Laiškų 
skyriuje (2000 vas. 1 d.) išvar
dina 10 keistų įvykių — mįs
lių, ku r jis pastebėjo per 10 
Lietuvos nepriklausomybės 
metų. Aš noriu pasisakyt dėl 
dešimtos mįslės: „Gal pati 
liūdniausia mįslė man (A. Kli
mui) yra 1992 m. Lietuvos 
Seimo rinkimai, kuriuos lai
mėjo komunistai (LDDP). Tik 
po dvejų metų laisvės lietuvių 
tauta pasirinko savo buvusius 
engėjus — komunistus! Tai 
įvyko 1992.10.25 d. tai pati 
liūdniausia ir juodžiausia Lie
tuvos istorijos diena! Dar, 
ačiū Dievui, kad 1996 m. Sei
mo rinkimai komunistus 
(LDDP) švariai iššlavė iš Lie
tuvos Seimo!" 

Netiesa, kad komunistus iš
šlavė 1996 m. iš Lietuvos Sei
mo. Galima sakyt, kad 1996 
m. Seimo rinkimus LDDP 
pralaimėjo, kadangi buvo iš
rinkti iš LDDP tik 2 į Seimą, 
10 pačių aršiausių komunistų 
įėjo pagal partijos sąrašą. 
Šiandien Seime komunistų ir 
prijaučiančių komunizmui 
yra dauguma. 

Kada prez. Adamkus už
kabino ordiną buvusiam KGB 
komisarui M. Misiukoniui, tik 
47 iš 173 Seimo narių pasi
sakė prieš tokį apdovanojimą. 

Kol nebus pakeistas L.R. 
Konstitucijos 55 str. , kad visi 
Seimo nariai yra renkami Lie
tuvos piliečių ir sumažintas 
Seimo narių skaičius, tol ne
bus atsakomybės prieš rinkė
jus, nebus tvarkos ir Lietuvos 
darini žmonės skurs. 

Alfa Mykolėnas 
Bcverly Shores, IN 
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EKUMENINĖS 
PAMALDOS 

Krikščionių vienybės sa
vaites proga Šiauliuose pirmą
kart vyko ekumeninės pamal
dos: sausio 23 d. — metodistų 
bažnyčioje, sausio 25-ąją — 
Šv. Petro ir Povilo katedroje. 
Metodistų bažnyčioje pamal
dose dalyvavo Šiaulių dekanas 
kun. G. Sakavičius, liuteronų 
kunigas R. Pukys, metodistų 
kunigai David Markay (JAV) 
ii Kingsley Halden (D. Brita
nija), Šiaulių Evangelijos Baž
nyčios pastorius P. Volodko, 
kitų krikščioniškųjų bendruo
menių vadovai. Pamaldoms 
vadovavęs kun. K. Halden 
pabrėžė, kad esminis šios sa
vaitės akcentas — malda, jos 
tikslas — vienybė Kristuje. 

Buvo meldžiama, kad Šventoji 
Dvasia krikščionis atnaujintų 
ir sukurtų vieną Kristaus 
kūną. 

Sausio 25 d. iškilmingas šv. 
Mišias katedroje drauge su de
kanu G. Sakavičiumi ir 
Šiaulių jėzuitų magistru A. 
Gudaičiu, SJ , aukojo vysk. E. 
Bartulis. Per pamokslą vysku
pas priminė tikintiesiems. 
kaip pasiaukojama: Evange
liją skelbė apaštalas Paulius. 
„Kristaus meilė verčia mus gy
venti atnaujintą gyvenimą. 
nebijant išbandymų, persekio
jimų ir kančios. Šiais Jubilie
jiniais metais Kristaus meilė 
eina per visą pasaulį. Kiekvie
no žmogaus širdis turi degti 
tikėjimo ir meiles liepsna". — 
sakė vyskupas. 

2000 m. kovo 30 d. po ilgos ir sunkios ligos Baltimorėje, 
Johns Hopkins universiteto ligoninėje mirė 

A. t A. 
VYTAUTAS A. TREIDERIS, 

palikes budinčią žmoną Elfriedę, dukterį Christel ir 
jos vyrą Liną Surdokus, anūkę Marią Viktųrią, pusseserę 
Eleną A r m a n i e n ę ir brolį Vilių bei k i t u s gimines 
Lietuvoje. 

Palaidotas po šv. Mišių balandžio 3 d. Loudon Park 
kapinėse, Baltimorėje. 

A. t A. 
ALYSA ŠIMĖNIENĖ 

Gyvenusi Bostone, mirė 2000 m. kovo 20 d., sulaukusi 
93 metų. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko dukros: Ina Nenortienė, Vida Grayson ir 
Renata Manomait ienė su šeimomis: anūkai : Rimas. 
Tomas, Carla, Lukas ir Lina. 

Dėkojame k u n . Steponui Žukui ir k u n . Albinui 
Janiūnui už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines, 
o solistei Marytei Bizinkauskaitei už giedojimą Mišių 
metu. 

N u o š i r d ž i a i dėkojame g i m i n ė m s , d r a u g a m s ir 
pažįstamiems taip gausiai dalyvavusiems atsisveikinime 
ir Mišių aukoje bei kapinėse. 

Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, aukas Lietuvos 
vaikų globai, gėles ir pareikštas užuojautas. 

Dukros — Ina, Vida, R e n a t a i r š e imos . 

Miela DALIA MARIJA, 
ši siaubinga žinia m a n e pribloškė. Bene būsime 
atsigimę į mūsų protėvių galybę. 

Tebūna Tau lengva Lietuvos žemelė . 

Pijus Bukauskas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

A L T o p i r m i n i n k o Sau
l i a u s K u p r i o laišką sekma
dienio laidoje išspausdino 
„Chicago Tribūne" dienraštis. 
Laiške a tkreipiamas dėmesys, 

Vyresn ių jų lietuvių cent
re , „Seklyčioje", balandžio 5 
d., trečiadienį, 2 vai p.p. kal
bės Irena Šerelienė. tema -
„Rožinis". Bus rodoma vaizda-

kad „Amerikos balso" numaty- juostė „Šiluvos atlaidai", ku
tas Europos, o ta ip pat ir Lie- rią 1996 m. Švč. M. Marijos 
tuvos radijo, laidų apkarpy- Gimimo parapijos bažnyčioje 
mas yra neapgalvotas ėjimas, 
kenksmingas ne vien tik nese
niai iš komunizmo išsivadavu
siems k raš tams , bet ir Ameri
kos interesams apskritai. 
Laiške nurodoma, kad toks 
staigus laidų susiaurinimas 
turė tų atkreipt i JAV Kongreso 
narių dėmesį ir iššaukti ati
t i nkamus Kongreso apklau
sinėjimus. 

Z a r a s i š k i ų k l u b o narių 
pusmetinis susir inkimas įvyks 
balandžio 13 d. 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose 2417 W 43 St. 
Visus narius kviečiame daly
vauti . 

P e r d u o k i m e l i e t u v i ų t au
t o s gražias tradicijas jaunes
niajai kar ta i — mūsų vaikams 
i r anūkams . Velykų stalas — 
ta i viena iš tokių tradicijų. Pa
saulio lietuvių centro renginių 
komitetas j au dešimtą kartą 
ruošia Velykų stalą. Bus dide
lis pasir inkimas tradicinio 
maisto, įvairiausi tortai ir kiti 
saldumynai. Velykų stalas 
PLC didžiojoje salėje ruošia
mas balandžio 30 d., sekma
dienį, 12 vai. Reikia užsisa
kyti s talus a r pavienes vietas. 
Skambinkite Aldona Pale-
nei tel. 708-448-7436. Kviečia
me ir laukiame daug svečių. 

C i c e r o J ū r ų š a u l i ų kuo
p o s „Kla ipėda ' ' metinis na
rių susirinkimas įvyks balan
džio 9 d., sekmadieni, 12 vai. 
Šv. Antano parapijos raštinių 
namo žemutinėje patalpoje 
(1510 S. 49th Court; įėjimas iš 
šono). Susirinkime visų kuo
pos narių dalyvavimas yra bū
tinas, nes be einamųjų reikalų 
bus renkami atstovai į LŠS 
išeivijoje dalinių atstovų suva
žiavimą. Po susirinkimo bus 
pabendravimas. 

L i e tuv ių fondo v a d o v y b ė 
praneša, kad 37-asis metinis 
narių suvažiavimas įvyks ba
landžio 15 d. 9:30 val.r. Lietu-

Marguette Parke filmavo 
Aleksandras Plėnys. Po to 
bendri pietūs, kaip jau įprasta 
„Seklyčioje". Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te! 

B l inkuvos šalyje vyksta 
„Žaltvykslės" teatro statomo 
spektaklio „Blinkuvos poeto 
pagerbimas" veiksmas. Šį 
trumpą vaidinimą išvysite šį 
sekmadienį, balandžio 9 d., 
„Margučio II" radijo metinėje 
šventėje. Jos metu lietuvių 
liaudies dainas dainuos naujai 
susikūręs „Govijos" folklorinis 
ansamblis, vadovaujamas Jū
ratės Lukminienės. Šventės 
pradžia - 4 val.p.p. 

J a u n i gydytojai kalbės 
apie medicinos pažangą Gajos 
korporacijos visuotiniame su
sirinkime, kuris vyks balan
džio 9 d., sekmadienį, Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Dienotvarkėje: 9 val.r. šv. Mi
šios Pal. J . Matulaičio misijos, 
koplyčioje, Lemonte; 10:30 
vai. r. pusryčiai Ateitininkų 
namuose; 11:30 val.r. gydytojų 
pranešimai; Gajos korporaci
jos valdybos pranešimai; klau
simai ir siūlymai; uždarymas. 
Kviečiami visi Gajos korpo-
rantai su šeimomis ir drau
gais. 

„ D r a u g u i " r e ik ia seno, ne
šiojamo ("laptop") kompiuterio 
386 arba 486 - IBM compati-
ble su "floppy drive". Svarbu, 
kad būtų DOS; W95 nereika
lingas. Šio kompiuterio pagal
ba „Draugas" kasdien atsiran
da jūsų namuose. 

L i e t u v i š k o s šv. Miš ios 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke vyksta kasdien 
7:30 vai. r., sekmadieniais -
8 ir 10:30 val.r., švenčių dieno
mis - 7 val.r. Išpažinčių klau
soma šeštadieniais nuo 4 iki 
4:45 vai. p.p. Norėdami pak
rikštyti savo kūdikį, turite 

viųfqf(do salėje, Pasaulio^lie- k l e b o n i j o s r aštineje susitarti 
iš anksto. Dėl vestuvių datos tuvių centre, Lemonte. Visi 

nariai prašomi dalyvauti. Ne
galint patiems atvykti, nariai 
prašomi įgalioti kitus Lietuvių 
fondo narius, kurie suvažiavi
me dalyvaus, juos atstovauti. 

Vi rg in i jos J a n k e v i č i ū t ė s -
R a g a u s k i e n ė s batikos paro
dos atidarymas Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre, vyks 
balandžio 7 d., penktadienį, 
7:30 val.v. Atvykite! 

reikia susitarti prieš šešis mė
nesius, t inkamai pasiruošti. 
Sergančiam ligoniui kunigą iš
kviesti galima bet kurią va
landą telefonu. Nauji parapi
jiečiai užsiregistruoja kleboni
jos raštinėje. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
adresas: 6820 S. Washtenaw, 
Chicago, IL 60629; tel. 773-
776-4600. 

Ir vėl galima užsiprenumeruoti 
„DRAUGĄ" 

papiginta kaina: tik už 65 dol. metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas nemokamai. 

Mecenatas prašo „DRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo vaikams, 

vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iš Lietuvos. 
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Tai — Jūsų hnkraStis! 
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Čikagos lituanistines mokyklos šeštokai I eilėje iš k; 
Badaraite, Viktorija Biskyte. Egle Gintautaitė, Dein . 
Paulius Trimakas: Ii eilėje Linas Aleksiunas. Jonas \ 
Stankevičius. 

Sekmadien in ia i pašneke
s i a i vyksta Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Ba
landžio 9 d. matysite Aleksan
dro Plėnio vaizdajuostę „Kur 
bėga Šešupe" , o balandžio 16 
d. Aldona Zailskaitė pasakos 
apie Didžiosios savaitės pras
mę ir Velykas. 

Čikagos j a u n i m a s (18-35 
m.) kviečiamas atvykti į suva
žiavimą, kurį balandžio 8 d. 
Pasaulio lietuvių centre ren
gia JAV Lietuvių jaunimo są
junga. Suvažiavimas prasidės 
9 vai. r. Daugiau informacijos, 
skambinant Nidai Bichnevi-
čiūtei tel. 630-852-0460. 

Vienuol iktoj i Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos metine 
vakarienė įvyks šeštadienį. 
balandžio 29 d. 6 val.p.p. para
pijos salėje. Bilietai parduoda
mi klebonijoje antradienį, tre
čiadienį, ir ketvirtadienį, gali
ma užsisakyti ir visą stalą. Be 
to, kiekvienas parapijietis jau 
gavo loterijos bilietų knygutę. 
Jei jos negavote, kreipkitės į 
kleboniją. Sugrąžinkite bilietų 
šakneles kartu su pinigais į 
kleboniją arba per sekmadie
nio rinkliavą. Tai yra vienin
telis lėšų telkimo vajus, į kurį 
prašome visus parapijiečius 
įsijungti. 

Rekolekci jos - priešvelyki-
nis susikaupimas Pal. J. Ma
tulaičio misijoje numatomas 
balandžio 10, 11, 12 d. 

Amer ikos L ie tuv ių tary
b a perkėlė savo raštinę į nau
jas patalpas. Naujas adresas 
yra 6500 S. Pulaski Road. Chi
cago, Illinois 60629-5136. Dar
bo valandos: antradienį, tre
čiadienį ir ketvirtadienį nuo 
10 vai. ryto iki 2 v. p.p.: telefo
nas 773-735-6677: faksas773-
735-3946; E-pašto adresas: 
ALTCenter@aol.com. 

Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų d raug i ja rengia Ga
mės Bingo Party" 'Žaidimų 
popietę) balandžio 9 d. 2 vai. 
p.p. Maria aukštesniosios mo
kyklos patalpose (,67 gatve ir 
California Ave.) Nuo 12 vai. 
bus galima nusipirkti užkan
džių - kugelio, dešrelių, pyra
gų ir kavos. Bus parduodami 
skanūs, įvairūs namie kepti 
pyragai. Seselės ir rėmėjos 
kviečia atsilankyti, linksmai 
praleisti laiką ir tuo paremti 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyno reikalus. 

„Sopulingoji Mot ina" — 
Verbų sekmadienio religinės 
muzikos koncertas įvyks ba
landžio 16 d. 3 vai. p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marųuette Parke. Programoje: 
G. B. Pergolcsi „Stabat Ma-
ter", G. Rossini „Stabat Ma-
ter". Atlikėjai: Ričardo Šoko 
vokalinis moterų ansamblis, 
parapijos mišrus choras ir so
listai Muzikos vadovas — Ri
čardas Šokas. 

ės: Mokytoja Virginija Melone, Luką Šaparnyte, Živilė 
-,ie Krikštanyte, Justina Venslovaitė, Laura Pliopaitė, 
c ikonis, Gediminas Bielskus, Tomas Mačiulis, Mantas 

Nuotr. Dalios Badarienės 

Kr ix t o l i 

IS B A F l VEIKLOS 
Po sėkmingi Amerikos Bal

tų laisvės lygi- 'BAFL) meti
nio žymenų -akaro, kuris 
įvyko š.m. ko* 25 d. Los An
geles, CA, /:nerikos Baltų 
laisvės lygos \ trdu vykdomoji 
vicepirminink Angelė Nei-
siene kreipėsi . Valstybės de
partamento į ropos reika
lams direktori VVaiter Andru-
syszyn. kad j:> Baltuosiuose 
rūmuose suor{. mizuotų susiti
kimą su balti iškų organiza
cijų vadovais i atstovais. 

Išklausęs jo- motyvuotą pa
geidavimą — rašymą, VVaiter 
Andrusyszyn Angelei Nelsie-
nei prižadėjo, og grįžęs iš Vil
niaus, imsis iniciatyvos jos 
prašymą p; enkinti ir su
kviesti Amerikos baltiečių ir 
JAV vyria >vbės susitikima 
JAV sostine;; Vašingtone A.N. 

R. KATILIUS SMUIKAVO 
VAŠINGTONE 

-aulyje pripažin-
inko Raimundo 
pianistės Goldos 
z duetas praėju-
ienį, kovo 30 
rikos publikai 
vių kompozitori-

Balsio muziką. 
Taip pat skambėjo Grieg bei 
S. Frank ku iniai. Programoje 
dalyvavo ir amerikietė voka
liste Patricia Miller. 

Ketvirtadalio koncertą —va
karą Vašir.ucone įsikūrusioje 
Korkorano meno galerijoje 
(Corcoran (i ilery of Arts) ren
gė Lietuvo-
basada JAV 

Lietuvos 
jos pnfesor 
kartą yra k 
siausiais pa 
lektyvais -

Respublikos am-

mzikos akademi-
js R. Katilius ne 
ncertavęs su gar-
aulio muzikos ko-
Maskvos, Helsin

kio bei Lisabonos filharmonijų 
orkestrais, Tivolio simfoniniu, 
Danijos radijo, Berlyno operos 
bei Meksikos nacionaliniu 
simfoniniu orkestrais. 

Goldą Vainberg-Tatz pir
muosius žingsnius į muzikos 
pasaulį žengė Vilniuje, tuome
tinėje M. K Čiurlionio meno 
mokykloje. Čia besimokydama 
tapo Lietuvos jaunųjų pianis
tų konkurso nugalėtoja, su
rengė rečitalius Maskvoje ir 
Sankt Peterburge. 1972 me
tais su šeima išvyko į Izraelį, 
kur tęsė muzikos mokslus Tel 
Avivo universitete. Gavusi sti
pendiją, išvyko studijų į JAV 
į garsiąją New Yorko Julliard, 
taip pat Manhattan muzikos 
mokyklas. Goldos Vainberg-
Tatz rečitaliai surengti dauge
lyje Europos ir Amerikos sa
lių, Izraelyje. Ypač artimi ry
šiai ją sieja su Lietuvos at
likėjais. 

P. Miller taip pat daug kon
certuoja garsiausiose pasaulio 
salėse. Šiuo metu ji George 
Mason universiteto muzikos 
fakultete eina asocijuotos pro
fesorės pareigas. (Elta; 

„Naujame Židinyje-Ai-
d u o s e " (2000 m. kovas) trum
pą laišką redaktoriui rašo Vy
tautas Landsbergis, dienoraštį 
- kun. Robertas Grigas, apie 
nacionalines premijas ir lietu
vių dailę - Alfonsas Andriuš
kevičius, apie apdovanojimus 
M. Misiukoniui - Kęstutis K. 
Girnius, apie lietuvių religinę 
savimonę XIII-XTV a. - Ginta
ras Beresnevičius ir t.t. Žur
nalo vyriausias redaktorius — 
Saulius Drazdauskas, redakci
jos adresas: Universiteto g. 4, 
2001 Vilnius, Lietuva. Užsie
nyje prenumeratos kaina me
tams (oro paštu) - 50 dol. 

Seselės pranciškietės kovo 
26 dieną, sekmadienį, 3 vai po 
pietų Šaulių namuose šventė 
savo 78-uosius Dievo tarnybos 
metus. Jos yra pasišventusios 
Dievo tarnybai ir yra pasi
ruošusios padėti vargšams. 

Į tą popietę prisirinko gra
žus būrys seselių gerbėjų ir 
geradarių, kurie prisidėjo prie 
Šios šventės. 

Prieš pradedant programą. 
Helen Alekna sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. 

Tolimesnę programą vedė 
Aibert Sirvinckas. J is sakė, 
kad yra baigęs gimnaziją sese
lių globoje. Tačiau apgailesta
vo, kad daug lietuviškų žodžių 
yra pamiršęs ir jam yra geriau 
anglų kalba išreikšti savo 
mintis. Ir dar pridėjo, kad la
bai myli lietuvių kalbą ir 
stengsis išmokti geriau lietu
viškai kalbėti. 

Po to prasidėjo meninė pro
grama. Čia Antanas Cicėnas 
ir Liucija Kvietkauskienė, pa
lydint Kostui Ramanauskui 
akordeonu, sudainavo duetą. 
Tai buvo, lyg ir giesmės mūsų 
Dievo motinėlei. 

Prieš pradedant gardžiuotis 
skanumynais, kuriuos paruo
šė Racine kepykla, pirmininkė 

Sabina Ručaitė-Henson pas
veikino visus svečius. J i 
džiaugėsi, kad Dievas atsiuntė 
mums tokią saulėtą dieną. 

Sabina Henson yra labai 
energinga ir darbšti. Ji dirba 
ne tik organizacijos darbus. J i 
padeda ir į vargą papuolu
siam. J i . kaip ta plaštakė, vi
sur skuba. Nors ji yra gimusi 
šiame krašte, ji vis dėlto nie
kada nepamiršta tėvų kalbos 
ir visados didžiuojasi savo lie
tuviška kilme. 

Po to sesele J ean Paukš tė 
sukalbėjo maldą ir palinkėjo 
gero apetito. Kugelis, lietuviš
kos dešros su kopūstais vi
siems numalšino alkį. Gerda
mi kavutę ir valgydami pyra
gus, kurie buvo „be kalorijų" 
užbaigėme vaišes ir klausė
mės tolimesnės programos. 

Stasė Viščiuvienė perskaitė 
savo parašytą eilėraštį apie 
Lietuvą. Sabinos anūkė Ana 
Čius, fleita pagrojo keletą gra
žių kūrinių, o Sabina padėkojo 
visiems atsilankiusiems. 

Tuo ir baigėsi pokylis. Pasi
vaišinę ir visi gerai nusiteikę. 
grįžome prie kasdieninio gyve
nimo ir senų darbų. 

S t a s ė V i š č i u v i e n ė 

Kas naujo 
Draugo" knygynėlyje 

Lemonte .ronio lituanistinis mokyki mokytojos Rima Poliknityte 
knirej'- ir ;ra?.ina Sturoniene kovo l!t .1 „Žiburėlio*, Montessori mo-

kvkle!PS m u parodoje pardavinėjo loterijos bilietus, taip padėdamos su
rinkti lėšų įkyklt'les išlaikymui S'uotr Indrė* Tįjūnėlienė* 

Knygoje „A. G u r e v i č i a u s 
sąrašai**, kuri išleista 1999 
m. Vilniuje Kanados Lietuvių 
žurnalistų sąjungos lėšomis, 
spausdinami lietuvių, gelbė
jusių žydus Antrojo pasaulinio 
karo metais, sąrašai. Knygos 
įvade rašoma: ,,[...]Antano Gu
revičiaus kelių dešimtmečių 
kruopštus darbas yra ypatin
gai svarbus ir kol kas neturi 
sau lygaus. Trumpai sakant, 
tai pats išsamiausias, nurodo
mais šaltiniais paremtas lietu
vių, gelbėjusių žydus, ir pagal
bos sulaukusių bei išgelbėtų 
Lietuvos žydų vardinis sąra
šas (iš tikrųjų du sąrašai), api
mantis kone šešiolika ir pusę 
tūkstančio (16,408) lietuvių ir 
žydų, labai svarbus jų santy
kių dokumentas. Pasaulinėje 
holokausto literatūroje, tiek 
publicistinėje, tiek mokslinėje, 
kartkartėmis minima kelioli
ka ir dažniausiai tų pačių lie
tuvių, gelbėjusių žydus, pa
vardžių. Bet niekur nėra nuro
dytas lietuvių gelbėtojų skai
čius,. išskyrus vieną neseniai 
pasirodžiusią knygą, parašytą 
Yado Vashemo, buvusio Pa
saulio teisuolių skyriaus di
rektoriaus. Tame veikale tarp 
kitų kraštų ir tautybių ran
dame 266 lietuvius, kuriems 
iki 1995 m. buvo suteiktas Pa
saulio teisuolio vardas. Visur 
kitur rašoma, kad lietuvių gel
bėtojų buvo labai mažai arba 
tik saujelė. Tai aiški netiesa, 
kurią Gurevičiaus surinkta 
dokumentuota medžiaga pa
neigia. Lietuvoje Antrojo pa
saulinio karo metais žydams 
padėjo ir juos gelbėjo rizikuo
dami savo gyvybe ne dešim
tys, ne šimtai, o tūkstančiai 
lietuvių, atstovaujančių visam 
Lietuvos visuomenės spektrui. 
Šimtai jų už žydų gelbėjimą 
buvo nacių sunkiai nubausti, 
dešimtys paaukojo savo gyvy
bę". Knygos įvadas išverstas ir 
į anglų kalbą. , A Gurevičiaus 
sąrašai" kainuoja - 10 dol., su 
persiuntimu - 13.95 dol. 

Ar dar n e p a v a r g o t e savo 
amerikiečiams draugams aiš
kinti, kaip iškepti lietuvišką 
kugelį, išvirti burokėlių sriu
bą, pagaminti cepelinus? įsi
gykite lietuviškų valgių viri
mo knyga anglų kalba! J. 
Daužvardienės sudarytame 
receptų leidinėlyje "Popular 
Lithuanian Recipes" - net 157 
receptai, rašoma apie tradici
nius švenčių valgius, kūčiukų 
kepimą, lietuviško midaus da
rymą, agurkų raugima ir kt 
Knyga kainuoja 10 dol.. su 
persiuntimu 13.95 dol. 

Knygoje „Amžino į ša lo 
žemė je " spausdinami devyni 
prisiminimai tų vaikų ir jau
nuolių, kurie pajėgė iškęsti Si
biro tremtį, išliko gyvi lage
riuose. Knygos kaina - 10 dol.. 
su persiuntimu - 13.95 dol. 

„L ie tuv ių m u z i k u v a r d y 
ne" , išleistame 1999 m. Steak-
ney, IL, spausdinamos žinios 
apie muzikus, gyvenančius ar
ba gyvenusius Vakaruose. 
Knygos kaina - 15 dol., su 
persiuntimu - 18.95 dol. 

R u o š i a t ė s a p l a n k y t i Vil
n i ų ? Įsigykite naująjį Vil
niaus žemėlapį, kuriame atra
site kelių rodykles, senųjų ir 
naujųjų rajonų vietas, viešbu
čių, restoranų, muziejų ir kitų 
reikalingų įstaigų adresus. 
Žemėlapio kaina - 6 dol., su 
persiuntimu - 8.95 dol. 

P .S . užsisakydami knygas ir 
siųsdami čekį, pažymėkite ir 
savo telefono numerį, kad iš
kilus neaiškumams, galėtume 
su jumis pasitarti . 

• Mirus a-a. Ira Marks , 
Li thuan ian Mercy Lift gavo 
aukų jo atminimui. Myron ir 
Rita Bezdicek paaukojo $100; 
Linas ir Ba rba ra Laura ič i a i 
paaukojo $100. LML reiškia 
užuojautą a.a. Ira Marks šeimai 
bei a r t i m i e s i e m s i r dėko ja 
aukotojams. 2.175/00 

IRANSPAK 
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