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Rinkimų komisija abejoja 
V. Adamkaus galimybėmis 
kandidatuoti į prezidentus

Gilėja Lietuvos ir Estijos 
nesutarimai dėl stojimo į ES
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Vilnius, birželio 14 d. 
(BNS) — Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) kol kas abejo
ja, ar JAV lietuvis gamtosau
gininkas Valdas Adamkus 
galės būti registruojamas kan
didatu į Lietuvos prezidentus.

Komisijos pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas sakė, kad 
Lietuvos įstatymai nepripa
žįsta V. Adamkaus nuolat 
gyvenančiu Lietuvoje. Būtina 
trejų pastarųjų metų gyveni
mo Lietuvoje sąlyga kandida
tams į prezidentus numatyta 
Konstitucijoje.

V. Adamkus, kuris visuo
menės apklausų duomenimis 
yra populiariausias kandida
tas į prezidentus, tik neseniai 
atsistatydino iš JAV aplinko
saugos administracijos. Į Lie
tuvą jis važinėja nuo 1972 m. 
ir Šiauliuose pas gimines yra 
įsiregistravęs ilgiau kaip tre
jus metus. Politikai ir teisinin
kai nesutaria, ar pastarasis 
faktas reiškia gyvenimą Lie
tuvoje.

Savo kandidatu į preziden
tus V. Adamkų yra paskelbusi 
Centro sąjunga, kurios atsto
vai Seime yra nesėkmingai 
mėginę panaikinti Konstituci
joje numatytą 3 metų gyveni
mo Lietuvoje sąlygą.

Abejojantis dėl V. Adam
kaus gyvenimo Lietuvoje fakto 
Z. Vaigauskas remiasi įsta
tymu „Dėl asmenų, laikomų 
nuolat gyvenančiais arba gy
venančiais Lietuvoje”.

Registracijos antspaudas lie
tuvio pase yra tik vienas gyve
nimo Lietuvos požymių, ir jį 
V. Adamkus atitinka. Tačiau 
tame pat įstatyme numatyta 
galimybė reikalauti daugiau 
įrodymų, jeigu valstybinė in
stitucija suabejoja nuolatinio 
gyvenimo faktu.

Būtent toliau keliamų są-

Socialdemokratų partijoje 
vyksta kova dėl pirmininko 

posto
Vilnius, birželio 16 

(BNS) — Likus savaitei 
Lietuvos socialdemokratų 
važiavimo, partijoje prasidėjo 
kova dėl pirmininko posto.

Pasak „Lietuvos ryto”, da
bartinį partijos bei jos Seimo 
frakcijos vadovą Aloyzą Sa
kalą per suvažiavimą gali pa
keisti gerokai jaunesnis jo 
pavaduotojas Rimantas Da
gys, kuriam liepą sukaks 40 
metų.

Galimybė pakeisti 65-erių 
metų A. Sakalą buvo svarsty
ta uždarame partijos tarybos 
posėdyje gegužės mėnesį. Ja
me buvo pareikšta, kad social
demokratams reikia naujo ir 
jaunesnio vadovo.

Partijos pirmininkas taip 
pat neneigia, kad per birželio 
21 d. vyksiantį suvažiavimą 
gali būti pasikeitimų partijos 
vadovybėje. Paklaustas apie 
galimą konkurentą, A. Saka
las atsakė: „Aš pats R. Dagį 
paskyriau savo pavaduotoju”.

Abiejų vadovų rėmėjai tvir
tina turį daugumą partijoje. 
R. Dagio šalininkai teigia, jog 
jį remia apie 65 proc. Partijos 
narių, o A. Sakalo rėmėjai 
tvirtina sudarantys apie 60 
proc. partijoje.

„Lietuvos rytas” taip pat tei
gia, kad Vilniaus miesto sky
rių, nepatenkinti jo vadovu R.
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lygų, bent jau pagal VRK turi
mus duomenis, V. Adamkus 
neatitinka. Kol kas nėra įro
dymų, kad jis pastaruosius 
metus dirbo Lietuvoje ar turė
jo kitą apmokestinamą užsi
ėmimą.

V. Adamkaus šalininkai tei
gia, kad jis dirbo konsultantu 
vienoje Šiaulių firmoje, per 
kurią ir mokėjo mokesčius 
Lietuvos valstybei. Jeigu tai ir 
pasitvirtins, liks kitas neaiš
kumas — kodėl lietuvis V. 
Adamkus nemokėjo pelno 
mokesčių Lietuvai nuo JAV 
uždirbamų pinigų, mano VRK 
pirmininkas.

Z. Vaigauskas mano, kad 
komisijos nutarimas, koks jis 
bebūtų, pasieks Vilniaus apy
gardos, o vėliau ir Konstitu
cinį teismą. Jei V. Adamkus 
nebus įregistruotas kandida
tu, nesutiks jo šalininkai, o jei 
bus — prieštaraus savo kan
didatus rinkimuose iškėlusios 
kitos politinės partijos.

Jei V. Adamkaus advokatai 
įrodys, — o tai, anot V. Vai- 
gausko visai įmanoma, — kad 
jis atitinka įstatymu numaty
tus gyvenimo Lietuvoje požy
mius, kils abejonių dėl šio 
įstatymo atitikimo Konstituci
jai.

Net V. Adamkus šalininkai 
pripažįsta, kad faktiškai jis 
negyveno Lietuvoje ir jis pats 
anketoje per savivaldybių rin
kimus rašė, kad jo pagrindinė 
darbovietė yra Amerikoje. Šie 
faktai būtų priešingoje svar
styklių pusėje, nei Konstitu
cijos reikalavimas, mano Z. 
Vaigauskas.

Tačiau, pabrėžė jis, argu
mentuoti ir rezultatyvūs teisi
niai ginčai galės prasidėti tik 
spalio mėnesį, prasidėjus kan
didatų į prezidentus registra- 

t cijai.

Dagiu, paliko 48 nariai, suda
rantys apie penktadalį sky
riaus. Jie kaltina R. Dagį, kad 
jis stengėsi suformuoti kuo pa
lankesnį sau skyriaus dele
gatų sąrašą, todėl delegatais į 
suvažiavimą nebuvo patvirtin
ti žinomi socialdemokratai 
Seimo nariai Nikolajus Med
vedevas ir Vytenis Andriukai
tis.

Vytautas Landsbergis pažadėjo 
pagalbą Čečėnijai

Vilnius, birželio 16 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis žada, 
kad Lietuvos parlamentas ir 
toliau padės Čečėnijos parla
mentui užmegzti tarptauti
nius ryšius. Tačiau nebūtina 
„išsišokti į priekį su formaliais 
pareiškimais dėl nepriklauso
mybės pripažinimo”, sakė V. 
Landsbergis pirmadienį spau
dos konferencijoje, komen
tuodamas praėjusią savaitę 
įvykusį Čečėnijos parlamen
tarų vizitą į Lietuvą.

„Sudėtingu ir komplikuotu 
klausimu” V. Landsbergis 
pavadino galimybę apsikeisti 
diplomatinėmis atstovybėmis 
su Čečėnija. Pasak Seimo pir
mininko, tam trukdo ne tik

Fort Polks, Louisiana, birželio 10 d. Tarptautinis Alexandria oro uostas. Į „Cooperetauve Nuggets ‘97” praty
bas atskrido Kanados kariai.

Lietuvos kariai dalyvaus 
„Cooperative Nuggets ’97” 

karinėse pratybose
nas, vyresnysis seržantas Al
fonsas Joga ir JAV karinių 
jūrų pajėgų jaun. viršila Ne
ringa Valkauskaitė.

Pratybų atidarymas —

Fort Polk, Louisiana, 
birželio 10 d. — Iš Lietuvos 
atvyko kariuomenės būrys, 
kuris dalyvaus taikos palai
kymo pratybose „Cooperati- 
ve Nugget’97”. Pratybose taip 
pat dalyvaus 4 NATO valsty
bių kariškiai ir 18 valstybių, 
dalyvaujančių „Bendradar
biavimas vardan taikos” pro
gramoje, kariai, tarp kurių — 
trijų Baltijos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kareiviai.

Lietuvos būriui, kurį su
daro 35 Lietuvos Karo akade
mijos pirmojo kurso kariūnai, 
vadovauja vyr. leitenantas 
Remigijus Baltrėnas. Su ka
riais atvyko ir karo gydytojas 
majoras Vilius Matulis, 
Krašto apsaugos ministerijos 
atstovas spaudai ltn. Rolan
das Žorys, Lietuvos Karo 
akademijos fotografas vyr. 
seržantas Kęstutis Dijokas, 4 
stebėtojai ir 2 štabo karinin
kai. Pratybas stebės ir Lietu
vos žurnalistai — Juozas Šal
kauskas, atstovaujantis nau
jienų agentūrai Elta, Jolanta 
Lunevičienė iš privačios radi
jo stoties „Radiocentras”.

„Cooperative Nuggets ’97” 
lietuviams talkins 4 tautiečiai 
iš JAV karinių pajėgų: JAV 
karinių oro pajėgų gydytojas 
kapitonas Arūnas Banionis, 
leitenantas Edvardas Meidū- 

blogas susisiekimas su Če
čėnija, bet ir tai, kad čečėnai 
dar nėra išsprendę pasų ir 
vizų problemų. Jie dar patys 
turi daug ką sutvarkyti, kad 
galima būtų apsikeisti diplo
matinėmis atstovybėmis, sakė 
V. Landsbergis.

Jis ketina paraginti Lietu
vos vyriausybę užmegzti ry
šius su Čečėnijos vyriausybe.

Seimo pirmininkas pažy
mėjo, kad dėl politikos Če
čėnijos atžvilgiu Lietuvos poli
tikai turi pasiekti visišką su
tarimą, ir pirmiausia būtini 
pasitarimai su prezidentu Al
girdu Brazausku. V. Lands
bergio nuomone, reikėtų, kad 
ir Baltijos valstybės derintų 
savo politiką šiuo klausimu.

Seimo pirmininkas ir LDDP 
vadovas prisimena 1992-uosius 

metus
Vilnius, birželio 16 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui dabar
tinis laikotarpis primena 
1992-ųjų pavasarį, kai Lietu
voje, pasak jo, susirėmė re
formų jėgos ir tie, kurių 
grįžimui į valdžią trukdo nau
jovės.

,',Dabar verda dar aštresnė 
kova tarp valstybės ir šešė
linių klanų”, sakė V. Lands
bergis pirmadienį spaudos 
konferencijoje. 1992 metais, 
susiskaldžius dešiniajai dau
gumai parlamento, buvo 
nušalinta Gedimino Vagno
riaus vyriausybė, ir vėliau 
teko skelbti pirmalaikius Sei
mo rinkimus, kuriuos laimėjo 
LDDP.

Opozicinės LDDP vadovas 
Česlovas Juršėnas taip pat 
sako matąs panašumų su 
1992-aisiais. „Ir vėl tas pats 
žmogus siekia sukaupti visą 
valdžią savo rankose, ir vėl 
kartojasi autoritarizmo pro
trūkis”, sakė jis kitoje spaudos 
konferencijoje.

Pasak LDDP vado, V. 
Landsbergiui vėl visur vaide
nasi priešai, kenkiantys jo ini
cijuojamoms reformoms.

Politikai skirtingai vertina 
ir kovą su nusikalstamumu 
Lietuvoje. „Yra priimta pakan
kamai įstatymų, leidžiančių 
tinkamai kovoti, tačiau kon
servatorių vyriausybė nesuge
ba jų įgyvendinti”, mano Č. 
Juršėnas.

V. Landsbergis pranešė sku
bos tvarka iūicijuojąs Asmenų 
turto ir pajamų įsigijimo 
teisėtumo pagrindimo įstaty
mą. Pagal jį, valdžios institu
cijos turės teisę patikrinti, ko
kiu keliu turtą sukaupė ne tik 
finansiniai nusikaltėliai, bet ir 
jų šeimos nariai, artimieji ir 
draugai.

V. Landsbergis spėja, kad 
už tokį įstatymą jis bus apkal- 

birželio 16 d. Pratybų metu 
Lietuvos būrys dalyvaus ben
droje kuopoje su Lenkijos, 
Belgijos 
Iš viso 
kuopos, 
NATO
Kuopai, kurioje yra Lietuvos 
kariai, vadovaus belgai.

Kpt. Arūnas Banionis 

ir Moldovos būriais, 
bus suformuotos 6 
kurioms vadovaus 

valstybių atstovai.

tintas „raganų medžiokle”, 
tačiau ryžtasi jam, kad „pa
kirstų korupcijos šaknis”.

Seimo pirmininkas taip pat 
siūlys sugriežtinti nelegalių 
migrantų vedlių bei kontra
bandininkų atsakomybę. Vi
sišku turto konfiskavimu tu
rėtų būti baudžiami ir nele
galų vedliai, ir juos slepiantys 
sodybų šeimininkai, ir kiti šia 
veikla užsiimantys asmenys. 
„Mes neturime sąlygų išsiųsti 
migrantų, ir jų gausėjimas 
gali destabilizuoti padėtį 
šalyje”, sakė V. Landsbergis.

Prezidentas siūlo 
mokėti pensijas 

negalintiems dirbti 
artistams

Vilnius, birželio 13 d. 
(BNS) — Prezidentūra tikisi, 
kad Seimas pritars Algirdo 
Brazausko siūlymui skirti 300 
litų pensijas kiekvieną mėnesį 
muzikinių teatrų ir koncerti
nių organizacijų artistams, 
kurie dar nesulaukė pensinio 
amžiaus, bet jau per seni dirb
ti scenoje.

Birželio 13 d. spaudos konfe
rencijoje prezidento patarėjai 
Salomėja Giijotienė ir Arvy
das Matulionis sakė, kad lai
kinąjį įstatymą dėl tokių pen
sijų skyrimo prezidentas Al
girdas Brazauskas pateikė po 
daugkartinio artistų prašymo. 
Daugelis jų savo gražiausius 
metus atidavė scenai, sulaukė 
40-ies ar kiek daugiau metų ir 
jau nebetinka jai. Tačiau ar
tistai priversti likti teatre, nes 
tai jų vienintelis pragyvenimo 
šaltinis.

Prezidentas siūlo, kad val
stybines pensijas gautų 40 
metų sulaukę baleto šokėjai ir 
artistai, scenoje išdirbę 20 
metų ir 45-erių metų sulaukę

Vilnius, birželio 14 d. 
(BNS) — Lietuvos premjeras 
Gediminas Vagnorius penkta
dienį sukritikavo Estijos vy
riausybės vadovo pasisakymą, 
tvirtindamas, kad pasirengi
mas Europos Sąjungos (ES) 
narystei turi būti vertinamas 
pagal objektyvius, o ne geo
grafinius kriterijus.

Estijos premjeras Mart Sii- 
man greičiausiai suklydo, pa
reikšdamas, kad busimieji ES 
nariai bus vertinami ir pagal 
geopolitinę padėtį,' sakoma 
penktadienį išplatintame G. 
Vagnoriaus pareiškime.

Anot premjero atstovo spau
dai išplatinto pranešimo, Lie
tuvai tokia nuostata yra ne
priimtina.

Kaip teigiama G. Vagno
riaus pareiškime, „Estijos at
sisakymas pasirašyti pareiš
kimą dėl bendros derybų pra
džios, taip pat geopolitinių 
vertinimų stiprėjimas yra žen
klas Europos Komisijos (EK) 
kai kuriems pareigūnams, jog 
nevertėtų skatinti išanks
tinių, neobjektyvių atskirų 
valstybių vertinimų, nes tai 
gali pakenkti Baltijos valsty
bių vienybei”.

Pareiškime sakoma, kad 
Lietuva yra visiškai pasiren
gusi deryboms dėl Europos 
Sąjungos, ir pagal ekonomi
nius rodiklius bei reformų pa
siekimus lenkia daugelį Vidu
rio Europos valstybių.

„Todėl mes negalėtume su
tikti su jokiomis iniciatyvo
mis, kurios nepagrįstai atito
lintų mūsų ir kitų Baltijos 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais.

Vašingtonas. Jungtinių Valstijų Senato Užsienio santykių 
komiteto pagrindiniai nariai susitarė dėl plano, pagal kurį bū
tų sumokėta didelė JAV skola Jungtinėms Tautoms. Pagal 
planą, Vašingtonas sutinka per 3 metus sumokėti JT 819 mln. 
dolerių skolą už nesumokėtą nario mokestį. Tačiau reikalauja, 
kad JT atsisakytų pretenzijų į dar 106 milijonus dol., kuriuos, 
pasak Vašingtono, JT yra skolingos JAV.

New Yorkas. Jungtinių Tautų ginklų tikrintoų delegacija 
sako, kad Irakas neleidžia jai patikrinti dviejų įtartinų ginklų 
saugyklų. Saugumo taryba jau svarsto kaip reaguoti į praėju
sią savaitę įvykusį incidentą, kai buvo bandoma sustabdyti JT 
sraigtasparnių skrydžius. Vyriausybė stengėsi, kad tikrintojai 
nematytų uždraustų medžiagų gabenimą.

Karaliaučius. Rusija pasiruošusi sumažinti Baltijos jūros 
laivyną, tačiau tai vienu penktadaliu turės įtakos bazių admi
nistraciniam ir techniniam personalui. „Šaltojo karo” metais 
„žvanginusio” ginklais regiono pertvarkymo planus nubrėžė 
praėjusią savaitę Karaliaučiaus srityje apsilankęs Rusijos Sau
gumo Tarybos sekretorius Ivan Rybkin. Karaliaučiuje dislo
kuotą Baltijos jūros laivyno dalį sudaro 119 laivų. Daugumos 
jų amžius 17 metų, priartėjantis prie Rusijoje priimto 25 metų 
tarnybos laiko. Specialistų nuomone, sumažinimas bus pagrįs
tas natūraliu susidėvėjimu, sąmoningai nekeičiant senų laivų.

Brestas. Rusijos ir Baltarusijos Sąjungos himnui bus pa
naudota buvusio SSRS himno melodija, penktadienį pranešė 
abiejų valstybių Parlamentinio susirinkimo įstatymų teikimo 
komitetas. Nuspręsta paskelbti geriausių himno žodžių kon
kursą.

Deli. Indijos ministras pirmininkas Inder Kumaras Gujral 
birželio 11 d. paneigė pranešimus, kad Indija valstybės viduje 
dislokavo savo sukurtas „Prithvi” žemė-žemė klasės raketas. 
Jis kalbėjo po neseniai laikraštyje „Washington Post” pasiro
džiusių pranešimų, kad Indija šalia sienos su Pakistanu dislo
kavo savo sukurtą raketą. I. Gujral pranešimus apie tai pava
dino „melaginga propaganda” sakydamas, kad Indija nesikė
sina į jokią valstybę ir nori, kad Pietų Azija taptų taikos regio
nu.

pūtikai bei 50-ies metų daini
ninkai, išdirbę 25-erius metus.

Pagal valstybinio socialinio 
draudimo pensijų įstatymą, 
moterys Lietuvoje į pensiją 
išeina nuo 56 iki 60 metų, o 
vyrai — nuo 60 iki 62.5 metų.

valstybių narystę Europos Są
jungoje”, sakoma pareiškime. 
„Lietuva ne prieš tai, kad kuri 
nors iš Vidurio Europos ar 
Baltijos valstybių derybas už
baigtų anksčiau — jei kuri 
nors pasirodys labiau pasiren
gusi, kodėl ne?”

Penktadienį išplatintame 
atskirame pareiškime Lietu
vos vyriausybės spaudos tar
nyba apgailestavo, kad kai ku
rie Estijos vyriausybės pa
reigūnai ir atstovai spaudai 
išplatino akivaizdžiai mela
gingus pranešimus, esą Lietu
va stabdė bendro pareiškimo 
dėl Europos Sąjungos pasi
rašymą.

Lietuvos vyriausybės spau
dos tarnybos pranešimu, bū
tent Lietuvos pusė primygti
nai siūlė pasirašyti tokį pa
reiškimą ir juo labai aiškiai 
paliudyti Europos Komisijai 
visišką pasirengimą dery
boms.

Birželio 12 d. Taline susitikę 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
premjerai žodžiu pareiškė, 
kad Baltijos valstybės pasiren
gusios pradėti narystės dery
bas su Europos Sąjunga, 
tačiau nesutarimai dėl takti
kos sutrukdė jiems pasirašyti 
planuotus dokumentus.

Kaip pranešė Gediminą 
Vagnorių lydėję diplomatai, 
per derybas išryškėjus takti
niams skirtumams, kaip siekti 
ES narystės, premjerams teko 
apsiriboti žodiniu pareiškimu, 
ir nebuvo pasirašytas pla
nuotas trišalis susitarimas dėl 
stojimo į ES.

KALENDORIUS

Birželio 17 d.: Adolfas, Lau
ra, Daugantas, Liudgailė.

Birželio 18 d.: Morkus, 
Marcelinas, Arnulfas, Marira, 
Tolvandas, Vaiva.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
PADIDĖJUSIOS PROSTATOS 

GYDYMAS
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

Daugiau kaip 60 proc. vyrų, 
sulaukusių 50 metų, nusis
kundžia padidėjusios prosta
tos simptomais, pavyzdžiui, 
dažnu silpna srove šlapini- 
musi, ypač nakties metu.

Prostata yra kaštano dydžio 
liauka, supanti uretrą. Ji yra 
sudaryta iš liaukos audinių ir 
lygiųjų raumenų. Liaukos au
diniai gamina specifinį skystį, 
kuris lytinių santykių metu 
būna išstumiamas į uretrą. 
Tas skystis, uretroje susi
maišęs su kitais skysčiais, 
žadina spermatozoidų jud
rumą. Be to, prostata dar ga
mina lytinį hormoną, dihydro- 
testosteroną, kuris žadina
prostatos audinių augimą ir 
didina lytinį pajėgumą. Artė
jant prie 50 metų amžiaus, 
prostatos audiniai pradeda 
augti. Padidėjusi prostata pra- 
.deda spausti uretrą, lygieji 
.raumenys, supantieji uretrą, 
'pradeda trauktis ir uretra su
siaurėja. Šlapimo srovė su
silpnėja. Šlapimo tekėjimas 
per uretrą sutrinka. Atsiranda 
noras dažnai šlapintis ir kar
dais šlapimo pūslė visiškai 
neįšsituština, todėl pasitiku
siame šlapume gali išsivystyti 
infekcija, kuri gali pereiti į 
.inkstus ir juos, sugadinti. 
■įĘrps.tatai staigiai padidėjus, 
.uretrą gali būti užblokuota, 
reikalaujant skubios operaci
jos.

Maži šlapinimosi sutrikimai 
netrukdo žmogui normaliai 
gyventi. Maždaug vienam 
trečdaliui pacientų simptomai 

^pr.ąųysta be gydymo, turbūt 
todėl,, kad. prostatą didėja 
pamažu ir pūslė prisiderina 
prie prostatos pakitimo. Jeigu 
simptomai pasidaro varginan
tys, reikia pagalvoti apie gy
dymą, ir, jeigu prostatos ir 
kraujo tikrinimas nerodo įta
rimo, kad gali būti prostatos 

-vėžys, tai šlapinimosi sutri
kimą reikia visų pirma gydyti 
vaistais.

Vaistai yra dviejų rūšių, bū
tent; Hytrin arba Cordura ir 
Proscar. Hytrin atleidžia pros
tatos, uretros ir šlapimo pūs
lės kaklelio lygiųjų raumenų 
spazmus. Vartojant Hytrin, 
Simptomų sumažėjimas būna 
gan greitas ir efektingas, bet 
apie 6 proc. pacientų, imdami 
Hytrin pradžioje, nusiskun
džia pašaliniu veikimu, kaip

Konsultacija... Adv. Povilas Žumbakis ir dr. Petras Kisielius Tragiškųjų 
birželio įvykių paminėjime Cicero, IL. Nuotr. Ed. Šulaičio

galvos svaigimu ir silpnumu. 
Todėl pradžioje Hytrin reikia 
vartoti mažais kiekiais, ne
daugiau kaip 1 miligramą. Po 
septynių dienų dozę galima di
dinti iki 5 miligramų, bet, no
rint išvengti pašalinio vaisto 
veikimo reiškinių, jį pataria
ma imti, einant gulti. Miegant 
pašalinio veikimo simptomai 
nebūna jaučiami. Žmonės, tu
rintieji sunkią širdies ligą, Hy
trin imti negali.

Kitas vaistas tai Proscar. Jis 
stabdo dihydrotestosterono ga
mybą, todėl, jį imant, prostata 
sumažėja. Simptomų suma
žėjimas pasireiškia tik po 6-12 
mėnesių ir tik 30-čiai pro-
centų pacientų. Maždaug 5 
proc. pacientų sumažėja lyti
nis pajėgumas. Nutraukus jo 
vartojimą, pajėgumas grįžta. 
Proscar taip pat mažina seru
mo PSA kiekį, kas trukdo tik
sliai nustatyti prostatos vėžio 
galimybę. Kadangi, imant Pro
scar, prostatos dydis mažėja, 
todėl didelės prostatos atveju 
Proscar veikimas būna geres
nis, tuo tarpu mažesnės pros
tatos atveju, veikimas būna 
geresnis imant Hytrin. Hytrin 
kaina vienos 5 mg tabletės 
vienas doleris.

Jeigu, vartojant vaistus, 
simptomai nemažėja, tai rei
kia imtis agresyvaus gydymo. 
Agresyvaus gydymo yra du 
būdai: pirmas tai prostatos 
operacija-rezekcija per uretrą; 
antras būdas — prostatos gy
dymas ultra trumpom bangom 
(mikro bangom). Prostatos re
zekcija yra daroma specialiu 
instrumentų endoskopu, kuris 
būna įvedamas per uretrą iki 
tos vietos, kur uretra yra pros
tatos užblokuota. Uretrą blo
kuojanti prostatos dalis elekt
riniu peiliu pašalinama. Po 
operacijos pacientas gali po 
3—4 dienų eiti namo. Namuo
se gijimas užtrunka apie vie
ną savaitę. Simptomų suma
žėjimas būna gan dramatinis, 
bet maždaug 2 proc. pacientų 
susidaro pooperatyvinės kom
plikacijos, kaip šlapimo nesu- 
laikymas ir apie 10.proc. susi
daro impotencijos komplikaci
jos.

Antras agresyvus . padidė
jusios prostatos gydymas, tai 
šiluminėmis mikrobangomis 
gydymas. Užuot endoskopo į 
uretrą įvedamas specialus ka-

Iš medžių žalumos kyla bažnyčios bokštas. Palanga.
Nuotr. J. Tamulaičio

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE______

PASTATŲ GRĄŽINIMO BAŽNYČIAI 
PROCESAS TRUKS ILGAI

„Kiek nekilnojamo turto at
gavo religinės bendrijos iš 
viso, tiksliai pasakyti' sunko
ka, nes dalis turto joms buvo 
grąžinta Restitucijos aktu. Ta
čiau nuo 1992 metų pradžios, 
kai realiai pradėjo funkcio
nuoti Nuosavybės teisių grą
žinimo tarnyba prie Vilniaus 
miesto savivaldybės, vien Vil
niaus arkivyskupijos kurijai 
esame grąžinę 34 pastatus”, 
— „Bažnyčios žinioms” sakė 
šios tarnybos viršininkas Sigi
tas Bargaila. Tai įvairios pas
kirties, nebūtinai gyvenamieji, 
statiniai. Yra atvejų, kai 
grąžintas visas pastatas ar tik 
jo dalis, o nuosavybės teisė į 
kai kuriuos atstatyta ne na
tūra, o pinigine forma, t.y. per 
10 metų (bet ne anksčiau kaip 
po penkerių) už juos bus 
išmokėta piniginė kompensa
cija šios dienos apskaičiavimu. 
„Visiškai sutinku, jog tai yra 
nuostolinga”, — sakė S. Bar
gaila.

Stačiatikių religinei ben
druomenei grąžinti 5 pastatai 
(1 iš jų ekvivalentine natūra), 
Šv. Bazilijaus ordinui — 2. 
Evangelikai liuteronai atgavo 
6, Evangelikai reformatai — 3 
pastatus.

teteris, per kurį į prostatos 
audinius būna paleidžiamos 
šiluminės ultra trumpos ban
gos. Jos sunaikina uretrą blo
kuojančius prostatos audinius. 
Sunykę audiniai būna pašali
nami kartu su šlapimu arba 
būna absorbuojami paties or
ganizmo. Toks gydymas, daro
mas su vietiniu nuskausmini
mu gydytojo kabinete ir už
trunka apie vieną valandą lai
ko. Po to pacientas gali eiti 
namo, bet jis privalo 3-4 die
nas turėti kateterį, nes dėl 
mikrobangom gydymo, uretros 
audiniai patinsta ir šlapini
masis būna sunkus. Gijimas 
užtrunka 3-4 savaites. Šis gy
dymo būdas yra tuo geras, kad 
nesukelia komplikacijų. Jis 
buvo pradėtas vartoti visai 
neseniai, todėl nėra žinoma, 
kokie bus jo rezultatai po 
kelių metų.

Dar reikia paminėti, kad po
puliarioje spaudoje yra mini
mas prostatos gydymas, varto
jant palmetto uogas, bet jis 
nėra patikimas ir nėra JAV 
vaistų administracijos apro
buotas.

Apskritai, pasak pašnekovo, 
šiandien išvardyti visas į nuo
savybės teisių atstatymą pre
tenduojančias religines ben
drijas dar yra gana sudėtinga. 
Mat pagal dabar galiojančią 
tvarką visos religinės ben
druomenės, iki 1996.03.29 
turėjo pateikti tarnybai pra
šymus dėl nuosavybės teisių į 
pastatus atstatymo. Po to visi 
kalendoriniai .metai — t.y. iki 
1997.03.29 — buvo’skirti do
kumentų, patvirtinančių nuo
savybės teisę, pateikimui: tai 
išrašai iš ipotekos knygų, na- 
cionalizavim'o aktai ir t.t., pa
tvirtinantys,: kad nuosavybė 
buvo būtent nusavinta. Todėl 
vienos religinės bendruome
nės (kurių dokumentai ne
išlikę ar jų apskritai neturi) 
pretenzijų atsisakė, kitos (žy
dų, karaimų religinės ben
druomenės) įrodinėja juridinį 
faktą teisme'.

Geriausiai, pareigūno nuo
mone, čia tvarkosi Vilniaus 
arkivyskupijos kurija. Pagal 
pateiktus nuosavybę įro
dančius dokumentus ji dar 
pretenduoja į 49 pastatus Vil
niaus mieste. Be to, arkivys
kupijos kurija dar pageidauja 
atgauti 13 pastatų, kurie yra 
Vilniaus mieste, bet neprik
lauso sostinės savivaldybės 
balansui. Tai yra Švietimo ir 
mokslo, Sveikatos apsaugos, 
Kultūros ministerijų pastatai, 
ir jų grąžinimą sprendžia šios 
institucijos. Jį

Paklaustas, kokia tikimybė 
atgauti pastatus, kurių atga
vimui Vilniaus arkivyskupijos 
kurija yra pateikusi visus 
reikalingus dokumentus, S. 
Bargaila sakė, kad procedūra 
yra tokia: jeigu pastatai yra 
negyvenami, tai nuosavybės 
teisė į juos atstatoma arba ek
vivalentine natūra arba pini
gine forma. Pasak viršininko, 
atstatymo ekvivalentine na
tūra, kurija pageidauja prak
tiškai tik tais atvejais, kai ji 
jau disponuoja konkrečiais 
pastatais, pavyzdžiui, nuomo
ja juos iš savivaldybės įvai
rioms draugijoms, religinėms 
organizacijoms ir panašiai. Už 
kitus pastatus, ypač jeigu tai 
gyvenamieji namai, sutinka 
imti piniginę kompensaciją.

Į klausimą, kiek dar užtruks 
neatsiimto turto atgavimas, S. 
Bargaila atsakė, jog religinių 
bendruomenių turto atgavimo 

procesas trunka ypač ilgai. 
Mat sprendimui priimti reika
lingas ir miesto tarybos, ir val
dybos sprendimas. Tai jau 
savivaldybės kompetencija. Pi
liečiui turtą atgauti pa
prasčiau — jam užtenka tik 
valdybos sprendimo. S. Bar
gaila taip pat informavo, jog 
šiandien jau parengti 6 spren
dimai, kurie palankūs Vil
niaus arkivyskupijai, tačiau 
tebelaukia savo svarstymo 
eilės. „Kad juos priimtume, 
prireiks, manau, pusės metų”, 
— sakė Vilniaus miesto savi
valdybės Nuosavybės teisių 
grąžinimo tarnybos viršinin
kas S. Bargaila. „Bažnyčios 
žinios”, 1997, Nr. 8

KURTI LIETUVOJE 
VISUOMENĘ, GRĮSTI 
KRIKŠČIONIŠKOMIS 

VERTYBĖMIS

Balandžio 23-27 d. Kauno 
arkivyskupijos Evangelizaci
jos centre ir „A.C. Patria” Jau
nimo namuose Kulautuvoje 
vyko seminaras „Etiniai politi
kos ir ekonomikos klausimai”, 
kuriame dalyvavo per 40 kata
likiškų bei visuomeninių orga
nizacijų atstovų, daugiausiai 
jaunimas ir studentai. Renginį 
organizavo Vokietijos jėzuitų 
vadovaujamas Heinrich Pesch 
Haus socialinio ugdymo cen
tras. Šio centro darbuotojas ir 
vienas seminaro rengėjų tėvas 
Tobiąs Karcher, SJ, „Baž
nyčios žinioms” sakė, jog tai 
jau trečias seminaras, kuria
me supažidinama su Kata
likų Bažnyčios socialiniu mo
kymu bei aptariami jo 
taikymo dabartiniam Lietuvos 
gyvęnimui principai. Paskai
tas seminare skaitė ir Vienos 
Katalikų socialinės akademi
jos atstovas Wolfgang Felber. 
Tėvas T. Karcher pažymėjo, 
jog, spręsdami šiandienines 
problemas, vis dažniau susi
duriame su problemomis ir 
iššūkiais, kurie negali būti 
išspręsti vienos valstybės ar 
tautos pastangomis. Kita ver
tus, labai svarbu nuolat keis
tis informacija ir dalytis patir
timi. Todėl panašūs seminarų 
ciklai organizuojami įvairiose 
pasaulio šalyse. Pasak paš
nekovo, neįmanoma turėti ga
tavų atsakymų, kaip Lietuvoje 
sukurti visuomenę, grįstą 
Bažnyčios socialinio mokymo 
principais, bet svarbu siekti, 
kad žmonės įsitrauktų į disku
siją dėl visuomenės ateities. 
Nuo to, kaip bus formuojama 
dabartinė mokesčių, socialinės 
apsaugos sistema, priklausys 
Lietuvos gyvenimas ateinan
čiais dešimtmečiais. „Tai pro
ga, kuria turite deramai pasi
naudoti”, — tvirtino tėvas T. 
Karcher SJ. — BŽ, 1997, Nr. 8

PASIAUKOTA DIEVO 
MOTINAI

Balandžio 12 dieną Mari
jampolės Šv. Arkangelo Myko
lo prokatedroje bazilikoje su
rengtas iškilmingas Marijos 
legiono narių pasiaukojimo 
Dievo Motinai aktas. Apei
goms vadovavo Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, 
MIC. Renginyje dalyvavo Ma
rijos legiono nariai iš Mari
jampolės, Kazlų Rūdos, Šakių, 
Aleksoto. Šia proga vyskupas 
drauge su legiono dvasios 
tėvais bei kitais kunigais kon- 
celebravo šv. Mišias. Per pa
mokslą Šv. Mykolo Arkangelo 
parapijos klebonas kun. Kęs
tutis Brilius pabrėžė, jog Ma
rijos legiono noras ugdyti dva
singumą tarp pasauliečių bei 
tarnauti bendruomenės mal
dingumo ugdymui yra labai 
kilni idėja. Jis taip pat 
pranešė, kad nuo šiol kompiu
terinis Interneto tinklo mari
jonų puslapiuose bus atskiras 
skyrius, kuriame bus galima 
rasti šv. Mišių, aukojamų prie 
palaimintojo arkivyskupo Jur-

BAŽNYČIA NEGALI 
TEIKTI KUNIGYSTĖS 

ŠVENTIMŲ MOTERIMS

Popiežius Jonas Paulius II 
vėl akcentavo negalimybę 
teikti kunigystės šventimus 
moterims ir sykiu ragino sti
printi ekumeninius ryšius 
tarp evangelikų ir katalikų. 
Kreipdamasis į Skandinavijos 
šalių katalikų vyskupus, jis 
pareiškė: „Pastaruoju metu 
liuteronų Bažnyčios ne vieną 
kartą išrinko moteris į vado
vaujančias pareigas, tarp jų ir 
į vyskupo tarnybą. Pabrėž
tinai akcentuoju, kad Bažny
čia, mano nuomone, neturi 
įgaliojimo—'teiktį kunigystės 
šventimų moterims ir kad visi 
katalikų tikintieji turi laikytis 
šio sprendimo kaip galutinio”. 
Neseniai Švedijos evangelikų 
valstybinėje Bažnyčioje vysku
po tarnyba pirmą kartą buvo, 
patikėta moteriai.

Sykiu popiežius gyrė Kata
likų Bažnyčios Skandinavijoje 
pastangas visais lygiais palai
kyti dialogą su liuteronais ir 
ragino šalia teologų dialogo 
skatinti bendrą, konfesijų ri
bas peržengiančią krikščionių 
maldą. Bendra tiesos paieška 
ir bendras krikščionių liudiji
mas yra svarbūs dalykai, 
tačiau visų svarbiausias — 
bendra malda į Dievą.

BŽ. 1997, Nr. 8

PRADĖJO DARBĄ 
KAUNO 

ARKIVYSKUPIJOS 
KREDITO UNIJA

Balandžio 4 dieną Kauno ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi- 
čius pašventino Kauno arki
vyskupijos Kredito unijos (KU) 
patalpas. Šventinimo iškilmė
se dalyvavo Kredito unijos 
vadovybė, Kauno arkivyskupi
jos kurijos kancleris kun. Ar
tūras Jagelavičius, Kauno ap
skrities viršininkas Kazimie
ras Starkevičius, kiti svečiai. 
Lietuvos bankas Kredito uniją 
įregistravo bei išdavė licenciją 
veiklai kovo mėnesį. KU na
riai gali naudotis visais finan
siniais patarnavimais: taupy
ti, imti ilgalaikes ir trumpa
laikes paskolas įvairioms reik
mėms, atlikti finansines ope
racijas. KU priimta terminuo
tus ir neterminuotus indėlius, 
taip pat atidaro einamąsias 
sąskaitas katalikiškoms or
ganizacijoms, bažnytinėms in
stitucijoms, parapijoms, vie
nuolijoms. Kun. J. Stanke
vičius pabrėžė, jog KU garan
tuoja indėlių slaptumą ir sau
gumą. — BŽ, 1997, Nr. 8
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TUSKULĖNŲ VARPAS 
PRADEDA GAUSTI

PRANAS AB ELKIS

Tokiu pavadinimu šįmet pa
sirodė Edmundo Simanaičio, 
Lietuvos Krašto apsaugos vi
ceministro knygelė, kurią 
išleido „Druka” spaustuvė 
Klaipėdoje. Leidinys, dedikuo
tas Algimantui Gustaičiui 
„Kimui”, Jurgiui Bekampiui 
„Višakiui, Šalmui”, Alfonsui 
Žukauskui „Lizdeikai”, Vincui 
Baronui „Vyšneliui” ir nužu
dytiems ir atrastiems Tus
kulėnuose, išspausdintas tik 
600 egz. tiražu. Autorius — 
Edmundas Šimanaitis, būda
mas „Tremtinio” savaitraščio 
korespondentu ir domėjęsis 
kasinėjimais Tuskulėnų kapa
vietėje, savo knygelėje spaus
dina reportažus ir straipsnius. 
Jis rašo: „Prieš penkiasdešimt 
metų, būtent, 1947 m. kovo 26 
d. Vilniaus NKGB kalėjime 
buvo sušaudyti keturi minė
tos - (Marijampolės Rygiškių 
Jono berniukų gimnazija, - 
P.A.) mokyklos gimnazistai. 
„Tauro” partizanų apygardos 
pavedimu, 1945 metų pabai
goje Marijampolėje buvo 
įkurtas „Vytenio” būrys. E. 
Simanaitis rašo, jog „Baigia
mosios (aštuntosios) klasės 
mokiniai Algimantas Gustai
tis, Jurgis Bekampis, Vincas 
Baronas ir Alfonsas Žu
kauskas buvo aktyvūs kovoto
jai, sumaniai ir drąsiai vykdę 
įvairias partizanų štabo už
duotis; Po išdavystės 1946 m. 
liepos' 23 d. keliomis NKVD 
kariuomenės operacijomis bū
rys buvo likviduotas. Karei
viai suėmė 12 būrio kovotojų”.

Autorius primena, jog Tus
kulėnų parke aptvertame ga
raže bolševikai iškasė kelias 
dešimtis duobių ir visos jos 
buvo^įjripildytos sušaudytų 
Lietuvos žmonių lavonų. 
Duobėje, kuri pažymėta 30- 
uoju numeriu, rasta 11 ske
letų, tarp jų ir keturių vyte- 
niečių.

Kas gi r- šoma knygelėje 
„Tuskulėnų varpas pradeda 
gausti”?

Knygelė suskirstyta į pen
kiolika skyrių. Pirmasis, kaip 
visuomet, vedamasis arba au
toriaus įžanginis žodis, pa
prastai užimantis nepilnus 
porą puslapių. Toliau seka — 
„Teisingumo akmuo kertinis”, 
„Komunizmo aukos Tuskulė
nuose”, .Atsiprašau nužudy
tųjų”, „Prokuratūra iškėlė 
Tuskulėnų bylą”, „Vilniaus 
budelis profesionalas”, „Egze
kucijos kamerų muziejus” ir 
kt.

Knygelės 8-ame puslapyje 
išspausdinta nuotrauka — 
piešinys apie „1944 m. rezis
tencijos kovose žuvusiems ir 
nukankintiems Lietuvos vai
kams atminti”. Po ja parašyta: 
„Marijampolė. Žvyrynas prie 
Šešupės. Partizanų kapavietė. 
Nukautų, nužudytų, užmuštų

Edmundas Simanaitis
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tardant partizanų kūnus oku
pantas su kolaborantų talka 
pakasdavo žvyryne ant Šešu
pės kranto. Tai Marijampolės 
Tuskulėnai”. O gretimame 
puslapyje nuotrauka, prime
nanti Marijampolės kapines 
1946 metais. Tai „Vytenio” 
būrio 1-ojo skyriaus nariai 
prie ateitininkų paminklo. 
Nuotraukoje — „Vytenio” bū
rio adjutantas Algimantas 
Gustaitis („Kimas”), sušau
dytas Vilniuje 1947.03.26, ko
votojas Vincas Baronas („Vyš- 
nelis”), sušaudytas tą pačią 
dieną Vilniuje, Kazys Klimas 
(„Aras”), miręs Magadano la
geryje 1947 m., 1-ojo skyriaus 
vadas Jurgis Bekampis („Vi
šakis”), grįžęs iš lagerio mirė 

Lietuvoje 1994 m., Stasys Gu
daitis („Husaras”), gyvenantis 
Vilniuje, Juozas Kiniauskas 
(„Balandis”), miręs Magadano 
lageryje 1947 m., Bronius Pe
trauskas („Šarūnas”), žuvęs 
kautynėse 1949.02.10 Braziū
kų miške, būdama# „Žalgirio” 
rinktinės 36 kuopos kovotoju 
ir Edmundas Simanaitis 
("Meilutis”), knygelės autorius 
ir dabartinis LR Krašto ap
saugos viceministras.

Straipsnyje „Tuskulėnų dva
ro radiniai” (pagal „Tremtinį” 
Nr. 19, 1994 m.) dar kartą pri
menama, jog Tuskulėnuose — 
šioje NKGB aukų užkasimo 
vietoje gali būti apie tūkstantį 
nuo 1944 m. lapkričio iki 1947 
m. gegužės nužudytų aukų pa
laikų. Okupacinės valdžios 
(MVD) karo tribunolas 1946 
m. Vilniuje nuteisė mirti ketu
ris „Tauro” apygardos „Vyte
nio” būrio kovotojus, kuriuos 
nuteisė kruvinasis papulki
ninkis Chaliavin’as. Beje pas
tarasis nuteisė myriop ir kan
kinį vyskupą Vincentą Borise- 
vičių.

Straipsnyje „Komunizmo au
kos Tuskulėnuose” (postraip- 
snyje „MGB budelis — maža
raštis girtuoklis”) * Valstybės 
saugumo departamento gene
ralinis direktorius Jurgis Jur
gelis teigė: „...Mirties bausmės 
vykdymas, suprantama, žadi
na žmonių emocijas, tačiau 

faktiškai žmogaus likimas bū
davo nusprendžiamas prieš 
tai. (...) Dažniausiai jie (baus
mės vykdytojai — P.A.) buvo 
beraščiai. Turim vieno jų — 
Dolgirevo kortelę. Tai buvo 
pradžios mokslo nebaigęs (ob- 
razovanije nizšeje — rus.), 
stambokas, dažnai ir daug iš- 
gerinėjantis KGB ūkio dar
buotojas. Jis buvo daug gavęs 
nuobaudų ir ne mažiau apdo
vanojimų, ordinų, piniginių 
paskatinimų. Nepaisant men
ko išsilavinimo, gavo papulki
ninkio laipsnį. Įdomi detalė — 
kai jis mirė, nė vienas iš ben
dradarbių nenorėjo dalyvauti 
laidotuvėse...”

Postraipsnyje „Žudymo tech
nologija” rašoma, kaip ir ko
kiu būdu būdavo žudomi pas
merktieji. Pasak J. Jurgelio, 
„mirtininkai buvo laikomi 
KGB pastate. Nuteistąjį iŠ Lu
kiškių atveždavo tą pačią die
ną ar dieną prieš nužudymą. 
Manau pasmerktąjį iš Lukiš
kių atsiveždavo tas pats A” 
skyriaus darbuotojas, kuris jį 
tardė. (...) Paprastai nuteista
sis būdavo išvedamas iš mirti
ninkų kameros ir vedamas 
neva pas tardytoją ar prokuro
rą dėl malonės prašymo ar pa
pildomai apklausai. Taisyklės 
reikalavo slaptumo, todėl šau
dydavo vienas asmuo. Daugu
ma nužudyti šūviu į pakaušį. 
Labai dažnai pasitaiko dviejų 
šūvių skylės. Tikriausiai ant
rasis šūvis buvo kontrolinis...” 
(...) Nėra jokių abejonių, kad 
šaudoma buvo KGB pastate. 
Tai patvirtina ir palaikų ap
žiūra. Visi žmonės nušauti 
vienodai, kas liudija, kad mir
ties nuosprendžiai buvo vyk
domi čia. Šaudoma buvo nak
tį. Iš skylių kaukolėse galima 
spėti, kad žudikas buvo kai
riarankis, o šaudymo patalpa 
yra visai šalia dabartinio Ge
nocido muziejaus patalpų...”

J. Jurgelis pastebi, jog išli
kęs dokumento fragmentas 
liudija, kad KGB skundėsi ka
rinei prokuratūrai, kad į mir
ties bausmių vykdymą neat
siunčia prokuroro arba juos 
dažnai keičia. Matyt proku
ratūros darbuotojai vengė to
kio darbo. Bet 1944-1947 me
tais dalyvaudavo tik KGB 
karininkai ar kitas KGB per
sonalas. Lietuvos žmonės 
buvo suiminėjami nuo 1944 m. 
liepos, išstūmus vokiečius iš 
Vilniaus, o bausmės vykdomos 
berods iki 1947 m. gegužės 
mėnesio. Beje šaudymai pra
sidėjo ir 1950 m., kai teismo 
nuosprendžiuose buvo pradėta 
taikyti mirties bausmes. Iš 
KGB kalėjimo lavonus, pri
dengtus brezentu, išveždavo 
atvira mašina. Kalėjimas jų 
turėjo dvi ar tris.

Str. Atsiprašau nužudytų
jų” E. Simanaitis rašo apie 
kruvinojo NKGB generolo J. 
Bartašiūno vilą Tuskulėnų 
parke, kuriame represijų vyk
dytojas mėgo ilsėtis... šalia 
savo aukų kapų. Tai viena
aukštis pastatas. Čia kadaise 
buvo Lietuvos valdovų kara

liškasis dvaras. Dvarą valdė 
garsūs didikai Valavičiai, Pa
cai, Tyzenhauzai.

Kagėbistus išvarius iš KGB 
pastato, tuometinio Aukš
čiausios Tarybos deputato Ba
lio Gajausko pakviestas tal
kon, čia dirbo S. Katauskas, 
buvęs politkalinys, dabar — 
Lietuvos genocido muziejaus 
ekskursijų vadovas. Jis nuve
da į vieną iš kamerų ir parodo 
dokumentų „šieną”, o antrame 
aukšte, kur tikriausiai dirbo 
tardytojai, rasta japonų gamy
bos mašina, skirta KGB doku
mentams naikinti.

Kaip prisimena kalėjęs 49- 
ojoje KGB rūmų kameroje, iš 
čia jį vesdavo tardyti. Klau
sinėdavo apie ryšius su gar
siuoju partizanų vadu A. Ra
manausku — „Vanagu”. Daug 
buvo tardytojų, bet ypač žiau
rūs buvo L. Martavičius ir ru
sas pulkininkas N. Vokolov’as. 
Martavičius smogdavo per 
galvą, kad nukristų ant grin
dų ir imdavo šaukti: „Ložis 
krėstom!” („Gulkis kryžium!”). 
Imdavo spardyti, kad išskėstų 
rankas ir kojas — kaip Kris
tus ant kryžiaus. Tada kegė- 
bistai užguldavo rankas ir ko
jas, o Martavičius, atsistojęs 
ant krūtinės, juokdamasis 
sukdavosi...

Genocido muziejaus ekskur
sijų vadovas buvo įsikūręs ka
lėjimo viršininko kabinete. 
Čia sėdėdavo bene produkty
viausias profesionalus KGB 
budelis Vasilij’us Dolgirev’as...

Beje, apie šį budelį rašoma 
ir straipsnyje „Vilniaus bude
lis profesionalas”. V. Dolgire
v’as apdovanotas medaliu „Už 
pergalę prieš Vokietiją”, „Rau
donosios vėliavos” ordinu, me
daliu „30 metų sovietų armijai 
ir laivynui”, „Raudonosios 
žvaigždės” ir aukščiausiu So
vietuos apdovanojimu — Leni
no ordinu.

„1944 m. liepos 13 d. sovietų 
kariuomenei užėmus Vilnių, 
jau po dviejų dienų iš Kurgano 
srities (už Uralo) į Vilnių sku
biai komandiruojamas Katais- 
ko rajono NKGB skyriaus vir
šininkas Vasilįj Dolgirev. Čia 
jis paskiriamas NKGB vidaus 
kalėjimo viršininku”, — rašo
ma straipsnyje. V. Dolgirev’as 
gimė 1896 m. Kirovo srityje, 
vidutinio ūkininko šeimoje. 
Baigęs vos pradinę mokyklą ir 
padirbėjęs Sverdlovsko ga
myklose, pateko į pilietinio 
karo sūkurį — tarnavo rašti
ninku artilerijos sandėlių kuo
poje. Vėliau sekretoriavo Ura
lo srities teisme. 1919 m. gavo 
partinį bilietą, o V. Dorgirev’o 
asmens anketa byloja, koks jis 
buvo niekada neabejingas šlo- 
vingajai partijai. 1930 m. Ura
le jis pradėjo dirbti vyriausioje 
politinėje vadovybėje (OGPU), 
vėliau — NKVD „darbuotoju 
pavedimams”, skyriaus virši
ninku.

Ketvirtojo dešimtmečio pa
baigoje per visą Sovietiją rito
si gan žiaurios represijos. To
dėl tokio tipo partiečių reikėjo 
kalėjimams prižiūrėti, kitur 

Čeliabinsko srityje jis dirba 
kalėjimo viršininko pavaduo
toju, blaivyklos viršininku ir, 
frontui artėjant į Lietuvą ir 
stiprėjant pasipriešinimui, ge
nocidui, V. Dolgirev’ui, turėju
siam papulkininko laipsnį, 
darbo atsirado... Vilniuje, 
KGB rūmuose. Straipsnio au
torius klausia: „Kiek Tusku
lėnų parko duobių užpildė pro
fesionalus KGB žudikas Vasi- 
lij Dolgirev” (? — P. A) Gal 
tada paaiškės, kas įvykdė mir
ties nuosprendį vyskupui V. 
Borisevičiui, Jonui Noreikai
— partizanui „Generolui Vėt
rai” ir kitiems, tarp jų ir mano 
bendražygiams „Kimui”, „šal
mui”, „Vyšneliui”, „Lizdeikai” 
(...) Šis klausimas anaiptol ne 
noras patenkinti smalsumą. 
Tai būtinas žingsnis teisingu
mo link. Nusikaltėliai turi 
būti įvardyti!” Čia pat pastebi
ma, jog šis žudikas, pelnęs 
tiek daug aukštų apdovano
jimų, „iš apkaso ar atakuoda
mas priešo pozicijas nepaleido 
nė vieno šūvio. Jis šaudė be
ginklius kalinius — Lietuvos 
patriotus”.

Seimo narių Z. Sličytės ir B. 
Gajausko bei knygelės auto
riaus E. Simanaičio straipsny
je „Svarbiausia — įvardyti nu
sikalstamas organizacijas” 
(„Tremtinys”, Nr. 26,1994.10.- 
14). Generalinės prokuratūros 
Specialiųjų tyrimų skyriaus 
vyriausiasis prokuroras V. 
Vaicekauskas savo pašneko
vams sakė, kad pirmosios ge
nocido vykdymu kaltinamų 
asmenų bylos atiduotos apie 
Rainių tragediją ir Gaidžių 
šeimos išžudymo Zarasų ra
jone, Antazavės valsčiuje. Ta
čiau jos abi iš Aukščiausiojo 
Teismo sugrąžintos atgal. Rai
nių bylos grąžinimo motyvai 
tokie: nutarimas patraukti 
Rainių budelį P. Raslaną į 
teismą kaltinamuoju jam ne
buvo paskelbtas, tai yra jam 
nebuvo pareikštas kaltinimas 
pagal BPK 166 straipsnį. P. 
Raslanas buvo apklaustas 
kaip kaltinamasis pagal to 
paties kodekso 168 straipsnį, 
taip pat P. Raslanui nebuvo 
pranešta, kad tardymas baig
tas. Ši byla turi didelę reikš
mę. Priėmus Baudžiamojo 
procesinio kodekso pataisas ir 
papildymus, būtų galima teis
ti ir pabėgusius ar pasitrauku
sius iš Lietuvos kaltinamuo
sius. Deja, Rusijoje besislaps
tantį P. Raslaną šios šalies 
generalinė prokuratūra neiš
duoda, nes jis esąs Rusijos pi
lietis ir kitai valstybei neiš
duodamas, Kai 1988 m. Rai
nių miškelio žudynių budeliui 
buvo iškelta byla, P. Raslanas 
nėrė iš Lietuvos. V. Vaice
kausko teigimu prokuratūra 
1988-aisiais dar buvo sovie
tinė, suprantama, todėl jis Ru
siją pasiekė nesunkiai. Ęeje P. 
Raslanas yra dalyvavęs ir par
tizanų vado A. Ramanausko
— „Vanago” suėmimo operaci
joje.

(Nukelta į 5 psl.)

Danutė Bindokienė

Džiaugsmas džiaugsmui 
nelygus

Ką Čikaga ir Lietuva turi 
bendra? Atsakymas trilypis: 
1. tiek daug lietuvių, kad Či
kaga net vadinama Amerikos 
lietuvių sostine; 2. susirišusi 
ypatingais bendradarbiavimo 
ryšiais su tikrąja Lietuvos 
sostine Vilniumi; 3. turi pa
našią meilę tai pačiai sporto 
šakai — krepšiniui.

Kai praėjusio penktadienio 
vakare Chicago Bulis laimėjo 
penktąjį iš eilės NBA 
čempionatą čikagiečiams bent 
laikinai pasaulis nustojo eg
zistuoti: net ir tie, kurie pa
prastai sporto naujienomis ne
sidomi, yra užsikrėtę bendru 
džiaugsmu. Juk ne kasdien 
vietinė rinktinė pripažįstama 
geriausia visame krašte, o 
Bulis atveju toks pripaži
nimas tenka jau penktą kartą! 
Čikagai apskritai nelabai se
kasi su sporto komandomis: 
nei beisbolo, nei amerikie
tiškojo futbolo, nei kurios ki
tos sporto šakos žaidėjai ne- 
p ris kiną savo miestui laurų, 
bet nuolat reikalauja naujų 
stadionų, įvairių lengvatų ir 
privilegijų.

Chicago Bulis užsitarnavę 
gerą vardą ne tik Čikagoje. 
Jų komandos žaidėjai pasi
žymi tikrų sportininkų ypa
tybėmis: rungtynes laimi ne 
sukčiavimais ar alkūniavi- 
mu, o kietu darbu ir suge
bėjimais. Žinoma, tokių žai
dėjų kaip Michael Jordan ne
daug pasitaiko apskritai. Kar
tais atrodo, kad sviedinys pats 
lekia tiesiai į krepšį, vos tik 
Jordan pamoja ranka. Bet ir 
be Jordan Bulis komanda turi 
pirmaeilių žaidėjų, kurie Či
kagai gėdos nedaro tiek na
mie, tiek kitur.

Deja, nėra taisyklių be 
išimties... Bulis savo koman
doje turi kontroversiškąjį 
Dennis Rodman, kuris įvai
riais būdais stengiasi į save 
atkreipti publikos ir žurna
listų dėmesį. Pačioje pradžioje 
kartais būdavo juokinga, ste
bint jo išdaigas, bet jau seniai 
juoką pakeitė pasipiktinimas 
ir net kai kurių dienraščių 
vedamuosiuose siūloma Rod
man pasiųsti „šunims šėko 
pjauti”, nes jis teršia visos ko
mandos vardą.

Bulis komanda yra daugia
tautė ir daugiarasė, vienok 
visi žaidėjai gražiai sutaria, 
vienas kitą papildo, sudaro 
tikrai efektingą vienetą. Ko- 

| mandos žaidėjų darnus tarpu- 
I savis bendradarbiavimas ir 
| tvarkingas elgesys duoda gerą 
i pavyzdį vaikams bei jaunuo- 
I liams, kurie juos idealizuoja. 
I Išskyrus Rodman, kiekvieną 
kartą kai Bulis komandos 
žaidėjai — kartu ar pavieniai 
— pasirodo publikai, jie, atro
do, supranta savo atsakomybę 

ir stengiasi nieko nepapiktinti 
nei žodžiais, nei veiksmais. 
Ypač kultūringumu pasižymi 
Jordan: jis ir apsirengęs tvar
kingai, ir kalba nesikeiksno- 
damas, ir elgiasi, kaip geram 
sportininkui pridera. Jo pri
vatus gyvenimas taip pat ne
sukelia daug priekaištų — ne
girdime jokių „nešvarių isto- 
rijėlių”, kaip dažnai pasitaiko 
su žmonėmis, turinčiais daug 
pinigo ir nuolat esančiais dė
mesio centre.

Nėra abejonės, kad Čikaga 
gali didžiuotis savo krep
šininkais. Bet ar jie visuomet 
gali didžiuotis savo miestu? 
Tiesa, šį kartą čikagiečių 
„džiaugsmas” Bulis laimėjimu 
neišsiliejo nusikaltimų potvy
niu, bet daugiausia vien dėl 
to, kad miesto savivaldybė, 
pasimokiusi iš praeities, pa
sistengė strateginėse vietose 
išdėstyti apie 6,000 polici
ninkų ir dar į talką pasi
kviesti tautinės gvardijos ka
rius, kad padėtų sustabdyti 
plėšikautojus, kurie, pasinau
doję pirma pasitaikiusia pro
ga, daužo parduotuvių lan
gus, grobia viską, ką tik pa
neša ir kelia mieste neramu
mus, vis to „džiaugsmo” var
dan.

Uniformuoti ir ginkluoti po
licininkai, o taip pat televizi
jos žurnalistų filmavimo apa
ratų stoka (jie buvo uždrausti 
pačiose pavojingiausiose vie
tose), padėjo nuslopinti suiru
tę ir Čikaga išvengė ne vien 
medžiaginės, bet ir moralinės 
žalos, kai visame krašte, o, be 
abejo, ir užsienyje parodomas 
vandalizmas ir skaičiuojami 
nuostoliai. Nors papildoma 
apsauga miesto savivaldybei 
kainavo apie 1 milijoną dole
rių, bet Bulis pasisekimai 
atneša miestui dešimtis mili
jonų dol. pelno.

Neseniai skaitėme „Drauge” 
ir kitoje lietuviškoje spaudoje 
apie Lietuvos krepšinio rink
tinės pergalės, iškovotos 1937 
m., sukaktuves, vėl iš naujo 
jausdami pasididžiavimą ir 
savaisiais krepšininkais, ir 
Amerikos lietuviais, kurie 
žalią Lietuvos jaunimą įvedė į 
krepšinio aikštes ir išmokė 
pamilti šią sporto šaką. Skai
tėme ir kaip mūsų sportinin
kai buvo sutikti ne tik Kaune, 
bet kiekvienoje geležinkelio 
stotyje, pro kurią jie su lai
mėjimais grįžo namo. Daug 
gėlių, daug linkėjimų, daug 
valiavimų ir padėkų, bet jokių 
riaušių, plėšimų, langų dau
žymo...

Taip. Čikaga ir Lietuva turi 
bendrą „silpną vietą” krepši
niui, bet savo džiaugsmą lai
mėjimais tikrai nevienodai 
išreiškia!

SEVERIUKAS
68 JURGIS JANKUS

Nesiglaustėm, nesiglamonėjom, buvom 
kaip ligi šiol buvę, bet nebuvo lengva. Praeina pro šalį, 
ir lyg karštas vėjas perpučia. Karšta, drebulys ima. 
Jaunystė — kvailystė. Bet gal ir ne visai taip. Kartais 
ėmė darytis taip, kad, jeigu būčiau turėjusi kur, 
būėiau bėgusi už marių, už kalnų. Norėdama bėgti 
žinojau, kad ir turėdama kur bėgti, niekur ne
nubėgčiau, iš puskelės atgal sugrįžčiau. Kartais pykau 
ant anglių kasyklų, kam užgriuvo tėvą. Būtų par
važiavęs, būčiau ėjusi mokytis. Išsimokiusi būčiau 
galėjusi daug ką savaip padaryti. Nežinojau ką, bet 
žinojau, kad būčiau galėjusi, o dabar negalėjau nieko. 
Žinojau, kad turės būti kaip bus. Kaip motina, kaip 
tėvukas padarys. Močiutė širdimi gal ir mano pusėje 
būtų, bet darys, kaip reikės daryti. Gal ašarą kartu su 
manim nusibrauks, bet darys su motina ir su tėvuku. 
O ir Severiukas... Jis viską juokais vertė, o kas virė vi
duj, tik vienas ir težinojo. Kai kiti gulė perpietės, Se
veriukas ką nors šnarpštė ratinėje. Tėvukas ratinės 
kampe leido pasistatyti stalą, tai ten jis daug smulkių 
daiktų padarydavo namams, o kartu vis kokį niekutį 

ir man.
Kai pirmus metus atbuvau Marcelės vietoje, ru

denį pakvietė siuvėją ir pasiūdino man žieminius kai
liniukus. Rodos Krakėse atsirado naujas kailiadirbis, 
mokąs išdirbti avių kailius baltai, tai pats tėvukas 
nuvažiavo, nuvežė kailius ir sutarė, kad vieniem kaili
niukam išdirbtų baltus. Visus rudai, o man baltai. 
Sakė, vaikščiosi kaip baltai pražydusi. O Severiukas 
su tėvuku susimokęs padarė sagas. Nuo kažin kada 
ratinėje ant lentynėlės gulėjo beržinis moseris, tai 
tėvukas ir pabakštino Severiuką pažiūrėti, ar išeitų iš 
jo mano kailiniukam sagos. Tam du kartus sakyti ne
reikėjo. Padarė. Tokias gelsvas su tamsiais ringuliu- 
kais. Kai pradėjo kailiniukus siūti, motina ėmė 'rū
pintis, kad reikėtų nuvažiuoti pirkti sagų, tėvukas' su
ramino.

— Nesirūpink, aš jau nupirkau.
— Kada? — nustebo motina. — Kodėl niekam nie

ko nesakei.
Girdėjau tą jų šneką, tai tuoj įsiterpiau.
— Nė man neparodei. O gal prie baltų kailinių ne

tiks.
— Netiks, tai netiks, galėsi nusipirkti kokius 

norėsi. Jeigu tau netiks, įsisiūsiu sau, o mano spru
duklius galėsi įsisiūti sau.

Gerai žinojau, kokie tie tėvuko kailinių spruduk
liai: kažin kokio medžio, nuo metų, gal ir nuo 
čiupinėjimo pirštais visiškai parudę, o vietomis net pa
juodę, pailgi šakaliukai, per vidurį įkirpti ir storu 
siūlu prisiūti.

— Tėvuk! —- sušukau. — Prie tokių baltų? Tai jau 
geriau aš pati pasidarysiu naujus.

— Galėsi. Jeigu mano negeri. Bet neskubėk. Leisk 
man pasidairyti.

Pašnekėjom, taip ir palikom. Aš, ką aš? Negi bėgsi 
kur ieškoti. Žinojau, kad nei pas Skaplieminkus, nei 
pas Šimkę tokių, kokių pati būčiau norėjusi, tikrai ne
buvo. Šeduvoj gal ir galėtum rasti, bet dėl sagų negi 
tokį kelią nubėgsi. Galvojau, kai kada važiuos į turgų, 
paprašyti, kad ir mane paimtų, bet tuo tarpu nieko ne
sakiau, bet rūpesčio paslėpti negalėjau. Motina tą 
aiškiai matė. Žinau, kad ji daug daugiau matė. Jos 
rūpestis buvo didesnis už mano sagas, bet neatsivėrė, 
tik galvą pasukusi nuo lanktelio tepasakė:

— Ogi sekmadienį abidvi užeisim pas Šimkę. Jis 
juk važinėja prekių ir į Panevėžį, ir į Kėdainius, kas jį 
žino, gal ir dar kur. Pasakysi, kokių nori, ir parveš.

Tada taip pagailo Škaplierninko. Kai nebereikėjo 
slapstytis knygų, ir jis pranyko. Paprašyčiau. Jis važi
nėjo į Vokietiją, tenai tikrai gautų. Jeigu gaudavo gra

žiausių šukų ir visokių dailių sagelių, tai kaip galėtų 
negauti kailiniukams sagų.

Pašnekėjom, ir niekas daugiau apie sagas neužsi
minė, o siuvėjas, tad kriaučius, kailinius jau į galą 
raukė. Kelis sykius per dieną reikėjo užsivilkti. Jis 
rankomis braukė, šonus glostė, atbulas pasitraukęs 
žiūrėjo, liepė pasisukioti, rankas ir šiaip ir taip pakil
noti. Vieną pavakarę taip apžiūrėjęs pasakė:

— Galite pažiūrėti, kailiniai kaip nulieti. Matote, 
ir be sagų galėtų vaikščiot, bet kokie kailiniai būtų be 
sagų. Kaip tokia vienturtė be sagų vaikščios. Ar ir jai 
spruduklius siusite? Jeigu spruduklius, tai aš tik vie
tas pažymėsiu. Siūkitės patys. Aš savo rankomis gero 
drabužio negadinsiu.

— Kad tu, Ickeli, visiškai į burbulus išvirtai. Burbi 
ir burbi. Ar nebegali jau kaip žmogus pašnekėti. Vis 
reikia iš anksto atspėti, ko tau kada prireiks. Ar ne
galėjai per pietus arba net iš ryto pasakyti? Bet tyli, 
tyli, o paskum nei iš šio nei iš to imi burbėti, — pakilo 
močiutė iš staklių ir tebesibardama ėmė dairytis pro 
langus.

Tėvukas sode grėbstė lapus, tai ji išėjo į priebutį ir 
garsiai pasklausė:

— Kur tos tavo žadėtos sagos? Ickis jau burba, lyg 
mes jam darbą gaišintumėm. • (Bus daugiau)
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KRIKŠČIONIŠKOS MINTIES 
PASIREIŠKIMAS POLITINĖSE 

SVARSTYBOSE

JUOZAS KONČIUS

Prieš paskutiniuosius Lie
tuvos Seimo rinkimus susior
ganizavęs, Krikščionių demok
ratų partijos rėmėjų būrelis 
Čikagoje savo veiklos nenu
traukė nei po rinkimų, bet 
bandė ir toliau palaikyti arti
mus Tyšius su Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos va
dovybe, o taip pat ir asmeninį 
kontaktą su pavieniais vei
kėjais, aktyviai besireiškian
čiais Lietuvos politiniame gy
venime.

S.m. birželio 7 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje, LKD rėmėjų 
būrelio iniciatyva buvo su
rengta politinių svarstybų 
konferencija, pavadinta „Krikš
čioniškos minties pasireiš
kimas Lietuvos politiniame 
gyvenime”. Akstiną šias svar- 
stybas ruošti suteikė Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministro 
prof. Zigmo Zinkevičiaus atsi
lankymas Čikagoje. Pagrindi
niai renginio iniciatoriai buvo 
dr. Petras Kisielius, Jonas 
Pabedinskas, Pranas Povilai
tis su daug talkininkų. Prie 
registracijos stalo konferenci
jos dieną svečius pasitiko Pe
tras Jokubka, prie kavos ir už
kandžių stalo pertraukos 
metu uoliai patarnavo dr. Al
dona Juozevičienė ir Valerija 
Žadeikienė.

Konferenciją atidarė dr. P. 
Kisielius, pasidžiaugdamas 
gražiu dalyvių skaičiumi, nors 
oras tą dieną važinėjimui ir 
nebuvo palankus — visą dieną 
lijo. Savo žodyje jis paryškino 
ki^kščioniškos minties svarbą, 
rySį., su Į politika ir tai, kad 
LKD partija ryškiausiai reiš
kiasi, nešdama šią mintį į 
viešą gyvenimą, nors yra ir 
kitų politinių partijų, kurios 
krikščioniškos minties pasi
reiškimus politikoje toleruoja. 
Jis paminėjo išeivijos lietuvių 
įnašą atsistatančios Lietuvos 
gyvenime, o ypačiai plačiai iš
sišakojusioje labdaroje. Poli
tinė sritis yra irgi nemažiau 
svarbi ir jai reikėtų teikti dau
giau dėmesio, negu iki šiolei 
— parama reikalinga tiek fi
nansinė, tiek ir minčių pasi
keitime su panašių politinių 
pažiūrų žmonėmis. Ši konfe
rencija suteikia galimybę to
kiai krikščioniškų minčių ana
lizei bei draugiškam pokal
biui.

Baigdamas savo žodį, dr. P. 
Kisielius perdavė naujai per
rinktos LKD centro valdybos 
pirmininko Vytauto Janonio 
sveikinimą konferencijos daly
viams. Išeivijos KD valdybos 
pirmininkas Č. Masaitis raštu 
sveikino konferenciją, laukda
mas iš jos ir konkrečių 
pasiūlymų LKD centro valdy
bai, linkėdamas, kad „šio su
sitikimo visos mintys šviestų 
laimės spinduliais mūsų ke
lyje į Tėvynės atgimimą”.

Pirmojoje konferencijos da
lyje: „Politinė išeivijos veikla, 
padėtis”, pranešimus padarė 
Jonas Kavaliūnas, Marija Re
inienė ir Jonas Pabedinskas. 
Su kalbėtojais dalyvius supa
žindino ir diskusijoms vadova
vo Jonas Kavaliūnas. Savo 
žodyje jis paminėjo mūsų rū
pesčius Lietuvos vargais, kai 
ji buvo okupuota ir konkrečią 
paramą, kai ji tapo laisva. 
Sunku būtų išvardinti labda
ros organizacijų bei atskirų 
būrelių paramos apimtį. O 
kiek paramos ir pavieniai as
menys bei šeimos yra pasiuntę 
savo giminėms ir artimie
siems. Kada nors tai padarys 
istorikai. Be labdaros, Lietu
vai yra reikalinga ir mūsų 
moralinė parama, mūsų žodis, 
dialogas vienų su kitais. Rei
kia šnekėtis, ieškoti kelių į 
šviesesnę ateitį.

Marija Remienė savo dina
mišku nusiteikimu krikščio
niškos minties puoselėjimui 
politinėje plotmėje, kritiškiau 
pasisakė apie išeivijos pasy
vumą ir nenorą aktyviai įsi
jungti į Lietuvos politinį gyve
nimą. Reikia finansiškai, o 
taip pat ir apmąstytu kritikos 
žodžiu, įsijungti į dialogą su 
krikščioniškai nusiteikusiomis 
politinėmis partijomis. Kodėl 
Lietuvoje tokie suvargę krikš
čionys demokratai ir tokie 
skurdūs 1996 metų Seimo rin
kimų rezultatai, klausė M. Re
mienė. Mūsų išeivija yra ne
veikli, nėra nusiteikusi įsi
jungti į Lietuvos politinį pro
cesą. Trūksta vadovų, kurie 
pajėgtų išjudinti lietuvių vi
suomenę. Krikščionių demo
kratų veikla suaktyvėjo prieš 
Seimo rinkimus, ypač po to, 
kai į Ameriką atvyko ir 
aplankė plačiau lietuvių apgy
ventas vietoves dr. Albertas 
Šimėnas, po rinkimų veikla 
vėl aptilo.

Krikščionių demokratų tik
slas yra gražus „tarnauti Lie
tuvai”, tad ir jų politinė veikla 
turėtų susilaukti daugiau pa
ramos iš visų krikščioniškai 
mąstančių žmonių. Reikia ge
resnių ryšių su Lietuva ir dau
giau informacijos apie KD 
veiklą Lietuvoje. Vilčių teikia 
perrinkta, pasipildžiusi nau
jais nariais LKD centro valdy
ba. Ji ragino visus, be išlygų, 
remti prof. Vytauto Landsber
gio kandidatūrą į prezidentus.

Dviejų krikščio liškai mąs
tančių partijų esminiai bruo
žai, tarp krikščionių demo
kratų ir konservatorių, išei
vijoje išryškėjo prieš paskuti
nius Seimo rinkimus ir atsira
do žmonių norinčių padėti vie
niems ar kitiems, taip aiškino 
savo žodyje Jonas Pabedins
kas. Anksčiau šios rėmėjų 
grupės buvo žinomos, kaip
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Krikščioniškosios minties politinėse svarstybose, įvykusiose birželio 7 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
buvo daug kalbėtojų, nes tai svarbi ir aktuali šių dienų tema visiems, besirūpinantiems tėvynės Lietuvos ateiti
mi. Čia būrelis kalbėjusiųjų, viršuje iš kairės: Marija Remienė, Juozas Giedraitis, Vladas Šoliūnas, dr. Algis 
Norvilas, Jadvyga Damušienė, Pranas Povilaitis, dr. Jonas Račkauskas, Juozas Polikaitis.

padėtis pasikeitė: išryš- 
panašumai ir skirtumai 
abiejų partijų. Tačiau, 
matydami tuos skirtu- 
norėtume, kad ateityje

Kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC (kairėje) ir dr. Juozas Meškauskas, 
dalyvavę Krikščioniškosios minties politinėse svarstybose.

Visos nuotraukos šiame puslapyje Zigmo Degučio

„landsbergininkai”, tiesiogiai 
užsiangažavęs nei konserva
toriams, nei krikščionims de
mokratams. Prieš Seimo rinki
mus 
kėjo 
tarp 
nors 
mus,
tarp krikščioniškai nusiteiku
sių partijų vyktų dialogas, 
kad jos esminiuose klausi
muose susitartų, reikalui 
esant darytų kompromisus, 
kad Lietuva stiprėtų ir augtų 
kaip krikščioniška demokra
tinė valstybė. Jis taip pat 
reiškė susirūpinimą, kaip 
būtų galima labiau išjudinti 
išeiviją politiniam nusiteiki
mui bei aktyviam įsijungimui 
į Lietuvoje vykstančius poli
tinius procesus.

Po prelegentų pasisakymų 
vyko gyvos diskusijos iškeltais 
klausimais. Buvo plačiau pa
sisakyta artėjančių prezidenti
nių rinkimų, pabrėžiant, kad 
visos krikščioniškai nusitei
kusios grupės šiose rinki
muose turėtų dirbti sutarti
nai.

Konferencijos dalyje: „Poli
tinė veikla išeivijoje ir veiklos 
galimybės” toliau buvo kalba
ma, kaip suaktyvinti išeiviją, 
kad ji labiau domėtųsi vyk
stančiais politiniais procesais 
Lietuvoje ir kiek įtakos išei
vijos rėmėjai gali ar turi turėti 
į LKD-tų veiklą. Šiam pokal
biui vadovavo Jonas Vaznelis, 
o pokalbyje dalyvavo Šoliūnas, 
Jadvyga Damušienė ir Pilypas 
Narutis.

Vladas Šoliūnas pabrėžė, 
kad LKD rėmėjų būreliai, 
įsisteigę prieš Seimo rinki
mus, savo veiklą tęstų ir to
liau ir kad būtų bandoma arti
mai bendradarbiauti su Lietu
vos KD vadovybe. Jis kėlė su
sirūpinimą sunkia krikščio
niškos minties laikraščių pa
dėtimi Lietuvoje. Gal reikėtų 
jiems apsijungti ar bent arti
miau bendradarbiauti, su
burti stipresnį spaudos dar
buotojų branduolį ir būtinai 
ruošti jaunų žurnalistų prie
auglį, o jų stažuotes užsienyje 
gal galėtų paremti ir išeivija 
bei jos fondai.

Pilypas Narutis savo trum
pame pasisakyme pažymėjo 
žalingą krašto spaudos įtaką į 
Lietuvos gyvenimą. Daugelyje 
žurnalistų atsispindi sovie
tinės mokyklos įtaka jų mąs
tysenai, o taip pat ir politinių 
bei kitų aktualijų aprašy
muose.

Jadvyga Damušienė pasi
sakė, kad daug šiuo metu prie 
svarstybų prisidėti negalinti, 
nes jų dienos šiame žemyne 
jau suskaitytos — jie išvyksta 
apsigyventi į Lietuvą. Tikisi, 
kad ten jiems bus progų 
plačiau įsijungti į krikščio

niškos minties skleidimo veik
lą, o apie tai pasižadėjo per 
spaudą painformuoti ir išei
viją. Čia liekantiems ji linkėjo 
eiti, krikščioniškos demokrati
jos keliu, išpažinti savo pa
saulėžiūrą ir dirbti Lietuvai.

Diskusijose buvo keliama 
mintis, ar LKD-tai ne per 
daug save susiaurino, apjung
dama vien aktyviai besi
reiškiančią katalikų visuome
nę, nebandydama įtraukti į 
savo tarpą visas krikščioniškas 
bendruomenes: protestantus, 
pravoslavus ir kitus krikš
čionis, neužsidaryti, kaip vie
nas pastebėjo, „zakristijose”, 
bet eiti su tauta. Kalbant apie 
spaudą, buvo siūloma krikš
čioniškai spaudai — „XXI 
amžiui” su „Dienovidžiu” už
megzti artimesnį dialogą.

Paskutinėje ■ priešpietinėje 
dalyje buvo pažvelgta į pagrin
dinius krikščionių demokratų 
principus. Pokalbiams vadova
vo Jonas Vainius. Pranešimus 
padarė kun. dr. Vytautas Bag
danavičius, dr. Juozas Meš
kauskas ir dr. Jonas Rač
kauskas.

Kun. dr. V. Bagdanavičius 
pažymėjo, kad krikščioniškoji 
demokratija yra jaunas istori
nis reiškinys, atsiradęs kaip 
atsakas į industrinės revoliu
cijos sukeltas negeroves. 1881 
metais pasirodė popiežiaus 
Leono XIII enciklika „Rerum 
novarum” — apie naujų laikų 
dvasią socialinėje ir politinėje 
valstybės santvarkoje. Joje 
teigiama, kad, nors valdžia ir 
yra iš Dievo, bet jos nešėjai 
yra pačių žmonių rinkti as
menys. Darbininkų nuoskau
dos, prasidėję revoliuciniai ju
dėjimai, iššaukė Bažnyčią į 
naują erą, į naują socialinę 
santvarką, kuri daugeliui vys

kupų anuomet nebuvo maloni. 
„Rerum novarum” enciklika 
dar labiau išryškino popiežius 
Pijus XI, minint šios encikli
kos 40-ties metų sukaktį, pas
kelbęs encikliką „Quadra- 
gesimo Anno”, kurioje iške
liamas žmogaus asmens pra
našumas prieš organizaciją. 
Ką gali padaryti pavienis 
žmogus — nereikalinga orga
nizacija, o ką gali padaryti 
bendruomenė — nereikalinga 
valstybinio sprendimo, buvo 
išryškinta kompetencijų gra
dacija. Lietuva pirmoji pasisa
vino KD-jos principus, kurie 
pasireiškė, sprendžiant socia
linius klausimus po nepriklau
somybės atgavimo. Kun. dr. V. 
Bagdanavičius iškėlė didelius 
to meto LKD veikėjo kun. My
kolo Krupavičiaus nuopelnus, 
ypač, jam vadovaujant, pra
vestą Lietuvos žemės reformą.

Dr. J. Meškauskas pažvelgė 
į Lietuvos gyvenimą iš isto
rinės perspektyvos, pažymė
damas, kad Vakarai Lietuvai
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niekada nebuvo palankūs. 
Nuo kryžiuočių užpuldinė
jimų, nelaimingos unijos su 
Lenkija, po to buvusių Lietu-< 
vos padalinimų, Lietuva ne-L, 
atkreipė savo egzistencijai 
Vakarų dėmesio ar simpatijų. 
Tas pat vyksta ir dabar, 
iškilus Lietuvos priėmimo į 
NATO klausimui. Dėl Lietu
vos stojimo į NATO, dr. J. 
Meškauskas žvelgė kritiškai ir 
nenorėtų matyti kraštą tam
pant kariniu tramplynu. Gerų 
ryšių palaikymas su Lenkija, 
kitomis Baltijos valstybėmis ir 
Skandinavijos kraštais yra pa
grindiniai mūsų valstybinės 
egzistencijos laidai. Tarptau
tinės organizacijos, į kurias 
Lietuva jungsis, pareikalaus 
prisitaikymo ir dalinio tauti
nio identiteto praradimo, kas 
mūsų mažai tautai kelia pa
vojų. Tokiam prisitaikymo mo
mentui tautą reikia paruošti.

Dr. Jonas Račkauskas, Litu
anistikos centro ir tyrimų in

stituto Jaunimo centre direk
torius, pažymėjo, kad jo vado
vaujamas centras artimai ben
dradarbiauja su Lietuvos mo
kslininkais, ypač istorikais ir 
lituanistais, kurie atvyksta į 
Čikagą rinkti medžiagos mo
kslinėms studijoms ar susi
pažinti su čia sukauptais litu
anistiniais bei istoriniais, rin
kiniais. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį į sunkią Lietuvos mo
kyklų padėtį, su kuria daug 
kartų, besilankydamas krašte, 
jis yra gerai susipažinęs. Ap
gailestavo, kad mokykloms 
trūksta pinigų, o tuo pačiu ir 
gerų mokytojų. Į mokyklas yra 
sulindę daugelis tokių, kurie 
apie mokymą ir auklėjimą, 
ypač tautinį, neturi jokios 
nuovokos. Tautinis įsisąmo
ninimas turi ateiti per mokyk
las ir tai yra pagrindinė mo
kyklos užduotis. Esant krašte 
daugeliui trūkumų, reikia 
daugiau asmeninio pasiaukoji
mo dirbti bendram labui. O 
šito Lietuvoje kaip tik ir pasi
gendama.

Po šių pranešimų taip pat 
vyko lajai gyvos diskusijos.

Po pietų pertraukos paga
liau dalyviai turėjo progą 
išgirsti ir ypatingus šio simpo
ziumo svečius, kurių paklau
syti atvyko ir daugiau dalyvių. 
Šioje dalyje jie išgirdo Lietu
vos Švietimo ir mokslo mi
nistrą prof. Zigmą Zinkevičių, 
Lietuvos Laisvės kovos są
jūdžio prezidiumo pirmininką 
ir partizanų vadą Joną Če
ponį, o po jų dar kalbėjo, prieš 
keletą dienų iš Lietuvos 
grįžęs, prof. dr. Algis Norvilas, 
kur jis vieną semestrą Vil
niaus universitete skaitė psi
chologijos paskaitas.

(Bus daugiau)
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BALTIA EXPRESS CO. LTD.
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SIUNTINIAI BE MUITO Į LIETUVĄ

* SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ;
* ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ;
’ AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS UŽ $44.00 PER 14 DIENŲ;
* MAROUETTE-PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
* NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS;

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
8327 S. PULASKI RD.
CHICAGO, IL 60652

AMBER GROUP
482 THOMAŠ DRIVE 

BENSENVILLE, IL 60106
ARBA

SKAMBINKITE NEMOKAMAI:
1-800-SPARNAI
1-800-772-7624

NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA
Tirpsta ir knygų kainos...

VASARINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS

DRAUGE” PO VIENĄ DOLERĮ !
Pirkite siuntimui į Lietuvą 

per TRANSPAK 
„Spaudos vajus Lietuvai”.

TRANSPAK
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO.

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2-5 dienas.

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,j 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai, 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis Šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 j
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ARVYDAI, AČIŪ!

Dėkoju Arvydui Barzdukui 
už straipsnį „Apie svetimvar- 
džių rašybą ir lietuvių kalbą 
apskritai” („Draugas”, 1997.- 
06.14).

.. Vis daugiau girdėti balsų 
prieš mūsų gražiosios kalbos 
šusinimą gausiais barbariz
mais ir tiesiog išjuokiamą ne
tiksliais naujadarais bei tarp
tautiniais žodžiais, kuriems 
yra puikūs lietuviški atitik
menys.

Ypatinga padėka Arvydui už 
priminimą, kaip nemandagu 
ir nekultūringa svetimtaučių 

*1 pavardes perrašinėti lietuviš
kais'Kai rašytojas Victor Hugo 

"Lietuvos spaudoje vadinamas 
„Gugu”, o buv. JAV viceprezi
dentas Quail „Kveilu”, nesi- 
piktinkim, kai lenkai Vilnių 
rašo „Wilno”.

Gal Arvydo Barzduko balsas 
liks tik „šaukiantis tyruose” 
Lietuvos žurnalistams, tačiau 
užsienio spaudoje pasitaikan
tys. netikslios derybos sakiniai 
ir išsireiškimai, man rodos, 
šiek;tiek mažesnės nuodėmės, 
negu Lietuvos spaudoje mir- 
gantys „ažiotažai”, „afišos”, 
„nacijos”, „komfortai”, „lyde
riai”, „reanimacijos”, aukcio
nai” ir pan.

Mūsų kalba ir spauda — di
džiausias mūsų visų turtas. 
Kol dar užsienio lietuvių rašy
tojai, redaktoriai ir žurnalistai 
tebedalyvauja susirinkimuose 
nę.„mytinguose”, sudaro posė- 
džiams darbotvarkes, ne „gra
fikus”, namus vėsina vėsin
tuvais ne „kondicionieriais”, 
kol dar mėgsta patogumą, ne 
„komfortą” ir valgo priešpie
čius ne „lenčą”, tol jie dar „ne
išėjo iš krašto iš didelio rašto”. 
O skaitytojai dar gali suprast, 
kas parašyta be anglų k. bei 

į tarptautinių žodžių žodyno.
O Lietuvoje, duok Dieve, bus 

išgirsti, jau šaukt pradedan
tys, Lietuvos kalbininkų bal
sai.

Nijolė Užubalienė 
Chicago, IL

:RlJ
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___  KLYSTI ŽMOGIŠKA

Džiugu, kad ukmergiečiai 
domisi juos iš JAV-ių pasie
kiančiu dienraščiu „Draugu”, 
kurį Ukmergės viešajai biblio
tekai užprenumeravo trys bu
vę.: fir širdimi tebesą) ukmer- 
giečiai: Ona Siliūnienė, Sofija 
Jelionienė ir Vytautas Grau
žinis.

1997 m. birželio 13 d. 
„Draugo” laiškų skyriuje tilpu- 
sio Ukmergės viešosios biblio
tekos direktorės Valerijos Ži
donienės padėkos laiško pa
baigoje (ne dėl redakcijos kal
tės) įrašyta Valerijos Tylienės 
pavardė. Turėjo būti — Vale
rija Židonienė.

Už klaidą atsiprašau.
Sofija Jelionienė, 

Darien, IL

PER GREITAI DARO 
SPRENDIMUS

Prieš kiek laiko „Draugo” 
puslapiuose pasirodė PLB Sei
mo programos pirmininkės 
■Irenos Lukoševičienės straip
snis apie PLB istoriją ir atei
nančio PLB Seimo programą. 
Straipsnyje I. Lukoševičienė 
nutarė nelaukti PLB atstovų 
nutarimų, ir jau iš anksto nus
tatyti, kad PLB tikslas yra 
„lietuvybės išlaikymas” pasau
lio kraštuose.

Bet PLB idėja kilo ir tapo re
alybe Lietuvos okupacijos ne
laimėje, siekiant organizuoti 
pastangas išlaikyti viltį ir ga
limybes sugrįžti į tėvynę. Lai
kui bėgant, sugrįžimas į tėvy
nę perėmė metafizinę sąvoką, 
t.y. sugrįžimą darbais: litua
nistine kūryba, visuomenine 

veikla, jaunų kartų išauklėji
mu. Bet Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje niekad nebu
vo atsižadėta pagrindinio ve
damojo tikslo: sugrįžti į tė
vynę.

Tad, man rodos, truputį per 
greit I. Lukoševičienė daro 
sprendimus už visus PLB ats
tovus.

Esame išsklaidyti ir išsi
sklaidę po visus pasaulio ka
inus. Nors ir Lietuva atgavus 
nepriklausomybę, mūsų sugrį
žimo keliai dar daugumai toli
mi, sunkūs ir net nenumatyti. 
Bet jei PLB širdis nustoja 
plakti sugrįžimo į tėvynę pa
grindu, prarandame mūsų 
unikalų tęstinumą su praeiti
mi. Neatsižadėkime taip leng
vai.

Mano nuomone, jei Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje at
sisakome sugrįžimo į tėvynė 
pagrindo veiklos įprasmi
nimui, tada PLB veikla tampa 
panaši į tos nelaimingos viš
telės paskutinį beviltišką kie
mo apibėgimą po ūkininko kir
vio smūgio.

Raginu visus PLB atstovus, 
važiuojančius į Vilnių apsišar
vuoti nuo visokių cukrinių 
šūkių ir nuodugniai į savo 
identitetą ir ateities viltis pa
žvelgti. Tada galėsime patvir
tinti PLB tikslus, žengiant į 
dvidešimt pirmąjį amžių.

Vytas Maciūnas
Cherry Hill, NJ

GAL ŠITAM PAVYKTŲ?

Su nekantrumu laukiame 
„Severiuko”. Kai „Draugas” 
vėluoja arba kurią dieną iš vis 
neateina, mums abiem su 
vyru visą savaitę sugadina. 
Nors mes palyginti netoli 
Čikagos gyvename, be kažkas 
kartais taip sumaišo pašto 
siuntas,- kad-vėlesnį „Draugą” 
gauname pirmiau, b senesnį 
vėliau.

Žinau, kad ne „Draugo” 
kaltė, nes jūs tikrai pirma 
nespausdinate ankstesnes, o 
tik paskui vėlesnes laidas, bet 
pagalvokite, kaip susimaišo 
mūsų mylimo „Severiuko” at
karpa dėl tokio pašto neparei
gingumo!

Turite, kaip girdėjome, 
naują administratorių, tai gal 
jam pavyks pašto reikalus sut
varkyti, nors kitų pastangos 
nebuvo labai veiksmingos. 
Linkime visiems sėkmės, o 
mielam mūsų deimančiukui 
Jurgiui Jankui linkime sukur
ti dar daug „Severiukų” ir 
panašių šedevriukų.

Bronė Kvederauskienė
Hickory Hills, IL

KARININKŲ RAMOVĖ 
IR LIETUVOS ŽMONĖS

Skaitant ilgame rašinyje 
„Drauge”, „Reprezentacinei 
Lietuvos karininkų ramovei 
— 60 metų”, Pranas Abelkis, 
kur aprašoma neišpasakytas 
šių rūmų ištaigingumas ir juo
se vykusios puotos. Statybai ir 
puošimui išleista daug mili
jonų litų. Atsimintina, kad tuo 
metu maža dėžutė degtukų 
kainavo net 10 centų. Pasida

JAV LB Michigano apygardos atstovai š.m. birželio 2 d. lankėsi pas savo 
valstijos JAV Kongreso narį Joe Knollenberg, prašydami jo paramos Lie
tuvos pastangoms įsijungti į NATO. Iš k.: Jonas Urbonas, JAV Kongreso 
narys Joe Knollenberg ir LB Michigan apygardos valdybos pirmininkė 
Liuda Rugienienė.

Pavasario žiedai patinka bitelėms, bet tinka ir „bitinėliui’

ro liūdna širdyje, kad pinigai 
buvo iššvaistyti prabangai, 
kai tuo tarpu miestelių, kaimų 
gyventojai ir ūkininkai buvo 
apdėti mokesčiais kariuome
nės ir karininkijos išlaikymui. 
Prisimenu jaunas dienas tėvų 
ūkyje ir laikus, kada vargin
gai ėjau į gimnaziją. Trūko 
visko, mokesčiai aukščiausi.

Skaitant partizanų-tremti- 
nių parašytas knygas, pas
tebėsime, kad partizanavo pa
prasti jaunuoliai. Aukštųjų 
karininkų buvo gal tik kele
tas, kiti išbėgo su generolais iš 
Lietuvos. Ką davė ištaigingieji 
rūmai? Ką jie reprezentavo?- 
Gal tik turtingąją Lietuvos vi
suomenę ir karininkiją?

Laimė, kad okupantas jų 
nesunaikino ir Krašto apsau
gos ministerija naudoja, kaip 
Kultūrinio ir dvasinio ugdymo 
centrą. Svarbiausias šių pas
tatų’ tikslas turėtų būti pa
ruošimas Lietuvos visuome
nės, tėvynės meilės suprati
mui ir pasiaukojimas jos 
laisvės apgynimui. Šioms pas
kaitoms turėtų būti kviečiami 
buvę partizanai-tremtiniai, 
kaip praėjusių įvykių aiškin
tojai, kaip reikia aukotis dėl 
Lietuvos laisvės.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

PAŠVENTINTA TAUTOS 
KANKINIŲ BAŽNYČIA

Birželio 14 d., Gedulo ir vil
ties dieną, Berčiūnuose pa
šventinta Tautos .Kankinių 
bažnyčia ir varpinė.

Centriniame altoriuje sus
pindėjo iš senosios Berčiūnų 
bažnyčios išsaugotas vitražas, 
kuriame įrašytos tos skau
džios mūsų tautai datos: 
1941 m. birželio 14 - 22 d., 
kai Lietuvos žmonės buvo tre
miami į Sibirą.

Tą pačią dieną suskambėjo 
varpai, perkelti iš pirmosios 
Amerikos lietuvių Šv. Jurgio 
bažnyčios Čikagoje. Už šią 
didelę dovaną ypatingai noriu 
padėkoti Marijai Rudienei, ku
rios rūpesčiu varpai buvo iš
saugoti ir per Atlanto vande
nyną atplukdyti į Lietuvą.

Taip pat Marijai Rudienei 
dėkojame ir už 12,000 dolerių 
auką, skirtą bažnyčios var
pinės statybai.

Dėkoju ir Vandai Prunskie
nei, paaukojusiai 5,000 dole

rių bažnyčios altoriaus įren
gimui, taip pat visiems ki
tiems Amerikos lietuviams, 
prisidėjusiems prie Berčiūnų 
Tautos Kankinių bažnyčios 
statymo.

Kun. R. Gudelis
Naujamiesčio klebonas

KOKIE 
DEZINFORMACIJOS 

TIKSLAI?

Pastaruoju metu padaugėjo 
neigiamo pobūdžio ir neatitin
kančių tikrovės žinių apie ka
riuomenę. Negerovių išryški
nimas ir jų nušvietimas visuo
menės informavimo priemo
nėse yra būtinas ir sveikinti
nas reiškinys. Kariuomenėje 
griežtai žiūrima, kad būtų lai
komasi įstatymų, taigi Krašto 
apsaugos tarnybos ir Visuo
menės informavimo įstaty
mams, nėra išimties.

Visuomenės informavimo 
įstatymo 8 straipsnis skelbia, 
kad „neleidžiama platinti ži
nomai tikrovės neatitinkan
čios informacijos, šmeižian
čios, įžeidžiančios, žeminan
čios žmogaus garbę ir orumą”.

Deja, kai kuriuose laikraš
čiuose nuolatos spausdinamos 
žinios, neatitinkančios tikro
vės, nutylint faktus arba juos 
iškraipant. Bene labiausiai 
buvo puolamas krašto apsau
gos ministro įsakymas, atkar
tojantis vyriausybės nutarimą 
„Dėl oficialios informacijos 
registravimo bei pateikiamo 
žmonėms ar viešosios informa
cijos rengėjams tvarkos”. 
„Respublika” paskelbė, kad 
kariuomenėje įvedama cen
zūra. „Lietuvos rytas” parašė 
apie „barikadas prieš žurna
listus”. Dažniausiai būdavo 
„pamirštama”, jog tariamos 
„barikados” ir tariama „cen
zūra”, įvesta premjero M. L. 
Stankevičiaus vyriausybės, ir 
yra informacijos teikimą nor
minantis teisinis aktas, pri
valomas visoms valdžios insti
tucijoms ir biudžetinėms orga
nizacijoms, kad tai nėra kraš
to apsaugos ministro išmonė. 
Laikraščiuose gana išradingai 
buvo painiojamos viešosios, 
oficialiosios informacijos ir as
meninės nuomonės sąvokos.

Tokie tikrovės iškraipymai 
vertintini kaip dezinformacija, 
kurios užsakymai siekia poli
tinių tikslų. Lietuvos žurna
listų bei leidėjų etikos kodekso 
3 punktas skelbia, kad „faktai 
ir duomenys grindžiami tiesa, 
kurią galima nustatyti atitin
kamomis patikrinimo ir įro
dymo priemonėmis”, o nuo
monė būtų reiškiama „sąži
ningai ir etiškai, sąmoningai 
neiškreipiant faktų ar duome
nų”.

Šiandien dar pernelyg drąsu 
kalbėti apie laisvąją spaudą, 
kaip demokratijos ramstį ir 
būtinąją sąlygą.

Liguistai reaguoti į dezinfor
maciją nereikia. Dezinformaci
jos gausumas liudija sunkų so
vietmečio palikimą ir paleng

va bręstančios demokratijos 
negalias. *

Lietuvos kariuomenė turi 
tapti didele ir veiksminga pi
lietinio ugdymo mokykla. Nuo 
to priklauso ir mūsų kariuo
menės įvaizdis. Tačiau nieka
da niekas neturėtų pamiršti, 
kad kariuomenė tai mūsų vi
suomenės uniformuota dalis. 
Visos bėdos, ydos ir negerovės 
varginančios visuomenę, bū
dingos ir kariuomenei. Tik 
ropštis iš tų negerovių kariuo
menė turi sparčiau ir tai vyks
ta.

O ar nesiekiama dozuojama 
dezinformacija išplauti pasi
tikėjimą mūsų kariuomene, 
mūsų valdžia, galiausiai ir ne
priklausomos valstybės gebėji
mu savarankiškai tvarkytis?

Ar nelenda kaip yla iš maišo 
nostalgija mitkino tipo ant
rųjų sekretorių, „vedusių liau
dį iš vienos pergalės į kitą”?

Edmundas Simanaitis
Vilnius

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. birželio mėn. 17 d. 5

AJA.
ANTANINA BALEIŠIENĖ
Gyveno Čikagoje.
Po sunkios ligos mirė 1997 m. birželio 12 d., 3 vai. p.p., 

sulaukusi 84 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: duktė Alė Kėželienė, žentas Algimantas, 

anūkas Robertas, anūkė Žibutė Kėželytė-Gower; proanūkai 
Sean ir Kirk bei giminės JAV ir Lietuvoje.

Priklausė LDK Birutės draugijai, panevėžiečių klubui; 
buvo rėmėja Šv. Kazimiero Seserų.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdusi šeima.

TUSKULĖNŲ VARPAI...

(Atkelta iš 3 psl.)
Gaidžių šeimos nužudymo 

byla visgi vykdyta ir praėju
siais metais vyko keli teismo 
procesai. Jame stribų būrio 
vadas K. Kurakinas buvo kal
tinamas genocidu ir nuteistas.

Kitame pokalbyje, pavadin
tame „Per kokią prizmę 
žvelgti į KGB?” Generalinės 
prokuratūros Specialiųjų ty
rimų skyriaus vyriausiasis 
prokuroras V. Vaicekauskas, 
priminęs LT „Kranto” laidą ir 
joje rodytą pensionate pasku
tines gyvenimo dienas lei
džiantį KGB pulkininką Soko- 
lovą, apgailestavo, jog šio ka
gėbisto niekas čia net neap
klausė. V. Vaicekausko nuo
mone, „Žiūrėti į visą KGB 
veiklą vien tiktai per genocido 
prizmę yra per siaura. Gyven
tojų genocidas buvo vykdomas 
tik tam tikru laikotarpiu, o 
KGB iki paskutiniųjų metų 
dirbo visą ardomąjį, žvalgo
mąjį darbą. Visa tai svarbu 
šiandien išsiaiškinti. Maža to 
— išsiaiškinti ne tik ką vakar 
veikė, bet ką jis ir šiandien 
dirba”.

„Tuskulėnų varpas pradeda 
gausti” autorius E. Simanaitis 
įžangoje rašo: „Tautos teisė 
priešintis pavergėjui yra kon
stitucinė, teisėta, neginčijama 
ir todėl šventa. Esu įsitikinęs, 
kad naujasis Seimas, pripa
žinęs partizanus Lietuvos ka
riais savanoriais, padėjo vieną 
iš kertinių akmenų į Valsty
bės pamatus — Teisingumas 
mūsų šalyje bus atkurtas. Su- 
maigyti Tėvynės vaikų liki
mai, kruvinos kovos, tragiškos 
žūtys, skaudžios netektys bus 
deramai įvertintos, teisiškai 
apgintos nuo patyčių ir nieki
nimo ir taps sudėtine būtina 
Tautos istorijos dalimi”.

1997 m. vasario 2 d., para
šęs įžangą „Tragiškų įvykių 
sukaktis”, buvęs „Vytenio” bū
rio partizanas Respublikos 
Krašto apsaugos viceministras 
Edmundas Simanaitis, ją už
baigia tokiais žodžiais: „Ilgai 
tylėjęs Tuskulėnų varpas pra
deda gausti. Išgirdusiems šį 
gaudimą tepadeda Viešpats 
atlikti istorinę teisingumo at
kūrimo pareigą nuosekliai ir 
neatidėlioj ant”.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

LKVS-gos Ramovės Čika
gos skyriaus nariu susirin
kimas įvyks birželio 22 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centre. Visi skyr. nariai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
Bus įteikiami Padėkos lapai, 
aukojusiems Kauno Ramovei.

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas birželio 27 d.,
penktadienį, 6:30 vai. vak., 
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Kadangi yra daug 
labai svarbių, susietų su apy
linkės reikalais, klausimų, 
todėl numatytas kelių valdžios 
atstovų dalyvavimas. Nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti, klausti klausimus, 
pareikšti nuomones. Kaip 
įprasta, po susirinkimo bus 
kavutė.

Čikagiečiai tvirtina, kad 
vasara prasideda kartu su 
Grant Parke koncertų pra
džia. Tad galima sakyti, kad 
— ne pagal kalendorių, o pa
gal tų koncertų pradžią — va
sara prasidės šį šeštadienį, 
birželio 21 d., 8 vai. vak., pir
muoju koncertu. Programoje: 
Grant Park simfoninis orkes
tras ir choras, diriguojamas 
Alessandro Sicilioni, su bari
tonu Dmitri Hvoroslovsky, o 
sekmadienį, birželio 22 d. į 
programą įsijungia ir smuiki
ninkė Elmira Darvorova. Bus 
atliekami Čaikovskio, Rossini, 
Verdi ir kiti kūriniai. Koncer
tai nemokami.

Balio Gaidžiūno vardo 
lietuviškos patriotinės poezi
jos konkursas JAV jaunimui 
(iki 35 m. amžiaus) pratęsia
mas iki rugsėjo 1 d. Premijų 
dydis: pirmoji — 300 dol., an
troji — 200. Konkurso mece
natas, buvęs „Dirvos” redakto
rius, yra palikęs 2,500 dol. 
penkiems metiniams konkur
sams. Pagal a.a. B. Gaidžiūno 
valią, jo testamento vykdyto
jas Jonas Kazlauskas, konkur
so reikalus tvarkyti įgaliojo 
JAV LB Kultūros tarybą. No
rintieji dalyvauti, turi iki š.m. 
rugsėjo 1 d. atsiųsti savo kū
rinį, niekur dar nespausdintą, 
pasirašytą tik slapyvardžiu. 
Pridėto vokelio viršuje užra
šyti tik slapyvardį, o viduje — 
vardą, pavardę ir adresą. 
Siųsti: Stasė Petersonienė, 
2534 W. 40th Str., Chicago, IL 
60632.

Ar Jūsų šeimoje šventė? 
Krikštynos, sužiedotuvės, ves
tuvės, mokslo metų užbai
gimas, sukaktuvės, naujagi
mio atėjimas į šį pasaulį? At
siųskite nuotraukėlę, atsiųs
kite aprašymą — trumpesnį, 
ilgesnį —, mes mielai iš
spausdinsime „Drauge” spe
cialiame skyriuje apie mūsų 
skaitytojų šeimas. Tai nepasi
gyrimas, o tik pasidžiaugimas 
ir pasidalinimas geromis 
žiniomis su kitais tautiečiais.

Mokėti už 
reikia.

tokias žinutes ne

į gamtą — pasi- 
Morton Arboretum

Išvyką 
vaikščioti 
parke, kuris daugiau panašus 
į medžių bei įvairiausių 
krūmų gamtos muziejų, ruošia 
Vyresniųjų lietuvių centro 
vadovybė birželio 27 d., penk
tadienį. Išvykstama autobusu 
nuo „Seklyčios” 9 vai. r., o au
tobusas sugrįš 4 vai. p.p. 
Vaikščioti daug nereiks, nes 
autobusas važinės aplink 
parką ir palydovas aiškins 
apie įvairią augmeniją. Dau
giau informacijos galima gauti 
„Seklyčioje” arba tel. 773-476- 
2655.

DR. ANTANUI RAZMAI
— 75 METAI

Mūsų maestro Faustas Stro- 
lia šį kartą į „Seklyčią” atvyko 
ne vienas, bet su kompanijonu 
— akordeonu. Akordeonui pri
tariant ir dar maestro Stroliai 
„paplaukiui” mus paglostant 
(vis su šypsena paginant, kad 
gražiai dainuojam), šį „senjorų 
trečiadienį” (05.28) dainavom, 
lyg būtume jauni, nes, kaip 
Žemaitijoj kadaise sakydavo: 
’Vuo kas gal neleist baguotaa 
galvuot?”

Gero vėjo linkėjom ir daino
mis palydėjom bičiulį pensi
ninką dipl. ekonomistą Joną 
Saką, išleisdami nuolatiniam 
apsigyvenimui į Lietuvą, į Vil
nių, atseit, namo. Ir taip 
šviesu akyse pasidarė, kad 
išsipildė dainos žodžiai, ku
riuos nuo darželinukų vaikai 
buvo mokomi, kad „Grįšim, 
grįšim”...

Pensininkų paguoda E. Siru
tienė įteikė J. Sakui gražią at
sisveikinimo kortelę su visų 
pobūvio dalyvių parašais, A. 
Bagdonas perskaitė savo kū
rybos eilėraštį su geriausiais 
linkėjimais laimingai įsikurti 
Kalvarijų gatvėje, Vilniuje.

J. Sakas visiems padėkojo ir 
kvietė atvažiuoti jo aplankyti. 
Manau, kad daug kas taip ir 
padarys, net šią vasarėlę.

Po pertraukos, kurios metu 
buvo atsisveikinama, atsibu
čiuojama ir nusifotografuoja
ma su iškeliaujančiu, susipa
žinom su viešnia iš Lietuvos 
Ona Kupriene, kuri yra Lietu
vos Respublikos Seimo nario 
Aloyzo Sakalo padėjėja, Vil
niaus miesto savivaldybės ta
rybos ir socialinių reikalų 
komiteto narė, Labdaros fon
do, kuris rūpinasi vaikų bei 
senelių buitimi, direktorė. Ji 
kalbėjo labai liūdna tema: 
apie Vilniaus sąvartynus ir 
juose gyvenančius vyrus, mo
teris bei vaikus.

Sąvartynai yra 13-15 km 
nuo Vilniaus (Trakų link). Ten 
pilamos miesto atlaikos. Juose 
dirba (ir gyvena) apie 200 
žmonių, kiti ateina iš apylin
kių. Tie sąvartynai yra žmo
nių egzistavimo vieta. Visi dir
ba, net ir vaikai. Renka ir 
rūšiuoja stiklą, buteliukus, 
skardines, metalo laužą, su
renka ir supakuoja maku
latūrą. Mokamas pats men
kiausias atlyginimas, bet kai 
kurie uždirba į dieną apie 50 
litų, kas yra daug.

Mafija beveik kiekvieną die
ną atveža alkoholio ir jį parda
vinėja bent triskart brangiau 
kaip parduotuvėse. Žmonės 
neišblaivėja, nes jie verčiami 
pirkt ir gert. Vaikai ir paaug
liai tą mato ir pradeda ragau
ti.

Gyvenantieji sąvartynuose, 
pasidarę iš lentų palapines, 
buveines ir gultus. Surinktais 
skudurais ir antklodžių atlai- 
kom pasikloja ir užsikloja. 
Turi pasidarę lauko virtuves.

Kai O. Kuprienė su kitais 
labdaros fondo nariais nuvežė 
maisto į sąvartynus: dešrelių, 
arbatos, sausainių ir norėjo 
padalint bent vaikams, tai 
prižiūrėtojai uždraudė imt 
maistą ir neleido kalbėtis. 
„Prižiūrėtojai” prižiūri, kaip 
žmonės dirba ir kad nebūtų jo

kio kontakto su valdžios žmo
nėmis. Mafijos grupė valdo są
vartyną: valstybė valstybėje.

Kai kurie žmonės įsidrąsino 
ir išdrįso kalbėtis su Labdaros 
fondo nariais. Prašė, kad nors 
vaikus išvežtų ir į normales
nes sąlygas patalpintų, nes 
11-kos metų mergytė buvus 
išprievartauta, o trylikametė 
jau esanti išprievartauta ir 
savo kūnu uždarbiauja gele
žinkelio stotyje.

Mergaites O. Kuprienė išsi
vežė į A. Sakalo įsteigtus vai
kų namus Atsigręžk”. Juose 
yra 61 vaikas: iš sąvartynų, iš 
gatvių, rūsių — benamiai, al- 

, koholikų vaikai, valkatos (kai

Dr. Antanas Razma
Mūsų atominiame amžiuje 

daug kas švenčia 75-tąjį gim
tadienį šiame gerovės krašte, 
tačiau nedaug kas gali parody
ti produktyvaus darbo dauge
lio metų nenutrūkstančią 
grandinę profesinėje, kultūri
nėje, karitatyvinėje, visuome
nėje ir organizacinėje plotmė
je, viską dedikuojant Lietuvos, 
jos žmonių labui.

Šiomis visomis dorybėmis 
pasižymėjęs nuo pat studijų 
dienų, dr. Antanas Razma šių 
metų birželio 20 dieną švenčia 
savo amžiaus deimantinį jubi
liejų.

Tik atšventus Antanines 
1997.06.14 jo žmona Alė Raz- 
mienė, sūnūs dr. Antanas 
Razma ir dr. Edis Razma su 
šeimomis sukvietė apie 80 as
menų į Pasaulio lietuvių cent
ro didžiąją salę šiam garbin
gam jubiliejui atšvęsti, sukak
tuvininkui apie tai nieko ne
žinant. Paslaptį išlaikyti pui
kiai pavyko. Sukaktuvininkas, 
su žmona atvykęs neva į 
draugų vedybinę sukaktį, ap
stulbo, matydamas savo visus 
gimines, profesijos ir veiklos 
draugus, kurie jam tuoj už
traukė „Ilgiausių metų”. Pra
ėjus staigmenos šurmuliui ir 
pasivaišinus kokteliais bei 
gausiais užkandžiais pokylio 
vedėjas Algirdas Ostis visus 
pakvietė prie puošnių vaišių 
stalų su šampano tostais ir 
antrąja „Ilgiausių metų” dai
na. Pokylis buvo vedamas pa
gal Lietuvių fondo metinio 
suvažiavimo „dienotvarkę”, tik 
be rinkimų, be balsavimų, be 
įgaliojimų ir be nutarimų, 
klausimus ir sumanymus pa
liekant po šokių.

Gausiai pasivaišinus, prasi
dėjo sveikinimai sukaktuvi
ninkui dr. Antanui Razmai. 
Raštu sveikino Stasys Baras, 
kun. Antanas Saulaitis, Vikto
rija ir Antanas Valavičiai ir 
JAV LB tarybų pirmininkės 
— Birutė Jasaitienė, Alė Kė- 
želienė ir Regina Kučienė. Žo
džiu sveikino sūnūs Antanas 
ir Edis, įvaikinta dukra Ramo
ną, Lietuvių fondo vardu — 
Vytautas Kamantas, Draugo 
fondo direktorių tarybos var
du — Bronius Juodelis, Korp! 
„Gaja” vardu — dr. Petras Ra
gutis, draugų vardu — dr. Ge
diminas Balukas. Sukaktuvi
ninko veiklos eigą nušvietė Al
girdas Ostis. Paskutinioji svei
kino žmona Alė Razmienė, 
sakydama, kad brangios su
kaktuvinės dovanos būna ma
žose dėžutėse. O ta dėžutė — 
jos širdis. Ji dėkojo už ruošą 
bei dalyvavimą visiems sukak
tuvininko giminėms, drau
gams, atvykusiems net iš Cin- 
cinnati ir Grand Rapids.

Paskutinis kalbėjo sukaktu
vininkas dr. A. Razma, dėko
damas savo šeimos nariams 
už siurprizinį pokylį, dėko
damas visiems jo gimtadienio 
šventės dalyviams iš arti ir 
toli. Būdamas geros sveikatos 
ir visuomet optimistinės nuo- 

1 taikos sukaktuvininkas dar il
gai tęs savo darbų grandinę, 

i kas ir buvo jam palinkėta, 
švenčiant sekančius jubiliejus.

Br. J.

kuriuos tėvai verčia elgetauti).
Rytojaus dieną po mergaičių 

išvežimo iš sąvartyno ten pri
sistatė kaukėti policininkai ir 
apie 30-tį žmonių, kurie kal
bėjosi su A. Sakalo padėjėja O. 
Kupriene ir Labdaros fondo 
nariais, sugrūdę į autobusą 
nuvežė į Trakus (apie 30 km) 
ir ten vyrus sumušę išvarė 
pėsčius atgal.

Kas tą sovietišką „rojų” pri
menančią akciją sukėlė? Nie
kas nežino — nei vyriausias 
viršininkas, nei dar kiti. Paga
liau buvo neoficialiai išsiaiš
kinta, kad tą akciją pravedė 
mafijos „komisarai” lietuviškų 
policininkų rankomis, kad 
vargšai žmogeliai nepradėtų 
teisybės pasakoti.

Reikia kaip nors gelbėti vai
kus, gydyti jų psichiką. Vaikai 
myli savo tėvus, nors tie yra 
viską, net ir protą praradę. 
Tai silpnų charakterių žmonės 
užstatę savo namus mafijo
zams (iš noro greit praturtėti, 
nes dabar pinigas yra pats 
didžiausias dievas).

Dabar tie buvę turtuoliai 
yra paskutiniai vargšeliai, al
koholikai, gauną mažiausią 
atlyginimą, o jų maži 3—4 m. 
vaikeliai rugsėjo pabaigoj sėdi 
sąvartynuose nuogais užpaka
liukais ant cemento ar žvyro.

Aloyzas Sakalas vienintelis 
valdžios vyrų, taip besirū
pinančių vaikais. Tiesa, Lietu
vos valdžia paskyrė 40 mili
jonų litų vaikų maitinimui 
mokyklose. Prie šito projekto 
daug prisidėjo p. Isokavičienė.

Labai jaudinanti berniuko 
Sauliaus odisėja iš sąvartyno į 
vaikų namus „Atsigręžk”. Sau
liaus mama buvo visad girta ir 
gyveno kažkur landynėje, nors 
buvo virėja iš profesijos. Sau
lius, iš pažiūrėjimo dailus vai
kinukas (O. Kuprienė parodė 
jo didelę nuotrauką), bet vagi
liukas — labai guvus, gyvas ir 
apsukrus, tik besidairantis 
kur ir ką būtų galima „nu
kniaukti”.

Vaikų namuose dirba peda
gogai ir psichologai, kurie il
gainiui Saulių „atstatė” į ge
ras vėžes ir tas išgelbėtas 
vaikas susirado mamą, kuri 
nebegeria, yra nuostabi virėja 
vaikų namuose ir rūpinasi vi
sais vaikais, ne tik savo Sau
lium. Čia, kaip sakė O. Kup
rienė, tikrai jautėsi Viešpaties 
maloninga ranka.

Šitos programos „Gelbėkit 
vaikus” steigėjai yra A. Saka
las, O. Kuprienė ir dar 6 as
menys. Jei kas norėtų prisi
dėti prie ,Atsigręžk” vaikų na
mų išlaikymo (jiems reikia 
visko, ypač batų, taip pat ir 
duonos bei kompiuterių) pra
šome kreiptis į O. Kuprienę 
Seimo adresu: Gedimino 53, 
2002 Vilnius, LR Seimas, tel. 
3702 22-77-62, Fax 3702 22- 
77-62.

Emilija J. Valantinienė

Tauragės Lietuviu klubo 
Čikagoje narių pusmetinis su
sirinkimas vyks birželio 22 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p., šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Jonui Sakui išvykstant apsigyventi Lietuvoje, „Seklyčioje” buvo su
ruoštas atsisveikinimas su artunausuaus, Iš kairės: Margarita Nor
vaišienė, J. Sakas ir Marytė Yuknienė. Nuotr. A. Malinausko

Lemonto Maironio lit. mokyklos mokiniai, šiemet laimėję JAV LB Švietimo tarybos skelbtą rašinių bei piešinių 
konkursą. Jiems premijos išdalintos mokslo metų pabaigoje.

„JŪSŲ PAREIGOS NEPASIBAIGĖ, BET TIK
PRASIDĖJO
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„Diplomas — darbo vaisius, 
bet jūsų darbas nebaigtas. Čia 
tik žingsnis į tolimesnę veiklą 
lietuviškoj visuomenėj, — kal
bėjo Dainė Quinn, tėvų komi
teto vardu sveikindama Mai
ronio mokyklos abiturientus 
š.m. gegužės 17 dieną, o D. 
Grigaliūnienė, 10-tos klasės 
auklėtoja, pravesdama visą 
uždarymo programą, pabrėžė, 
kad „Lietuva yra mūsų visų 
lietuvių, nepaisant, kur mes 
begyventumėm”.

Pasipuošę tautiniais rūbais, 
gražus būrys abiturientų, su
sėdę scenoje, klausėsi paskuti
niųjų patarimų žodžių. Šių 
metų abiturientų yra dvylika:

Vytas Dailidė, Kristina Jo
nušaitė, Arūnas Karalis, Ri
čardas Končius, Tomas Kup-

Lietuviai žurnalistai ir 
spaudos darbuotojai kvie
čiami į spaudos konferenciją 
su Lietuvos Seimo pirmininku 
prof. Vytautu Landsbergiu 
šeštadienį, birželio 21 d.,
10:30 vai. ryte, „Seklyčioje”. 
Kaip jau buvo skelbta, prof. 
Landsbergis lankysis Čikagoje 
penktadienį, birželio 20 d., 
7:30 vai. vak., ir Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje supa
žindins visuomenę su M. K. 
Čiurlionio kūrinių albumu.

Prof. Vytautas Landsbergis.

Pianistas Rokas Zubovas 
skambins M. K. Čiurlionio 
kūrinius neseniai išleisto M. 
K. Čiurlionio albumo sutik
tuvėse Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje, šį penktadienį, 
birželio 20 d., 7:30 vai. vak. 
Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama gausiai dalyvauti. 

rys, Kristina Mikaitytė, Aušra 
Norušytė, Tomas Rupinskas, 
Aliukas Šilgalis, Šarūnas Ska- 
das, Erikas Vižinas, Inga Žy- 
mantaitė-Atlikdami savo pas
kutinį lituanistinės mokyklos 
uždavinį, jie deklamavo rink
tinius Brazdžionio eilėraščius, 
tarp jų skambėjo ir šie patrio
tiški ir jautrūs žodžiai:

Ak, norėčiau raudoti iš 
džiaugsmo

Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodis 

švenčiausias,
Lietuva, žemės laimė šviesi!
Reikia turėti vilties, kad per 

dešimt metų šie abiturientai 
nors truputį pajuto tą begali
nę meilę ir pagarbą tėvynei, 
apie ką kalba Brazdžionis. 
Reikia tikėtis, kad tas sėk
leles, kurias pasėjo jų mokyto
jos per eilę metų, jie prižiūrės, 
palaistys lietuviškos veiklos 
vandeniu, kad jos augtų, šven
tai prižiūrimos, ir pagaliau 
teiktų didelį derlių jiems atei
tyje.

Tam tikslui'didelė dalis už
baigimo ir sukosi apie 1997- 
tųjų metų abiturientus. Jų 
auklėtojos Ž. Šilgalienė, D. 
Grigaliūnienė, G. Sturonienė 
ir R. Kuncienė visus pasveiki
no ir kartu su mokyklos direk
tore Egle Novak įteikė atesta
tus, apdovanojo foto albumais 
su lietuviška emblema ir 
Brazdžionio naujai išleista 
knyga Lietuvoje jo 90 metų 
sukakties proga.

Ž. Šilgalienės paruoštas hu
moristinis vaizdelis „Burtinin
kai” taip pat buvo jiems skir
tas. Labai juokingas Paša Bar- 
barosa (Tomas Mikužis) ir kiti 
burtininkai sprendė abiturien
tų įdomią ateitį. Pasirodo, kad 
jų tarpe bus ne tik Lietuvos 
prezidentas, bet ir Amerikos!

Kalbėjo ir patys mokiniai. 
Inga Janušaitė pasveikino 9- 
to skyriaus vardu. Kristina 
Jonušaitė nuoširdžiai padėko
jo Geležinio Vilko vadovei G. 
Sturonienei už jos energingą 
vadovavimą istorijos būreliui, 
o Giedrė Kazlauskaitė per
skaitė G. Sturonienės eilėraš
tį, skirtą šių metų abiturien
tams.

Pagaliau abiturientų vardu 
Arūnas Karalis, pasižymėjęs 
kaip geriausias mokinys, tarė 
puikų atsisveikinimo žodį, ir 
visi išreiškė savo šiltą padėką 
auklėtojoms, įteikdami joms 
gėlių puokštes.

Programoje taip pat pasi
rodė ir 6-tas skyrius, kadangi 
jie, išlaikę sunkius egzaminus, 
baigdami pradinę mokyklą, 
žengia į aukštesniąją. Jų mo
kytoja Vida Brazaitytė nuo
širdžiai pasveikino ir pagyrė 
juos, įteikdama atestatus. Bai
gusieji visais penketukais yra 
Vilija Jozaitytė, Liana Modes- 
taitė, Aleksas Modestas ir 
Krista Norkutė. Pasveikinant 
juos aidėjo šios visos dienos 
mintys: „Nepamirškite, kad 
jūs esate Lietuvos atžala. Lie
tuviais esate jūs gimę, lietu

viais turite ir būt!
V. Brazaitytė taip pat pas

kelbė Švietimo Tarybos Kon
kursų laimėtojus ir apdovano
jo vienuolika laimėtojų iš Mai
ronio mokyklos:

Direktorė tada pristatė visas 
mokytojas (43 iš viso!) mokyk
loje, o Tėvų komitetas įteikė 
visoms po dovaną ir padėkojo 
už jų pasišventimą metų ei
goje.

Kaip visuomet Maironio mo
kykloje netrūko dainų, nes tu
rime net dvi gabias dainavimo 
mokytojas. J. Fischer pravedė 
kelias dainas su mokiniais, o 
sudainuoti mėgstamą dainą 
„Batukai” atėjo jai į talką vi
sas penktas skyrius. Per visą 
salę linksmai skambėjo vaikų 
balsai ir rankų plojimas. Pa
baigoje R. Poskočimienė pra
vedė Maironio mokyklos daL 
ną, kurią ji pati ir parašė ir į 
kurią įsijungė visi su dideliu 
entuziazmu:

Iš mokyklos į pasaulį, 
Skrenda mūs daina,
Ruošia mus šiam žygiui 
Maironio mokykla!
Po visų iškilmių visi išbėgo į 

Pasaulio lietuvių centro kie
mą, kur vyko gegužinė, su
ruošta Tėvų komiteto. Vaikai 
linksminosi, šokinėdami ka
muolių narve ir bandydami 
savo laimę laimėjimuose, o 
tėveliai gardžiai užkandžiavo 
ir šnekučiavo šeimyniškoj at
mosferoje.

Tuomi ir baigėsi 1996-97- 
tieji mokslo metai! Per vasarą 
vaikai linksminsis įvairiais 
būdais, o Tėvų komitetas kar
tu su direktore spręs, kaip 
padidinti mokyklos patalpas, 
sutalpinti 280 mokinių, o skai
čius kasmet didėja! Laimingos 
ir sėkmingos vasaros visiems!

S. Radvilienė

šiuo metu studijuoja 
užsieniečių — tai be- 

pusantro karto daugiau 
praėjusiais mokslo me-

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos aukštosiose mokyk
lose
370 
veik
negu 
tais”. Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietu
vą. Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, IL 60629, tel. 773-838- 
1050.

(sk)

x Fort Myers, FL, negau
sus lietuvių būrelis, minėdami 
Vasario 16, iš suaukotų pinigų 
atsiuntė $100 „Lietuvos Vaikų 
vilties,, komitetui ir $100 
„Kaimo Vaikų fondui”. Vaikų 
su negalia ir kaimo našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

tek)

aras roofing
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 630-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.


