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Tautininkai kviečia santarve 
stiprinti Lietuvos valstybę 

Viln ius , balandžio 4 d. niam įvykiui atminti sodinda-
(BNS) — Tautininkų sąjunga 
p r i t a rė kelių organizacijų ini
ciatyvai darbais ir santarve 
s t ipr int i Lietuvos valstybę, o 
balandį paskelbti Santarvės 
medžio mėnesiu. 

Šios iniciatyvos t ikslas ir 
priemonės at i t inka taut ininkų 
siekius, išreikštus jų simboli
koje žodžiais „Tautos jėga vie
nybėje", teigiama šeštadienį 
i špla t in tame Taut in inkų są
jungos pareiškime. 

Taut in inkai pr i tar ia Miški
n inkų sąjungos, Lietuvai pa
gražint i draugijos, Pilietinės 
santa lkos ir savivaldybių aso
ciacijos iniciatyvai. 

Pareiškime sakoma, kad dar 
vasaryje taut in inkai kvietė 
Lietuvos politines ir visuome
nines organizacijas suvienyti 
pas tangas , s t ipr inant tautos 
dvasinį įvaizdį, ugdant jos 
savi tumą ir savigarbą. 

vo medį, pažymi tautininkai. 
Praėjusių metų rudenį, pir
maisiais ąžuolais prie Lada-
kalnio pradedant Lietuvos 
Prezidentų giraitę, išreikšta 
viltis, kad čia galėtų ' ošti 
medžiai visiems Lietuvos val
dovams, valstybę valdžiu
siems nuo valstybės įkūrimo. 

Tautininkų sąjunga pak
vietė Aukštaitijos Nacionali
nio parko direkciją kartu im
tis darbo šiuos Tautos san
tarvės vardinius ąžuolus ir lie
pas sodinti ir prižiūrėti. Juo 
labiau, kad Nacionalinio par
ko širdyje, ant Ginučių pilia
kalnio, šiandien jau auga atso
dintas pirmojo Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos 
ąžuolas. 

Tautininkai tikisi, kad ba
landyje Prezidentų giraitėje 
sužaliuos ąžuolai ir kitiems 
Lietuvos prezidentams. 

Kovo 15-ąją Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero parapijos sale e, buvo pagerbtas poetas Bernardas Brazdžionis, ku
riam, Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus dekretu, Kovo i 1-osios — Lietuvos Nepriklausomybės dienos — pro
ga buvo įteiktas Lietuvos kunigaikščio Gedimino I laipsnio ordinas. 

Nuotr.: (Iš kairės) Šventės vadovas Aloyzas Pečiulis, Garbes generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, 
Janina Čekanauskienė, Jūratė Sakalauskiene, Lietuvos ambasadorius JAV dr. Stasys Sakalauskas ir Bernar
das Brazdžionis. 

Lietuvis nuo seno žymes-

Lietuva nori palaikyti 
gerus santykius su Rusija 

Maskvą. Kas žino, gal po kele 

JAV laukia Baltijos valstybių 
įsijungimo į NATO 

B o n a , balandžio 6 d. (ITAR-
TASS-Elta) — Lietuva sten
giasi palaikyti su Rusija ir vi
sais savo kaimynais geros kai
mynystės santykius, interviu 
Vokietijos laikraščiui „Die 
Welt" pareiškė Lietuvos prezi
den tas Valdas Adamkus. 

„Aš padarysiu visa, kad 
draugiški savitarpio santykiai 
su Maskva būtų ne tik išsau
goti, bet ir plėtojami, kad ben
dradarbiavimas visose sferose 
pasiektų kokybiškai naują ly
gį, — pažymėjo Lietuvos vals
tybės vadovas. — Vilnius laiko 
Rusiją patikima savo partne
re. Šiuo pagrindu mes galėtu
me dirbti, gerbdami vieni ki
tus , nors mūsų šalis, palyginti 
su Rusija, žemėlapyje užima 
nedaug vietos". 

Pasak V. Adamkaus , Vil
nius nepritaria Maskvos teigi
niui, kad Rusijos saugumui 
iškiltų pavojus, jeigu Baltijos 
valstybės įstotų į NATO. „Lai
kas parodys, kad Šiaurės At
lanto aljansas nėra agresyvus 
ir nesistengia įvaryti Maskvos 
į kampą, — teigė j is . — Rusi
jos vadovybė suvokia, kad nie
kas nerezga sąmokslų prieš 

Buvęs prezidentas 
steigia modernios 
politikos rėmimo 

fondą 
Vilnius , balandžio 6 d. 

(BNS) — „Algirdo Brazausko 
fondas" Lietuvoje pirmasis 
specialus politikos rėmimo 
fondas, pranešė prezidento ka
denciją šiemet vasarį baigusio 
A. Brazausko referentas Juo
zas Bernatonis. 

Svarbiausias fondo, kurio 
iniciatorius yra pats A. Bra
zauskas , tikslas yra skatinti ir 
remti modernaus politinio 
mąstymo formavimąsi Lietu
voje. 

Ši nevyriausybinė organiza
cija rengs ir organizuos moky
mo programas ir mokslines 
konferencijas, analizuos ak
tual ias užsienio ir vidaus poli
tikos problemas bei teiks vi
suomenei ir valdžios instituci
joms siūlymus. kaip jas 
spręsti , suteiks jauniems poli
tologams ir politikams intelek
tualią bei finansine paramą. 

A. Brazausko fondą steigia 
ir jo veikloje ketina dalyvauti 
buvę ir dabartiniai politikai, 
verslininkai, politologai, vi
suomenės veikėjai. 

rių metų Rusija taip pat taps 
NATO nare ?". 

Komentuodamas Karaliau
čiaus srities problemą, Lietu
vos vadovas pažymėjo, jog 
vadovybė ir jis pats smerkia 
tam tikrų jėgų idėją paskelbti 
šį regioną „ketvirtąja Baltijos 
respublika". „Mes neturime 
teritorinių pretenzijų Kalinin-
gradui, pabrėžė jis. — Kai dėl 
Kaliningrado srities karinio 
potencialo, tai man atrodo, 
kad visas pasaulis turi būti 
demilitarizuotas, ir čia nerei
kėtų daryti išimčių. Bet aš 
priimu dabartinį 'status quo' ". 

„Aš pasirengęs vykti į Mas
kvą, sėsti su Rusijos preziden
tu prie derybų stalo ir apsvar
styti visas problemas, — baig
damas pažymėjo V. Adamkus. 
— Jeigu aš gausiu tokį Rusijos 
vadovybės kvietimą, tai, be 
abejo, jį priimsiu". 

Vilnius, balandžio 6 d. 
(BNS) — JAV viešėjusios Sei
mo delegacijos atstovai mano, 
kad NATO plėtrai pritaria 
dauguma senatorių ir greitai 
įvyksiančiame balsavime Se
natas iš esmės pri tars naujų 
narių priėmimui į sąjungą. 

Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Mečys 
Laurinkus pirmadienį spau
dos konferencijoje sakė, kad 
NATO plėtra buvo viena pa
grindinių temų Lietuvos par
lamentarų delegacijos vizito 
metu. 

Praėjusią savaitę viešėję 
JAV Lietuvos Seimo nariai, 
vadovaujami parlamento vice
pirmininko Andriaus Kubi
lius, dalyvavo susitikimuose 
su senatoriais ir Kongreso 
nariais, Valstybės departa
mento atstovais, politologais 
ir aptarė NATO plėtrą bei 
dvišalius santykius. 

„Susitikimuose mums buvo 
pasakyta, kad Baltijos valsty
bių priėmimo į NATO klausi

mu JAV laikosi "atvirų durų' 
politikos", sakė M. Laurinkus. 

Anot jo, vizito metu delega
cija ne kartą išgirdo, kad JAV 
yra nusiteikusi prieš ski
riamųjų linijų Europoje kū
rimą ir pasiryžusi nenuo
laidžiauti Rusijos reikalavi
mams. 

Tačiau, Seimo nario teigi
mu, pagrindinis akcentas Lie
tuvai siekiant narystės NATO 
yra ne diskusijos JAV parla
mente, o pačios Lietuvos pasi
ruošimas. v 

Anot M. Laurinkaus, Balti
jos valstybės Amerikoje nebe

laikomos vientisu bloku, o 
žiūrima į kiekvienos valstybės 
pastangas ir sugebėjimus. 

Bet, kito delegacijos nario 
Povilo Gylio nuomone, „try
nuko sindromas" vis dar egzis
tuoja. 

Tačiau, abu parlamentarai 
sutiko, kad Lietuva vertinama 
palankiai ir ji pranašesnė 
prieš kitas Baltijos valstybes 
daugelyje sričių. JAV ypač 
jaučiamas susirūpinimas pa
dėtimi Latvijoje. 

Seimo nariai teigė susiti
kimuose taip pat aptarę val
stybių bendradarbiavimo klau
simus, Baltų grupės įkūrimo 
galimybes Kongrese, Lietuvos 
karinių pajėgų padėtį. 

Iškelta baudžiamoji byla 
dėl buvusios ministrės šmeižto 

..Sią ceremoniją ai prisiminsiu ypatingai. Ji — stilinga, su didžiule pa
garba, ir man tai rodo ne tik akademijos, bet ir visos tautos pajėgumą", 
balandžio 4 dieną sakė lordas Yehudi Menuhin, priimdamas Lietuvos mu
zikos akademijos Garbes daktaro žymenis ,.A£ džiaugiuosi suradęs vals
tybę, kurioje tokios turtingos muzikinės tradicijos", pabrėžė jis. Šį dešimt
metį maestro aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos muzikais, dirigavo 
Lietuvos atlikėjams geriausiose pasaulio salėse. Pilnutėle buvo ir Nacio
nalines filharmonijos salė per balandžio 3 d. vykusį koncertą, kur prog
rama atliko Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras ir so
listai: dirigavo — Y. Menuhin. 
Nuotr.: Muzikos akademijos rektorius Juozas Antanavičius (dešinėje) 

įteikia Garbes daktaro žymenis Yehudi Menuhin. 'Eltai 

Vilnius, balandžio 2 d. 
(BNS) — Kovo 26 d. Seimo na
rė, buvusi Europos reikalų mi
nistrė Laima Andrikienė krei
pėsi į Generalinę prokuratū
rą, prašydama Seimo na
riams Kaziui Bobeliui, Stanis
lovui Buškevičiui bei Lietuvos 
laisvės lygos vadui Antanui 
Terleckui iškelti baudžiamąją 
bylą del šmeižto. 

Generalinė prokuratūra iš
kėlė bylą pagal pačios parla
mentarės pareiškimus ir pa
tikrinimo metu surinktą me
džiagą dėl paskleidimo žinių, 
kurios, pareiškėjos tvirtinimu, 
yra žinomai melagingas prasi
manymas, žeminantis jos gar-
bę. 

Minėtieji parlamentarai 
spaudos konferencijoje teigė 
turį originalią KGB bylą, kuri 
aiškiai įrodo, kad Seimo kon
servatorių frakcijos narė, bu
vusi Europos reikalų ministrė 
L. Andrikiene buvo užverbuo
ta sovietų saugumo kaip agen
tė „Marija". Buvusi ministrė 
kategoriškai tai neigia ir pa
prašė Generalinės prokuratū
ros spręsti klausimą dėl šių 
trijų asmenų patraukimo bau
džiamojon atsakomybėn. 

K. Bobelis su byla supažin-

• * Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pirmadienį 
nusiuntė užuojautos telegra
mą Ukrainos prezidentui Leo-
nid Kučma del tragiškos 63 
Donecko šacht.ninku mirties. 
V. Adamkus išreiškė gilią už
uojautą žuvusiųjų artimie
siems, pranešė prezidento 
spaudos tarnyba. Šeštadienį 
Rytų Ukrainos Donecko .sri
tyje esančioje anglių kasykloje 
įvyko metano dujų sprogimas 
ir gaisras. Tragedijos metu žu
vo 63, sužeisti — 43 žmonės. 

dino prezidentą Valdą Adam
kų, premjerą Gediminą Vag
norių ir generalinį prokurorą 
Kazį Pėdnyčią, tačiau prezi
dentas ir premjeras vėliau pa
brėžė neketinantys komentuo
ti Seimo nario pateiktų doku
mentų ir paliekantys šį klau
simą teisėsaugos kompetenci
jai. Pasak K. Bobelio, doku
mentai yra pasirašyti pačios 
L. Andrikienės, o bylą jam 
perdavė A. Terleckas. 

Generalinė prokuratūra 
jau anksčiau tyre agento „Ma
rijos" dokumentu kopijas ir 
nustatė, kad pagal jas nėra 
pagrindo įtarti tokį agentą ap
lamai buvus. Panašiai K. Bo
belio paskelbtus dokumentus 
įvertino Valstybės saugumo 
departamentas. 

Seimo bendradarbiavimo su 
kitų valstybių specialiosiomis 
tarnybomis faktams tirti ko
misija pareikalavo, kad K. 
Bobelis ir S. Buškevičius pa
teiktų paaiškinimus raštu. 
Komisijos pirmininko Algi
manto Sėjūno įteiktame rašte 
prašoma iki balandžio 6 d. pa
teikti ..turimas Valstybės sau
gumo departamento pareigū
no išvadas apie "Marijos' bylos 
dokumentus, nurodyti išvadas 
pateikusio pareigūno duome
nis ir vietą, kurioje yra 1988 
m. rugpjūčio mėn. 29 d. daryti 
garso įrašai". 

Parlamentaro S. Buškevi
čiaus nuomone, komisija, 
užuot tyrusi viešumon iškilu
sius faktus apie parlamentarų 
sąmoningą bendradarbiavimą 
su KGB. kaip to reikalauja įs
tatymas, skatina teisinį nihi
lizmą. -Jis snk<- neketiną* i?- i-
liepti ir j prokurat, os parei
gūno kvietimą telefonu ateiti 
duoti paaiškinimų. 

S. Buškevičiaus nuomone. 

Prie Rusijos ambasados Rygoje 
nugriaudėjo sprogimas 

Ryga-Vilnius, balandžio 6 
d. (BNS) — Pirmadienio naktį 
prie Rusijos ambasados Rygo
je nugriaudėjęs sprogimas ap
gadino kelis automobilius, ta
čiau žmonės nenukentėjo, pra
nešė policijos pareigūnai. 

Įvykio vietoje specialistai 
nustatė, kad sprogo pėstinin
kų mina. Jos skeveldros apga
dino kelis diplomatinius auto
mobilius. Žmonės per sprogi
mą nenukentėjo. Ambasadai 
ir aplinkiniams pastatams ža
los nepadaryta. 

Sprogmuo buvo padėtas 
pusiaukelėje tarp paminklo 
latvių rašytojui Andrejui Upi-
čiui ir ambasados. Sprogimas 
apgadino parko suolelį. 

Rusijos ambasados parei
gūnas kol kas atsisakė komen
tuoti, ar sprogimas nukreiptas 
prieš diplomatinę atstovybę. 

Anksčiau agentūrai Inter-
fax ambasados spaudos atašė 
Vladimir Ivanov pranešė, kad 
užtaisas, kurio galia prilygo 
maždaug 300 gramų trotilo, 
sprogo maždaug už 35 metrų 
nuo ambasados pastato. 

Diplomatas teigė, kad am
basadoje buvę žmonės nenu
kentėjo, tačiau apgadinti keli 
automobiliai. 

Latvijos prezidentas, mini
stras pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministras pasmerkė 
šio veiksmo vykdytojus. 

Prezidentas Guntis Ulma
nis pranešė, kad pirmadienį 
per valstybės policijos vadovų 

pasitarimą pabrėš policijos 
darbo svarbą. 

„Reikia suvienyti jėgas, kad 
būtų galima kontroliuoti situ
aciją ir užkirsti kelią įvai
riems teroro aktams". J is pa
žymėjo, kad „valstybės polici
joje dirba profesionalūs žmo
nės, kurie turi stengtis nuolat 
gerinti savo darbą". 

Pasak ministro pirmininko 
Guntaro Krašto, teisėsaugos 
institucijos turi suaktyvinti 
kovą su tokiomis provokacijo
mis. Todėl, jo nuomone, būti
na sustiprinti objektų, ku
riems gali grėsti pavojus, ap
saugą. 

Užsienio reikalų ministro 
Valdis Birkavs teigimu, atsa
kingos Latvijos struktūros da
rys viską, kad kuo greičiau iš
aiškintų teroro aktus ir jų or
ganizatoriai būtų griežtai nu
bausti. 

Rusijos ambasada Vilniuje 
dirba įprastai ir neketina sti
printi savo apsaugos. „Dir
bant užsienio valstybėje, vi
suomet turi būti pasitelktos 
saugumo priemonės, tačiau 
mes jų stiprinti neketiname", 
sakė Rusijos ambasados Vil
niuje pirmasis sekretorius 
Boris Kirilov. 

Diplomatas sakė, kad am
basada Vilniuje neketina į 
įvykius Rygoje reaguoti ko
kiais nors pareiškimais ir pa
skelbs tik Maskvos reakciją, 
je i ji b u s . 

Rusijos URM: 
Latvijoje kyla fašizmo grėsmė 
Ryga, balandžio 6 d. (Reu- siekiančių sukelti įtampą Lat

vijoje ir sutrukdyti demokra
tiniam valstybės keliui, pra
nešė Latvijos VRM sekreto
rius spaudai. 

terš, BNS) — Rusija pirma
dienį pasmerkė išpuolį prieš 
jos diplomatinę atstovybę Ry
goje, pareikšdama, kad Latvi
joje kyla fašizmo grėsmė. 

„Šis teroro aktas yra Latvi
joje kylančios nacionalizmo ir 
ekstremizmo isterijos prieš ru
sus rezultatas", sakoma Rusi
jos URM pareiškime. 

„Griaudi sprogimai, griau
nami paminklai, fašistai kelia 
savo galvas. Tai turi būti sus
tabdyta. Mos reikalaujame, 
kad Latvijos valdžia imtųsi 
ryžtingų priemonių ir nubaus
tų kaltininkus", pareiškė Ru
sijos URM atstovas spaudai 
Valerij Nesteruškin. 

Jis teigė esąs susirūpinęs, 
kad sprogimas nugriaudėjo, 
praėjus vos kelioms dienoms 
po Rygos sinagogos sprogdini
mo (praėjusio ketvirtadienio 
naktį prie sinagogos durų nu
mesta bomba išdaužė langus 
ir išvertė duris). 

Pirmadieni V. Nesteruškin 
teigiamai įvertino greitą Lat
vijos vidaus reikalų ministro 
Zieduonio Over io reakciją, 
kai ministras netrukus po in
cidento apsilankė įvykio vie
toje ir susitiko su Rusijos am
basadorių m i Rygoje Alc-k-
sandr Udalcov. 

„Pareigūnai daro išvadą, 
jog tai, kas vyksta, yra proble
ma", sakė V. Nesteruškin. 

Anot Z Čeverio, sprogdi
nimą įvykdo dar viena jėgų. 

L. Andrikienė turėjo kreiptis i 
teismą, ir teismas turėjo 
spręsti, ar ji buvo apšmeižta, 
ar perduoti medžiagą proku
ratūrai. „Kodėl ji bijo kreiptis 
į teismą?", klausė jis. Pasak 
Seimo nar I u\ usi mini-t:-'' 
baiminasi buvusiu KGB dar
buotoju parodymu, kurių pa
rašais patvirtinta:^ ...Marijos" 
užverbavimas. 

* Klaipėdos uosto akva
torijoje pirmadienį ryte ap
tikti išsilieję naftos produktai 
ir pradėti jų surinkimo darbai. 
Kol kas nenustatytas išsi
liejusių naftos produktų kie
kis, tačiau spėjama, kad jų 
bus ne daugiau kaip viena 
tona. Kokie naftos produktai 
išsiliejo gelbėtojai kol kas ne
gali pasakyti.Jtariama, kad 
naftos produktus į uosto van
denis galėjo išlieti „Laivytėje" 
remontuojamas Karaliaučiaus 
bendrovei priklausantis laivas 
„Karlas Bude". 

Kovo pradžioje Žiemos uos
tas taip pat buvo užterštas 
naftos produktais. Tuomet 
tanklaivio ^\von 1" kapitonas 
buvo nubaustas administra
cine bauda. 

* Seimo Jungt inės frak
cijos seniūnas Rimantas 
Smetona mano, kad valstybės 
kontrolieriai privalo ištirti, ar 
tikslingai buvo panaudotos 
Signatarų namų remontui 
skirtos lėšos (vyriausybė skyrė 
7 mln. litų, tačiau jau dabar 
matyti atlikto darbo trū
kumai). ,R\s. 

KALENDORIUS 
Balandžio 7 d.: Didysis an

tradienis. Šv. Jonas Krikšty
tojas Salietis (1651-1719): Do
natas. Hermanas, Minvydas, 
Kantaute. 1882 m. gimė ra
šytojas Antanas Vienuolis. Pa
saulinė sveikatos diena. 

Ba landž io 8 d.: Didysis 
trečiadienis. Valteris. Diony
zas. Jule. Girtautas. Matą. 
1926 m. įkurta Lietuvos Baž
nytini; provincija. 

1 m m m m a m m m m m m a m m m m m a m m m m Ė m Ė m Ė m a Ė t Ė m a į m a m m m Į 
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DRAUGAS, antradienis. 1996 m. balandžio 7 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
PROSTATOS VĖŽYS — PIRMU SMUIKU 

GROJANTIS ŽUDIKAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Jau nesuardomai įrodyta, 
kad Vakaruose riebiai min
tančios moterys turi daugiau 
moteriško hormono-estrogeno 
savo kraujyje. O tas to hormo
no gausumas vilioja vėžį į mo
terų veislos organus. Panašus 
dalykas atsitinka ir su vyrų 
veislos organu prostata. Kaip 
pas moteris, taip ir pas vyrus 
riebus maistas didina jų krau
jyje lytinių hormonų kiekį. 
kas sukelia vėžio pavojų 
abiem. Už tai pas kas dešimtą 
riebiai valgantį vyrą. kuriuo 
laiku jo gyvenime išauga pros
tatoje vėžys. O tokį vėžį vyrui 
turėti, ar neturėti, yra tas 
pats, kas per anksti kapo duo
bėn virsti ar normaliai savo 
gyvenimą užbaigti. Tik įeiki
me į tokio prostatos vėžininko 
padėtį ir suprasime, kad rei
kia visa jėga gintis nuo bet ko
kioje kūno vietoje, ypač nuo 
prostatoje, per riebų kąsnį at
sirandančio vėžio. Mat, širdies 
sklerozė dažnai staiga numa
rina, o prostatos vėžys dar la
bai ilgai vyrą pakankina, kol 
jis pagaliau su šeima atsisvei
kina. 

Nekelk iš miego 
prostatos vėžio 

Prostata yra kaštano dydžio 
vyro lytinė liauka, esant tuoj 
po šlapimo pūsle. Ji gamina 
skystį, kuris įgalina judėti vy
ro sėklines ląsteles — sperma
tozoidus. Prostatos vėžys yra 
kas dešimtam amerikiečiui 
pasitaikanti vėžio rūšis. Vėži
nes ląstelės prostatoje randa
mos pas kas penktą (20^; 
daugiau kaip 50 metų sulau
kusį, amerikietį — taigi ir pas 
lietuvį. Tos vėžinės ląsteles 
dažniausiai neišauga į vėži
nius guzus, nesiplečia po kū
ną, nesuardo jo sveikatos ir 
nesutrumpina gyvenimo. 

Bet taip esti dažniausiai tik 
tada, kai vyras ten miegančio 
vėžio neišbudina nesveiku gy
venimu, ypač riebiu valgiu ir 
vaisių-daržovių vengimu. Ta
da mažai selenų turintis mais
tas veikia vėžiškai. O kuris iš 
mūsiškių taip nesivilioja vėžį į 
savo prostatą, kada. per barz
dą taukus varvindamas, gar-
džiuojasi tuo „skaniu lietuviš
ku maistu", taip, kaip žuvis 
gardžiuojasi slieku ant meške
rės kabliuko. 

Už tai tik žuviškai nesiel
giantis, o vien vaisiais-daržo-
vėmis, nemeluotai vegetariš

kai mintantis, vyras išvengia 
žuviško likimo. 

Ryžiai su pupelėmis yra 
spragilai vėžio 
nugalabinimui 

Kaip krūties vėžio gausa 
įvairuoja skirtinguose kraš
tuose, taip ir su hormonais be-
sirišantis prostatos vėžys el
giasi. Azijos ir Pietų Amerikos 
vyrai daug rečiau serga pros
tatos vėžiu negu Europoje ir 
čia Amerikoje, kur dešimt kar
tų dažniau vyrai miršta nuo 
prostatos vėžio. Tokias mirtis 
labai dažnina vyrų per riebus 
maistas. Tuomi dažniausiai 
yra kaltinamas gyvulinis 
maistas. Įrodyta, kad prosta-
ton vėžį vilioja mėsa, tryniai, 
grietinė, sviestas ir taukai bei 
kitokie riebalai. Tai tyrimai 
po tyrimų patvirtina. 

Už tai nuo prostatos vėžį to
lyn gena ryžiai, sojos pupelės, 
žalių lapų ir geltonos spalvos 
daržovės, ir tokie vaisiai. Kas 
nerūko, negirtauja ir taip vai-
siais-daržovėmis minta, kaip 
Septynių dienų adventistai, 
tie dviem trečdaliais rečiau su 
vėžiu draugauja. Ir taip esti 
su įvairiose kūno vietose esa
mais vėžiais. 

Taigi vegetariškas maistas 
padeda suaugusiems nuo vė
žio gintis, o kai savo vaikus 
nuo mažens vegetarais užau
ginsime, tad jie. vyrais tapę, 
kuo mažiausiai kentės nuo 
prostatos vėžio: aišku, tada 
visi ir visos nuo visokių vėžių 
ir kitokių negalių bus labiau
siai saugūs. Sėkmės. 

ŽMOGAUS AMŽIAUS 
ILGIS 

Kai Jeanne Calment iš 
Prancūzijos Aries miesto mirė 
1997 m. rugp. 4 d., išgyvenusi 
122 metus ir 164 dienas, tuo
met buvo galvota, kad 120 
metai yra kraštutinė gyveni
mo riba. Kai kurie žinovai sa
ko, kad šimtamečiai pasirodė 
devynioliktame amžiuje. Prieš 
dešimtmetį žinovai nustatė 
žmogaus amžiaus ribą esant 
100 metų. Tačiau Anglijoje 
1950 metais buvo 183 šimta
mečiai žmonės, o 1990 metais 
— 1,971 šimtamečiai žmonės. 
Dabar žinovai jau sako, jog gy
venimo riba yra 120 metai. 

O Calment tėvai turėjo du 
vaikus prieš Jeanne gimimą ir 

.Hosanna Dovydo Sūnui!" Pirmasis Verbų sekmadienis.. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

ĮDOMI INFORMACIJA APIE KATALIKUS 
LIETUVOJE 

Per vasario 3 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje surengtą 
spaudos konferenciją Kauno 
arkivyskupas S. Tamkevičius 
pristatė gausiai susirinku
siems žiniasklaidos atstovams 
naująjį arkivyskupijos atstovą 
spaudai, išsamiai informavo 
juos apie arkivyskupijoje vei
kiančias bažnytines instituci
jas. Pradėdamas spaudos kon
ferenciją, naujasis Kauno ar
kivyskupijos atstovas spaudai, 
filosofijos mokslų lic. Darius 

jie mirė kūdikystėje. Jos brolis 
išgyveno 97 metus. Jo^ tėvai, 
seneliai, proseneliai, propro-
seneliai. proproproseneliai 
(penkios kartos) ilgiau gyveno, 
negu kaimynai. GenįCtka ir 
aplinka įgalino jos ilgą.gyve
nimą. 

Žinome, jog Čikagoje gyvena 
šimtametis Bernardas. Žu
kauskas, Cicero — Jelmokie-
nė, VVisconsine ūkininkas Jur
gis Bendikas. Ar daugiau šim
tamečių lietuvių čia, ar Lietu
voje, proporcingai skaičiuo
jant? Tai būtų įdomi studija. 
Galima apžiūrėti kazimierines 
ir tautinius kapus, sužinoti, 
kada lietuviai tapo šimtame
čiais. 

Saulius Šimoliūnas 

KMxmo K Ralio glol>otiniai Naujajame Daugėliškyje Tai vieni -.kr: >J«' 

Chmieliąuf kas sakė, jog „šian
dieninė spaudos konferencija 
pirmiausią kyla iš Bažnyčios 
vidinės būtinybės atsiverti kiek-' 
vienam geros valios žmogui, 
bet sykiu:—tai savotiškas atr 
sakas į trriasklaidos Bažny
čiai rodojrą dėmesį". Susiti
kime su lirnalistais taip pat 
dalyvavo «Kauno Tarpdiece-
zinės kunigų seminarijos rek
torius, Ęauno arkivyskupo 
augziliaras vyskupas R. Nor
vilą. I 

Pasak K«uno ordinaro, arki
vyskupijoje yra keturi parapi
niai senelių namai, kuriuose 
globojamip2 seneliai. Vargšų 
valgyklojejj kiekvieną dieną 
maitinamtfapie 1,300 žmonių. 
Pagal projlktą „Iš gatvės į mo
kyklą" jfcrapijose kasdien 
maitinami- apie 40, o savait
galiais l a i vaikai, remiamos 
85 šeim«p. Pagal projektą. 
JSlauga į^amus" aštuoni Ca
ritas darbuotojai globoja 86 in
validus irįjgenelius. Kauno ar
kivyskupas Caritas organi
zacijoje difrba 4 etatiniai dar
buotojai ir, apie 650 savanorių. 
Varganai gyvenančių žmonių 
maitinimui praėjusiais metais 
išleista per 76,000 Lt. 

Arkivy šliupas S. Tamke
vičius pažymėjo, kad praėju
siais metais į naujas patalpas 
persikėlęs Šeimos centras 
Santuokos sakramentui pa
rengė 1,390 porų, krikščio
niškosios doros klausimais 
konsultavo 556 šeimas. Šio 
centro veiklai išleista per 
77,000 Lt. 

Tikybos pamokas Kauno ar
kivyskupijoje lanko 56,657 
moksleiviai. Katechetikos cen
tro išlaidos 1997 m. sudarė 
apie 60,000 Lt. 

S. Tamkevičius apsidžiau
gė Jaunimo centro, vykdančio 
evangelizacijos programą, ren
giančio savanorius darbui su 
parapijos jaunimu, organizuo
jančio seminarus ir susitiki
mus, altruistine veikla. Šio 
centro reikmėms praėjusiais 
metais išleista 57,000 Lt. 

Arkivyskupijoje yra 91 para
pija, dirba 97 kunigai. Praėju
siais metais pakrikštyta apie 
6.000 kūdikių ir suaugusiųjų, 
sakramentiniam gyvenimui 
parengti 8,109 vaikai, sutuok
ta 2.250 porų, palaidoti 5,284 
žmonės. Sekmadieniais šv. 
Mišiose nuolat dalyvauja apie 
50,000 tikinčiųjų, kurie vys
kupijos reikmėms 1997 m. 

paaukojo apie 913,000 Lt. 
Kauno arkivyskupijos kurija 
iš parapijų gavo 402,982 Lt, 
kuriuos panaudojo Kauno 
Tarpdiecezinei kunigų semi
narijai, Jaunimo centro veik
lai, sergantiems kunigams, 
parapijoms paremti. 

Šiais metais planuojama 
įrengti naują Katechetikos 
centrą ir įsteigti beglobių 
vaikų dienos centrą. Sielova
dos srityje daug dėmesio bus 
skiriama tikybos mokytojų 
darbui mokyklose tobulinti, 
jaunimui, klebonai bus ragi
nami rūpintis socialine kari-
tatyvine veikla ir visais įma
nomais būdais kovoti su alko
holizmu. 

Vyskupas R. Norvilą sakė, 
jog Kauno Tarpdiecezinėje se
minarijoje šiuo metu mokosi 
130 klierikų. Šiais metais 
pradėjo veikti propedeutinis 
kursas, kuriame mokosi 17 
klierikų. Seminarijoje moks
las trunka penkerius su 
puse metų. Pirmaisiais metais 
daugiausia dėmesio skiriama 
dvasiniam gyvenimui, kal
boms ir tikėjimo pagrindams 
gilinti. 1997 metais seminari
jos reikmėms išleista 2 mln. 
500,000 Lt. 

„Bažnyčios žinios", 1998 m., 
Nr.2 

RENGIAMASI 
PASKELBTI 

„EKUMENIZMO 
CHARTIJĄ" 

Europos krikščionių Bažny
čios ketina 2001 metais paro
dyti regimus krikščionių vie
nybės ženklus. Pasak Vatika
no radijo, bendrame Europos 
katalikų vyskupų konferencijų 
tarybos (CCEE) ir Europos 
Bažnyčių konferencijos (KEK) 
posėdyje Romoje nutarta per 
2001 metų Sekminių šventę 
paskelbti „ekumenizmo char
tiją", kurioje būtų pateikti tar
pusavio pagarbos bei krikš
čionių Bažnyčių bendradarbia
vimo orientyrai. Bendras 
CCEE ir KEK komitetas 2001 
metais taip pat planuoja su
rengti „visų krikščionių susiti
kimą", kuris galbūt įvyks Ry
tų Europoje. 2001 metais Ve
lykų šventę ortodoksų ir Va
karų tradicijos Bažnyčios iš
imties tvarka švęs tą pačią 
dieną. 

ĮGYVENDINA BENDRAS 
PROGRAMAS 

Anot Kaišiadorių rajono ta
rybos pirmininko, mero Kęs
tučio Jakelio, veikiant drauge 
su Bažnyčia galima kur kas 
labiau pasitarnauti žmonių 
gerovei. Šiuo metu pradeda
mas įgyvendinti bene didžiau
sias bendras projektas — Pa
parčių laikinos vaikų globos 
namai. Pagal restitucijos aktą 
grąžintose buvusio vaikų dar
želio patalpose, kurios sure
montuotos kurijos lėšomis, 
netrukus įsikurs apie 20 laiki
nai tėvų pagalbos netekusių 
vaikų, kuriems išlaikyti Kai
šiadorių rajono taryba šiemet 
paskyrė 150 tūkst. Lt. Kol vai
kai bus globojami, šios įstai
gos socialiniai darbuotojai ieš
kos galimybių padėti tėvams, 
kad sugrįžę į šeimas globoti
niai jaustųsi saugiai ir turėtų 
normalias gyvenimo sąlygas. 
Taip pat numatoma paremti 
vyskupijos Šeimos centro pa
teiktą prevencinę alkoholizmo 
ir narkomanijos programą. 
Nepamirštamos ir senų žmo
nių problemos. Savivaldybė 
dalį lėšų skiria Kruonio ir 
Rumšiškių senelių globos na
mams išlaikyti. 
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LIETUVIU KOLEGIJOS 
ROMOJE 50 M. 
JUBILIEJUS 

1998 m. sukanka 50 metų, 
kai Romoje buvo įsteigta Po
piežiškoji Šv. Kazimiero lietu
vių kolegija. Popiežiaus XII 
nutarimu Katalikiškųjų stu-
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dijų kongregacija 1948 m. ge
gužės 1 d. dekretu paskelbė, 
jog Romoje įsteigiama Popie
žiškoji Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegija su visomis teisėmis, 
pareigomis ir privilegijomis. 
Pirmuoju kolegijos rektoriumi 
Katalikiškojo auklėjimo kong
regacija paskyrė kun. Ladą 
Tulabą. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir atsikūrus kunigų 
seminarijoms bei Katalikų 
teologijos fakultetui Kaune, 
kunigams ir seminaristams 
atsirado galimybė tęsti teolo
gijos ir filosofjos studijas Ro
mos katalikiškuose universi
tetuose. Duris visiems svetin
gai atvėrė ir Popiežiškoji Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegija. 

Kovo 4 d. kolegijos 50-mečio 
proga Romos Didžiojoje Mer
gelės Marijos bazilikoje Santa 
Maria Maggiore buvo aukoja
mos šv. Mišios, kurioms vado
vavo Katalikiškojo auklėjimo 
kongregacijos prefektas kardi
nolas Pio Laghi.'Mišias taip 
pat koncelebravo Vilniaus ar
kivyskupo pagalbininkas 
vysk. Jonas Boruta, kuris pa
sakė pamokslą ir perskaitė ne
galėjusio dalyvauti arkivysku
po A. J. Bačkio sveikinimą, 
apaštališkasis nuncijus Alba
nijoje arkiv. Jonas Bulaitis, 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis, Kauno arkivys
kupo pagalbininkas vysk. Ri
mantas Norvilą, buvęs kole
gijos rektorius prel. Ladas Tu
labą ir dabartinis rektorius 
prel. Algimantas Bartkus, taip 
pat kiti Romoje gyvenantys 
lietuviai kunigai. Mišiose da
lyvavo daugiau kaip 100 žmo
nių, tarp jų ir grupė senųjų 
kolegijos rėmėjų — Lietuvos 
Vyčių iš JAV. 

BŽ, 1998 m., Nr. 5 

RENGIAMASI GIESMIŲ 
ŠVENTEI 

Vasario 23 d. Lietuvos Vys
kupų konferencijos (LVK) po
sėdyje kalbėta apie pasiren
gimą giesmių šventei „Kristui 
gieda Lietuva", kurią 2000 
metais ketinama surengti Vil
niuje. Lietuvos vyskupai pas
kyrė savo vyskupijų atstovus 
— giesmių šventės muzikos 
komisijos narius, pritarė pa
siūlymui kreiptis į Lietuvos 
kompozitorių sąjungą prašant 
paskirti į giesmių šventės mu
zikos komisiją savo atstovą. 

Giesmių šventės „Kristui 
gieda Lietuva" muzikos komi
siją sudaro siejos nariai: Lion
ginas Abarius, šventės meno 
vadovas ir vyriausiasis diri
gentas; Leonas Pranulis, 
šventės meno vadovo pava
duotojas, Vilniaus arkikated
ros didžiojo choro vadovas; 
Violeta Savickaitė, Vilniaus 
arkikatedros jaunimo choro 
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vadovė; Eglė Čigriejūtė, Vil
niaus arkikatedros vaikų cho
ro vadovė; Bernardas Vasi
liauskas, Vilniaus arkikated
ros vyriausiasis vargoninin
kas; Petras Bagdonavičius, 
Vilniaus arkivyskupijos var
gonininkų draugijos pirminin
kas; Salvija Jautakaite (Kau
no arkivyskupija); Antanas 
Bagdonas (Kaišiadorių vysku
pija); Emilija Krikščiūnaitė 
(Panevėžio vyskupija); Sigitas 
Vaičiulionis (Šiaulių vyskupi
ja); Alvidas Remesa (Telšių 
vyskupija); Gracijus Sakalaus
kas (Vilkaviškio vyskupija). 
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LIETUVIŲ PLANINGOS 
KOLONIZACIJOS UŽSIENYJE 

PLANAI 
DR. ALFONSAS EIDINTAS 

Juozas Vitėnas atliko pasi
gėrėtiną darbą, paruošdamas 
„Draugui" didelį straipsnį 
„Pastangos įkurti atsarginę 
tėvynę Britų Hondūre", kuris 
spausdintas jau nuo 1998 m. 
sausio 6 d. kone kiekviename 
dienraščio numeryje ir vis dar 
su smagiu prierašu „bus dau
giau". Sužinome, kaip vystėsi 
ši prof. Kazio Pakšto idėja, 
skaitome ją parėmusių entu
ziastų susirašinėjimą, apie jų 
keliones į B. Hondūrą, disku
sijas, įvairius kitus JAV ir 
kitų šalių lietuvių dokumen
tus Dausuvos steigimo klausi
mu. Juoba smalsu, kad auto
rius pasirodė esąs ne tik Dau
suvos projekto gana aktyvus 
svarstybininkas, bet ir surin
kęs to meto laikraščiuose 
spausdintą medžiagą, pakan
kamai įdomios prikaupęs ir 
asmeniniame archyve. Linkė
tina tad Juozui Vitėnui išleisti 
šį darbą atskira knyga. Ka
dangi J. Vitėno įvadinė dalis 
apie planingos kolonizacijos 
pradžią ir vystymąsi neprik
lausomybės laikais labai 
trumpa, norėčiau ją t rumpai 
papildyti duomenimis iš Lie
tuvos archyvų, nes tai gali la-' 
biau paaiškinti ir Dausuvos 
projekto atsiradimo šaknis. 

Matyt neverta ginčyti prof. 
K. Pakšto pirmumo planingos 
lietuvių kolonizacijos klausi
mu, nes jau 1924 m. jis 
domėjosi centriniu Quebec'u, o 
1927 m. — Sao Paulo vieta 
Brazilijoje. Į mokslinį lygmenį 
šią idėją K. Pakštas iškėlė sa
vo straipsnyje „Moderniškos 
emigracijos problema" 1929 
m. „Židinio" žurnale Nr. 1, 
vystė ir kitose publikacijose. 
Tačiau lygiagrečiai planingos, 
-nenuostolingos lietuvių kolo
nizacijos idėja vienoje iš už
sienio šalių klausimu darbavo
si ir kiti asmenys bei, o tai bu
vo ne mažiau svarbu, — Lietu
vos valdžios i \stitucijos. 

Apribojus i.nigraciją iš Euro
pos į JAV, lietuvių emigracija 
1926-1930 m. nukrypo į Pietų 
Amerikos valstybes — tais 
metais emigravo apie 60.000 
lietuvių, daų.giausia į Brazi
liją, Argentiną ir Urugvajų, o 
Lietuvos žydai vyko daugiau
sia į Pietų Afrikos Sąjungą ir 
Palestiną. Santykinis gyven
tojų perteklius, darbo trūku
mas miestuose, nepasisekus 
daliai naujakurių įsikurti 
ūkiuose, dantis rodė pasaulinė 
ūkinė krizė, o gana patraukli 
emigracijos biurų propaganda 
ir vilionės paskatino tūks
tančius lietuvių, ypač gausių 
šeimų, ieškoti laimės svetur. 
Tapo aišku, kad emigracija 
vyks ir iš nepriklausomos Lie
tuvos, kad emigrantams rei

kės paramos — lietuviai Pietų 
Amerikoje pateko į sunkias 
darbo ir gyvenimo sąlygas, 
daugelis buvo paprasčiausiai 
apgauti, tad vyriausybė su
sirūpino emigrantais, emigra
vimo tvarka ir jų likimu. 

Taigi Lietuvoje, kaip ir ki
tose gausios emigracijos vals
tybėse — Italijoje, Lenkijoje ir 
kitose, ne veltui susidomėta 
dalies gyventojų planingo per
kėlimo į užsienį idėja. 

Dar 1926 m. gruodžio 28 d. 
JAV lietuvis Romanas Karuža 
nusiuntė Vidaus reikalų mi
nistrui memorandumą, siūly
damas dėl ekonominių sun
kumų „apskurusiai gyventojų 
daliai progos surasti už krašto 
ribų geresnio gyvenimo gali
mybių" ir pasiūlė kasmet ga
benti po 20-25.000 žmonių į 
Kanadą ir Jung t i juos ten į 
tautines grupes". 

Geriausias emigracijos pla
navimo srityje buvo Italijos 
įdirbis, juo domėjosi ir Lietu
vos diplomatai. 1927 m. ba
landžio 23 d. Lietuvos atsto
vas Italijoje Voldemaras Čar
neckis pranešime užsienio rei
kalų ministrui Augustinui 
Voldemarui išdėstė italų emig
racijos organų struktūrą ir 
veiklos metodus. Italai dar 
1924 m. įkūrė Nacionalinį kre
dito insti tutą italų darbui už
sienyje remti, o Nacionalinis 
insti tutas kolonizacijai ir dar
bo įmonėms užsienyje rūpino
si kolonizacijos klausimais, 
žemės ūkio kolonijų italams 
steigimu. Vyriausybė susido
mėjo Čarneckio pranešimu, 
Vidaus reikalų ministerija (to
liau — VRM) parsisiųsdino iš 
Romos 3 tomų veikalą apie 
Generalinio emigracijos komi
sariato veiklą, kitus šią sferą 
tvarkančius dokumentus ir 
leidinius. 

Pradėta intensyviau ieškoti 
vietos lietuvių kolonizacijai. 
1929 m. į Braziliją Lietuvos 
VRM, suradusi 6,000 litų ke
lionės išlaidoms padengti, pa
siuntė Kauno universiteto do
centą T. Daukantą į Braziliją. 
T. Daukantas apvažiavo visą 
S. Paulo valstiją ir tyrė lietu
vių kolonizacijos galimybes. 
Grįžęs j is parengė VRM-jai 
apžvalgą, teigdamas, kad ko
lonizacija Brazilijoje galima. 

1930 m. Lietuvos VRM pa
siuntė tirti sąlygų Brazilijoje 
Juozą Daugėlą. Grįžęs iš ke
lionės, Daugėla ataskaitoje 
pranešė valdžiai, kad situacija 
lietuvių telkiniuose sudėtinga, 
reikia ja is rūpintis ir palikti 
likimo valiai emigrantų nega
lima. K. Pakš tas tuo pat metu 
siūlė vyriausybei tirti situa
ciją Afrikoje, konkrečiai Ango
loje. Jo nuomone, atsilikusi 

Verbų sekmadienis (balandžio 5 d j Vilmujf — pagal -0114 paprotį, visi, eidami į bažnyčią, turi neštis verbą, ki
taip „velnias įkiša savo uodegą palaikyti j tuščias ranKas"... Nuotr. El tos 

Portugalijos kolonija naudin
giausia, nes „lietuviai turi ko-
lonizuotis tokiuose kraštuose, 
kur jie mažiau susidurtų su 
europiečiais ir per tai apsau
gotų savo tautišką individua
lumą ir savo kalbą, ko jie ne
pajėgia abiejose Amerikose". 

1932 metais, įsteigus Drau
giją užsienio lietuviams remti 
(DULR), Italijos pavyzdžiu, 
numatyta steigti Lietuvoje 
emigrantų mokyklas, jose 
ruošti lietuvių kolonijoms rei
kalingus specialistus — moky
tojus, agronomus, kunigus, 
amatininkus. 

1933 m. Lietuvos VRM pa
siuntė į Pietų Afrikos Sąjungą 
dar vieną kolonizacijos gali
mybių žvalgą — kunigą J . Ja-
nilionį, kuris turėjo rinkti ži
nias apie lietuvių žemdirbių 
kolonizacijos galimybes, taip 
pat išspręsti Lietuvos konsu
lato steigimo PAS klausimą, 
J . Janilionis aplankė Keiptau-
ną, Pretoriją, Johanesburgą, 
susipažino su žymiais žydų 
tautybės verslininkais, kilu
siais iš Lietuvos (Heimanu, 
Gordonu, Marksu, Petlinskiu, 
Nilmanu), krašto ministru 
Grobleriu ir tarėsi su jais dėl 
kolonizacijos galimybių. 

1935 m. vasarą I Pasaulio 
lietuvių kongrese Kaune, K. 
Pakšto paskaitos apie koloni
zaciją dvasioje, buvo priimta 
atskira rezoliucija kolonizaci
jos klausimu, kurioje nutar ta 
neatidėliojant pradėti lietuvių 
kolonizacijos vietos studija
vimą, tą darbą finansuoti įpa
reigota Lietuvos vyriausybė ir 
DULR. Kongresui ruošiantis 
buvo išleista knyga „Pasaulio 
lietuviai", kurioje nemažai vie
tos skirta ir planingai koloni
zacijai — L. Ryšelis tam siūlė 
Argentiną, E. Pažėra — Brazi
liją ir t.t. 

Paskutinį didesnį tyrimą 
prieš sovietinę okupaciją atliko 
DULR pirmininkas Rapolas 

Skipitis, kurį Lietuvos vyriau
sybe 1938 m. rugpjūčio - 1939 
m. vasario mėnesiais nusiuntė 
keliauti į Braziliją, Urugvajų 
ir Paragvajų. Grįžęs Skipitis 
paruošė 44 mašinraščio pusla
pių ataskaitą valdžiai, kurioje 
daroma išvada, kad Pietų 
Amerikoje negalima steigti 
nei kolonijų-, nei spaustuvės, 
nei banko, nebent siūlyta ban
dyti galvoti apie liberalesne 
vidaus santvarka pasižymė
jusį Urugvajų (plačiau apie 
įvairius kitus emigracijos as
pektus, Lietuvos pagalbą emi
grantams P. Amerikoje, emig
racijos biurų kontrolės sustip
rinimą ir kitokius dalykus esu 
rašęs savo knygoje „Lietuvių 

kolumbai. Lietuvių emigraci
jos istorijos apybraiža — Vil
n ius : „Mintis", 1993 m., p.p. 
73-77). 

Taigi lietuvių tarpe „atsar
ginė tėvynė" B. Hondūre tu
rėjo savo priešistorę ir ne to
kią j au trumpą kolonizacines 
mint ies vystymosi istoriją. Kai 
kas ir buvo padaryta: Pietų 
Amerikoje buvo pastatytos ke
lios lietuvių pradinės mokyk
los, siunčiami lietuviai kuni
gai, mokytojai, vadovėliai, 
pinigai lietuvių spaudai. Nors 
išlaikyti lietuvybės centrus ir 
buvo labai sunku, tačiau Lie
tuvos valdžios pagalba prailgi
no naujų lietuvių telkinių gy
venimą ir lietuvišką veiklą. 

Nors biurokratai nuolat tvirtina, kad Lietuvoje gyvenimas gerėja, 
pamatyti elgetaujančius senelius, vaikus ar kitus žmones, nėra 
dar išimtis, o taisyklė. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Danutė Bindokienė 

Jau beveik perėjome 
septynių mylių tiltą 

Rodos, tik užvakar šven
tėme Kalėdas; rodos, tik va
kar barstėme galvą pelenais ir 
pradėjome žengti ..septynių 
mylių tiltu" į jo pabaigoje 
pražydusią Velykų leliją. O 
štai jau matyti to ..tilto" pa
baiga — prasidėjo Didžioji sa
vaitė. 

Lietuviškoji visuomene, 
bent šiame krašte, tikrai ne
siskundžia lėtu laiko tempu. 
Galima sakyti, kad pagrindi
nis priekaištas: laikas per 
greitai skrieja. Net mūsų pen
sininkai, kurie galbūt ne taip 
tampriai pririšti prie laik
rodžio rodyklių, vis dejuoja — 
„neturiu laiko", ypač. jeigu 
paprašomi kokį darbelį atlik
ti, patalkinti, padėti. Iš dalies 
tai gerai, nes žmogui nereikia 
nuobodulio ligomis sirgti; iš 
dalies — blogai, nes dėl 
pašėlusios laiko slinkties rei
kia atsisakyti poilsio va
landėlės su lietuviška knyga 
ar laikraščiu rankose, malo
naus pabendravimo koncerte, 
pobūvyje, būtinai reikalingos 
pagalbos, kurią pensininkas 
galėtų suteikti svarbiems vi
suomeniniams darbams. 

Tad bent šią reikšmin
giausią visai krikščionijai sa
vaitę — paskutinę prieš Kris
taus Prisikėlimo šventę — 
prisiverskime sulėtinti kas
dieninės veiklos ar darbų 
tempą, atraskime valandėlę 
pakelti akis, o kartu ir sielą, 
nuo žemiškųjų dalykų, kitaip 
būsime praėję tuo „septynių 
mylių tiltu" ir nepajutę, į kokį 
didelį stebuklą j is veda. 

Amerikos komercija moka 
atkreipti krašto gyventojų dė
mesį į Kalėdas. Ne dėl to, kad 
tai Dievo Sūnaus gimimo pa
minėjimas, bet labai patogi 
proga pasipelnyti. Su pūs-
tažandžiais, žilabarzdžiais se
niais, sentimentalia muzika, 
blizgančiais papuošimais ir 
kitais šventiniais priedais ku
riama sąvoka, kad tik di
džiausias šykštuolis, toks kaip 
Charles Dickens Mr. Scrouge. 
Kalėdose neapdovanoja savo 
artimųjų. Tačiau ir Mr. 
Scrouge, jau per pačias Ka
lėdas, spėjo pakeisti savo 
šykštumo įpročius mors 
reikėjo gerokai prieš tai pa
gąsdinti), atidarė piniginę ir 
tapo visų mylimas, laukiamas 
dėdė. 

Kažkodėl Velykos dar kol 
kas neįsuktos į beatodairiško 
verslo ratą. Šios šventės proga 
parduotuvėse siūlomi kiškiai, 
margučiai ar saldumynai ne
įstengia nurungti kalėdinių 
dovanų pirkimo azarto. Tad 
daug lengviau visą dėmesį su
kaupti ties tikrąja Velykų 
šventės prasme — Kristaus 
Prisikėlimu. 

Deja. ir mes, lietuviai, j au , 
lyg višta į pakulas, esame 
įsipainioję į gyvenamojo kraš
to papročius. Tik prisimin
kime ir palyginkime: kiek 
sveikinimų parašome savo ar
timiesiems (arba sveikiname 
per lietuvišką spaudą) Kalėdų 
proga, o kiek Velykoms? Jeigu 
ir siunčiame sveikinimus, ar 
renkamės pavasarinius žie
dus, margučius, paukščiukus, 
ar ieškome Kristaus pri
sikėlimo simbolių? Ar Gavė
nios metu 'be Pelenų dieną 
tamsiu tašku pažymėtos kak
tos) pasistengėme atrast i lai
ko maldai, susikaupimui, pas
ninkui? Tiesa. Bažnyčia j au 
suteikusi tikintiesiems daug 
iengvatų. Vyresnieji, be abejo, 
prisimena buvusius Gavėnios 
pasninkus, gal j au ne tokius 
„kietus", kaip kun. V. Rim
šelis iš savo vaikystes aprašo, 
bet dar pakankamai varžiu
sius. Užuot draudimų, dabar 
taikomi patarimai, pasiūly
mai, paliekant pačiam žmogui 
pasirinkti geriausią ir veiks
mingiausią būdą pasiruošti 
Velykų džiaugsmui. 

Pagal senuosius lietuvių pa
pročius, Velykoms buvo tei
kiamas svarbiausios metų 
šventes vardas. Ne tik žmonės 
džiaugėsi, kad Dievo Sūnus 
nugalėjo didžiausią žmonijos 
pabaisą — mirtį, bet ir saulė, 
tekėdama Velykų rytą, iš 
džiaugsmo šokinėjo. O to 
švento ir brangaus ryto varpų 
gausmas kiekvienam, jį iš
girdusiam, teikė viltį, kad 
mirtis nėra pabaiga, tik slenk
stis į amžinąjį gyvenimą. Tad 
ir Prisikėlimo giesmės žodžiai 
„Geluonį mirties išrovė", ne
buvo tik graži Velykų ryto 
puošmena, bet tikėjimo tiesos 
patvirtinimas. 

Štai jau priartėjo Gavėnios 
pabaigos Tridienis: Didysis 
ketvirtadienis, Didysis penk
tadienis ir Didysis šeštdienis. 
Atraskime laiko dalyvauti 
ypatingose tų dienų pamal
dose, atraskime laiko pamąs
tyti, kokią kainą sumokėjo 
Jėzus Kristus už kiekvieną iš 
mūsų, kad išplėštų iš mirties 
glėbio. Nebūkime, kaip Pe
t ras , kuris kančios naktį tris 
kar tus savo Viešpaties išsi
gynė. Nebijokime drąsiai ir 
viešai prisipažinti, kad mes Jį 
pažįstame, kad įvertiname 
auką. kurią Jis už mus paau
kojo. Gale to „septynių mylių 
tilto pražydusi lelija" jau kone 
ranka pasiekiama, būkime at
sargūs, kad netyčia jos nesu-
mindžiotume, besidairydami į 
kasdieninius darbus, vargus 
ir susirūpinimą, kaip geriau 
nudažyti margučius, ką pa
ruošti Velykų vaišėms... 

ir Tau būtų geri draugai. Sige ir Miki, su Juki ir Kou-
ta, atvažiavo automobiliu iž Aiki-Ken, kur jie, netoli 
Nagoya miesto, gyvena. Jų namai yra visai netoli Da-
niaus, tad daviau jiems Darnaus telefono numerį- Sige 
draugas Šigeo yra Mizuno sportinių drabužių firmos 
atstovas olimpinėse žaidynėse. J i s mus visus susitiko 
prie olimpinio kaimelio vartų, nes į kaimelį pašaliečių 
įeiti neleidžia. Šigeo jiems parūpino bilietus į greitojo 
čiuožimo varžybas. 

Priešpiečius valgėm Nagano mieste. Šige rado gerą 
japonišką restoraną ir ten mes užsisakėm „šabu-šabu", 
tai yra plonų veršienos riekučių ir daržovių mišinį, 
išvirtą skystam sultinyje ir pamirkytą specialiam se
zamo sėklų bei citrinų padaže. Pietautojai visa tai turi 
patys prie savo stalo išsivirti. 

Juki yra ketverių, o Kouta beveik trejų metų. Abu 
labai juokingi vaikai. Juki jau visai gerai valgo su pa
galiukais, bet dar ilgai užtruks, kol tai išmoks Kouta. 
Pavalgius visas jo veidas buvo valgiu ištepliotas, nes 
valgydamas jis visą laiką su džiaugsmu save maknojo. 
Restorano savininkas mus visus nufotografavo. Resto
ranas turi savaitinį laikraštėlį, kuriame aprašo apsi
lankiusius svečius. 

Po priešpiečių nuėjom į Zenkoji šventyklą. Šige ir 
Miki norėjo, kad smilkalai, kurie kyla iš didžiulio prie 
šventyklos esančio kubilo, paliestų jų vaikus, nes tai 
laikoma didele palaima. 

Iš šventyklos ėjome žif. -'•ti ^ r i to jo čiuožimo, kur 

LAIŠKAI IŠ NAGANO 
Amerikos Olimpinio komiteto trenerių paruošimo skyriaus 

vicedirektorius ir olimpiniams treneriams skirto „Olympic 
Coach" žurnalo vyriausias redaktorius Audrius Barzdukas 
keturias savaites, JAV delegacijos sudėty praleido Nagano, Ja
ponijoje, žiemos olimpinėse žaidynėse. Iš ten beveik kasdien 
elektroniniu paštu rašė savo aštuonių mėnesių dukrelei. Ma
mytė, tai žmona Rose. Ištraukos: 

(Tęsinys) 

Gerti čia reikia nusipirkti iš mašinos. 
Aplamai, Japonijoj beveik viską galima iš moneto

mis šeriamų mašinų įsigyti: apatinius drabužius, 
rašomąsias plunksnas, priešpiečius, batus ir ką tik 
nori. Japonai tokias mašinas nepaprastai mėgsta. Iš 
tokios mašinos kas rytą perkam karštą kavą. Jei nori, 
mašina parduoda dėžutę makaronų. Kai patrauki iš 
dėžutės išlindusią virvelę, makaronai toj dėžutėj patys 
per maždaug aštuonias minutes išverda. 

Tikiuosi, kad bus ir įvairesnių nuotykių, nes Tau 
nusibos kasdien skaityti apie tai, ką aš valgau. Rytoj 
atvažiuoja Šige šeima: Miki, Kouta ir Juki . Bus sma
gu. 

• vasario 10 
Vakar pirmą kartą susitikau mūsų draugų Taka-

haši dukrelę Juki ir sūnų Kouta. Labai mieli vaikučiai 

aukso medalį laimėjo japonas. Čiuožikas Šimizu dabar 
yra tapęs Japonijos tautiniu herojum. J i s tik penkių 
pėdų keturių colių ūgio ir maždaug tiek pat „pločio", 
atrodo, kaip tvirtai sukalta dėžė. Japonų džiaugsmui 
nebuvo galo. Šimizu čiuožė paskutinėj poroj. Žiūrovai 
skandavo „Šimizu! Šimizu! Šimizu!" Savo rungtį jis 
pradėjo stačiai .sprogimu" ir pirmą šimtą metrų nu
čiuožė už visus prieš tai čiuožusius greičiausiai. Žiū
rovai šaukė, t a r t u m pamišę. Kada laikas parodė, kad 
jis čiuožimą laimėjo, M-bangos stadionas jaučiamai 
virpėjo nuo žiūrovų triukšmo. 

Tikiuosi, kad televizijoj M-bangos stadionas bus 
gerai parodytas. Tavo seneliui jo architektūra labai 
patiktų. 

Po tikrai įdomios, atmintinos dienos Takahaši šei
ma parvežė mane prie kaimelio vartų. J ie laukia, kada 
galės atvykti į Ameriką ir galėsime kartu su jais išva
žiuoti atostogų. Bus smagu. 

• vasario 11 
Šiek tiek daugiau sužinojau apie Kenijos slidinin

kus. 
Kada jie pradėjo treniruotis laukų slidžių rungčiai, 

jiems raumenys išaugo ten, kur jų prieš tai nebuvo. 
Kai Ken Boit ir jo bičiulis po šešių mėnesių treniruotės 
grįžo namo, jų šeimos manė. kad juos užpuolė kaž
kokia, kūnus iškreipianti liga. Kada jie išlipo iš lėk
tuvo Nairobi oro uoste, apspitę giminės ir draugai 

klausinėjo, kas jiems nutiko ir ar jie serga. 
Pasirodė, jog kenijiečiai tokių didelių rankų rau

menų niekad nebuvo matę. Po to, kai Boit jiems pa
aiškino, kad tokie raumenys išsivysto slidinėjant, stu
miantis lazdomis, giminės klausė, ar po to, kai nustos 
slidinėti, jie vel pranyks. „Jei šitaip atrodysite, judu 
niekad nerasite žmonų", sakė giminės. 

Philip Boit dvidešimties kilometrų rungty užėmė 
paskutinę vieta. 

• vasa r io 13 
Vakar .vakarienę valgiau su pažįstamu, kuriam 

neseniai buvo įteiktas kažkoks Tarptautinio olimpinio 
komiteto žymuo. Tai reiškia, kad dabar jis tapo TOK 
„svarbiu asmeniu" (VIP). Jis dėvėjo „svarbaus asmens" 
kostiumą ir mes nuėjom į „svarbių asmenų"' restoraną. 
..Svarbių asmenų" restoranas vadinasi „Bosco". Tai 
geriausias itališkas restoranas visam Nagano mieste. 
Šis buvo pirmas kartas, kada čia esant, teko valgyti 
padorų, ne japoniška maistą. Restoranas buvo iki pa
lubių prisigrūdęs amerikiečių Atrodo, kad amerikie
čiai tik tiek japoniško maisto gali „suvirškinti", nors 
man valgis čia patinka. 

Buvo įdomu iš arčiau pamatyti, kaip gyvena TOK 
žmonės. Sporto pasaulyje jie yra tarsi karaliai ir to
kiais laikomi. Kiekvieną rytą lėktuvu iš Kolumbijos 
(Pietų Amerikos) pusryčiams jiems atskraidina šviežių 
braškių Ar ne puiku0 (Bus daugiau) 
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KRISTAUS KANČIA 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Tai buvo balandžio 4 d., Di
dįjį Ketvirtadienį, po paskuti
nes vakarienės. Jėzus su 
apaštalais perėjo Kidron upelį 
prie Getsemanes daržo ir tarė: 
„Pasėdėkite čia, kol aš ten nu
ėjęs melsiuos". Pasiėmęs Pet
rą ir abu Zebediejaus sūnus, 
pradėjo Jis liūdėti ir sielvar
tauti: „Mano siela mirtinai nu
liūdusi. Likite čia ir pabudė-
kite kartu su manimi". 

Miegantieji Apaštalai 

Maldoje parpuolęs kniūps
čias Viešpats meldėsi: „Mano 
Tėve, jeigu įmanoma, teap
lenkia mane ši taurė. Tačiau 
ne kaip aš noriu, bet kaip Tu!" 
Jis, sugrįžęs pas mokinius ir 
atradęs juos miegančius, tarė 
Petrui: „Negalėjote nė vienos 
valandos pabudėti su manimi? 
Budėkite ir melskitės, kad ne
patektumėte į pagundą. Dva
sia ryžtinga, bet kūnas silp
nas" Ir vėl nuėjo Jis antrą 
kartą melstis: „Mano Tėve, jei 
ši taurė negali praeiti mano 
negerta, tebūnie Tavo valia". 
Viešpats Jėzus atrodė be galo 
išvargęs. Jis šaukėsi trijų 
rinktinių apaštalų, bet jie pas 
Jį neatėjo. Jie giliai buvo už
migę. Jėzus trečią kartą su
grįžo melstis. Mirtino sielvar
to apimtas. Jis dar karščiau 
meldėsi. Jo prakaitas pasidarė 
tarsi tiršto kraujo lašai, var
vantys žemėn. Pasirodė iš 
dangaus angelas ir Jį sustipri
no. 

Apaštalai nepajuto, kad jų 
Mokytojas kenčia agonijos 
kančias. Jėzus, trečią kartą 
sugrįžęs, visus juos pažadino 
iš sunkaus miego: „Kelkitės! 
Tasai, kuris turi mane išduoti, 
jau visai arti. Šėtonas nemie
ga ir jo tarnai nemiega. Paro
dykite jiems, kad ir Dievo sū
nūs taip pat nemiega". 

Jėzaus suėmimas 
Viešpačiui bekalbant, pasi

rodė Judas išdavikas. Kartu 
su juo atvyko būrys ginkluotų 
kalavijais ir vėzdais. Jie buvo 
pasiųsti aukštųjų kunigų. 
Rašto aiškintojų ir seniūnų. 

Judas prišoko prie Jėzaus ir 
Jį pabučiavo. Jėzus jam tarė: 
pjudai, pabučiavimu tu išduo
di Žmogaus Sūnų". Petras tu
rėjo iš Lozoriaus pasiskolinęs 
kardą. Jis su kardu smogė į 
vyriausio kunigo tarno galvą 
ir nukirto jam ausį. Jėzus jį 
sudraudė: „Pasidėk kardą, vi
si, kurie kovoja su kardu, nuo 
kardo žūna Jei aš šaukčiausi 
savo Tėvo, Jis man atsiųstų 
dar dabar daugiau kaip dvyli
ka legijonų angelų mane ap
ginti". Jėzus palietė tarno au
sį, ir ji sugijo. 

Išsigandęs Judas pabėgo. 
Pagauti išgąsčio, pabėgo ir vi
si kiti apaštalai. Petras ir Jo
nas mieste pasislėpė prie na
mų sienos. Jie matė surištą ir 
vedamą Jėzų pas Anną, vy
riausiojo kunigo Kajafo uošvį. 
Jėzus pastebėjo Petrą ir Joną. 
Jų žvilgsniai susitiko. 

Vyriausi kunigai 
kaltina Jėzų 

Annas klausinėjo Jėzų apie 
Jo mokinius ir apie Jo mokslą. 
Jėzus jam trumpai atsakė, 
kad Jis viešai kalbėjo sinago
gose ir žydų minioms. Jie gali 
jam viską pasakyti. Tada neva 
pasipiktinęs Anno tarnas smo
ge Viešpačiui j veidą, šauk
damas, kad taip neatsakoma 
vyriausiam kunigui. Annas 
nustojo klausinėti. Jis paliko 
Jėzų sargybos priežiūroje. Jis 
nuėjo pasitarti su Kajafu. Šis 
«avo namuose jau buvo suk
vietęs Sanhedriną posėdžiui. 
Jėzus, vedamas pas Kajafą, 
vėl pastebėjo Joną ir Petrą, 
prie ugnies bestovinčius. 

Pas Kajafą Sanhedrino na
rių akivaizdoje Jėzus buvo 
kaltinamas, kad Jis nesilaikė 
šabaso, kad buvo susidėjęs su 
prostitutėmis, kad skelbė ne
girdėtą mokslą, nesilaikė Mo
zės įstatymų ir kalbėjo apie 
šventovės sugriovimą. Gama-
Helis, visų labai vertinamas, 
pareiškė, kad susirinkimas 
yra nelegalus dėl vietos ir lai
ko. Susirinkimas sukviestas 
naktį ir į privačius Kajafo na
mus. Gamalielis susirinkimą 
apleido. Juozapas Arimatietis 
pagrasino, kad apie tai bus 
pranešta Romos valdžiai. Jis 
prisipažino, kad jis yra Jėzaus 
draugas. Protesto ženklan Ni
kodemas, taip pat Sanhedrino 
narys, su Juozapu Arimatiečiu 
iš susirinkimo išėjo. Įtūžęs 
Kajafas pasišaukė neteisingus 
liudininkus, kurie sakė, jog 
Jėzus gali sugriauti šventovę 
ir vėl ją atstatyti. Jėzus tylėjo 
ir į kaltinimus nieko neat
sakė. Kajafas Jam iškilmingai 
tarė: „Prisaikdinu Tave gyvuo
ju Dievu, kad mums pasaky
tum, ar Tu esi Mesijas, Dievo 
Sūnus?!" Jėzus jam atsakė: 
„Taip yra, kaip sakai. Bet aš 
jums sakau: nuo šiol jūs maty
site Žmogaus Sūnų, sėdintį Vi
sagalio dešinėje ir ateinantį 
dangaus debesyse!" Tuomet 
Kajafas persiplėšė drabužius 
ir sušuko: „Jis piktžodžiauja! 
Kam dar mums liudininkai? 
Štai girdėjote piktžodžiavimą. 
Kaip jums regis?" Sanhedrino 
nariai atsakė: „Jis vertas mir
ties!" Tuomet jie ėmė spjaudy
ti Jėzui į veidą ir daužyti Jį 
kumščiais. * 
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CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Petro išsigynimas 
Petras sėdėjo kieme, kur 

kūrenosi ugnis. Viena tarnaitė 
priėjo prie Petro ir tarė: „Ir tu 
buvai su Jėzumi Galilėjiečiu" 
Petras atsakė: „Aš nežinau, ką 
tu sakai". Prisiartino kita ir 
trečia tarnaitė. Jos visiems sa
kė, kad šitas yra galilėjietis ir 
buvo visada su Jėzumi Naza
riečiu. Petras ėmė prisiekinė
ti. Garsiai šaukdamas, jis sa
kė, jog jis to žmogaus nepa
žįsta. Jis išsigynė Kristaus 
tris kartus. Buvo arti vidur
naktis, ir gaidys pragydo. Pet
ras prisiminė, kaip Kristus 
jam sakė, jog jis Jo tris kartus 
išsigins. 

Tuo metu Jėzų vedė iš Kaja
fo namų į rūsį, o Petras sku
bėjo išbėgti is kiemo. Jis susi
tiko su Jėzumi veidas į veidą. 
Viešpats Jėzus pažvelgė į 
Petrą su nepaprasto gailesčio 
ir nusiminimo žvilgsniu. Pet
ras pradėjo garsiai verkti ir 
raudoti. 

Penktadienio rytą Kajafo 
tarnai Jėzų vėl atvedė į San
hedrino susirinkimą. Buvo pa
kartotas tas pats naktį nutar
tas sprendimas — Jėzus Na
zarietis yra vertas mirties. 
Sprendimą patvirtinti ir įvyk
dyti turi Judėjos prokurato
rius Pontijus Pilotas. Į Anto-
nia tvirtovę pas Pilotą aukš
tųjų kunigų tarnai vedė Jėzų 
per Jeruzalės didžiąsias gat
ves, kad žmonės galėtų matyti 
ir Jį, kaip piktadarį, galėtų 
išjuokti ir išniekinti. Susidarė 
sukurstytų žmonių visa minia. 
Tarp jų atsirado ir Judas. Jė
zus pažvelgė į Judą su gai
lesčiu. Judas pasislėpė mi
nioje, kad jo Jėzus daugiau 
nematytų. Jis bijojo Viešpaties 
žvilgsnio. 

Jėzus pas Pilotą ir Erodą 

Du kariai — šimtininkai 
pranešė Pilotui, kad aukštieji 
žydų kunigai. Raštų aiškin
tojai ir seniūnai atvedė Jėzų 
Nazarietį, labai jiems nusikal
tusį. Žydai atsisakė įeiti į pa
goniškus rūmus. Kareiviai 
įvedė Jėzų į teismo salę. Pilo

tas išėjo laukan ir paklausė: 
„Kuo jūs kaltinate šitą žmo
gų?" Jie atsakė: „Jeigu Jis ne
būtų piktadarys, mes Jo ne
būtume tau atvedę". Pilotas 
tarė: „Imkite ir teiskite Jį pa
gal savo Įstatymą". Žydai jam 
atsakė: „Mums negalima nie
ko bausti mirtimi". Tada Pilo
tas sugrįžo į pretoriumą ir, 
pasišaukęs Jėzų, paklausė: 
„Ar Tu esi žydų karalius?" Jė
zus atsakė: „Ar nuo savęs šito 
klausi, ar kiti apie mane tau 
pasakė?" Pilotas tarė: „Aš gi 
ne žydas. Tavoji tauta ir aukš
tieji kunigai man Tave įskun
dė. Sakyk, ką esi padaręs?" 
Jėzus atsake: „Mano karalystė 
ne iš šio pasaulio". Tuomet 
Pilotas vėl paklausė" „Tai Tu 
esi karalius?" Jėzus atsakė: 
„Taip yra, kaip sakai. Aš esu 
karalius. Aš tam esu gimęs ir 
atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau 
tiesą. Kas tik brangina tiesą, 
klauso mano balso". Pilotas 
dar paklausė: „Kas yra tie
sa?". Nelaukdamas atsakymo, 
po šio klausimo Pilotas išėjo 
pas žydus ir pranešė, kad jis 
Jėzuje neranda jokios kaltės. 

Buvo žydų paprotys Velykų 
proga paleisti vieną sunkiai 
nusikaltusį. Buvo suimtas vi
siems žydams žinomas plėši
kas vardu Barabas. Pilotas 
minios paklausė, kurj jie no
rėtų paleisti į laisvę: Barabą 
ar žydų karalių Jėzų. Minia 
pradėjo šaukti, kad paleistų 
Barabą. Jie šaukė, kad Jėzus 
Nazarietis kurstė visuomenę, 
pradedant nuo Galilėjos per 
visą Judėją ir Jeruzalėje. 

Išgirdęs, kad Jėzus yra Gali-
liejėtis, taigi Erodo pavaldi
nys, Pilotas nutarė Jį perduoti 
Erodui. Vedamas Jėzus pas 
Erodą pakeliui vėl susitiko Ju
dą išdaviką. Jis pažvelgė į Ju
dą su liūdna užuojauta. Judas 
lakstė po visą Jeruzalę ir, są
žinės graužiamas, laukė, kas 
atsitiks su Jėzumi. Erodas la
bai apsidžiaugė, kad Jėzus bu
vo atvestas pas jį. Jis tikėjosi 
pamatyti kokį stebuklą, nes 
jis daug girdėjo apie Jėzų ste
bukladarį. Aukštieji kunigai ir 
Rašto aiškintojai visais būdais 
skundė Jėzų. Bet Jėzus nieko 
neatsakė nei į skundimus, nei 
į Erodo klausimus. Erodas la
bai įtūžo. Jis liepė tarnams 
Jėzų apvilkti baltu apsiaustu 
minios pasijuokimui ir grą
žinti Jį atgal pas Pilotą. 

Pilotas vėl bandė Jėzų išgel
bėti nuo mirties bausmės. Jis 
vyriausiems kunigams ir žydų 
miniai kartojo tuos pačius žo
džius, kad Jėzus yra nekaltas. 
Jis sakė, kad ir Erodas nerado 
Jame kaltės, dėl kurios Jis 
turėtų būti mirtimi nubaus
tas. Minia visą laiką šaukė: 
.Mirtis Jam. Nukryžiuokit Jį!" 
Pilotas ir vėl atsakė žydams: 
„Aš nerandu Jame kaltės, kad 
Jis būtų vertas mirties. Aš Jį 
nuplakdinsiu ir tada mes Jį 
pJeisime". Kareivių šimtinin
kui Pilotas liepė Jėzų nuplak-
dinti. 

Oberbayrisch, 1460-70 

TAUTOS FONDAS PASKYRĖ 96,400 dol. 
LIETUVAI 

1998 m. kovo 21 d. posė
džiavo Tautos fondo taryba. 
Posėdį atidarė TF tarybos pir
mininkas Jonas Vilgalys ir 
pakvietė TF tarybos narius 
susikaupimo minute prisimin
ti ir pagerbti žymų lietuvių vi
suomenininką ir buvusį Tau
tos fondo tarybos narį a.a. dr. 
Leoną Kriaučeliūną. 

Artėjant Tautos fondo me
tiniam narių susirinkimui, ku
ris įvyks gegužės mėn. 9 d., 
New Yorko lietuvių Kultūros 
židinio patalpose, Brooklyn 
NY. tarybos nariai gyvai dis
kutavo Tautos fondo ateities 
veiklos gaires, numatomus TF 
įstatų pakeitimus bei kitus 
klausimus, kurie'bus pristaty
ti metiniam narių susirinki
mui. 

Pasidžiaugta, kad dr. Rim
vydo Sidrio įsteigtasis 100,000 
dol. a.a. Giedrės Sidrienės fon
das, kurio finansus adminis
truoja Tautos fondas, jau įre
gistruotas Lietuvoje ir greitai 
pradės šelpti Vilnijos krašto 
lietuviškas mokyklas. 

Džiugina Tautos fondo gar
bės pirmininko Juozo Gie
draičio 25,000 dol. auka, kuri, 
jo pageidavimu, bus panaudo
ta paremti jo gimtinės baž
nyčią ir gimtųjų ipylinkių in
stitucijas. 

Taip pat pasidžiaugta Da
nutės ir Vytauto Anonių 
13,000 dol. vertės žemės skly
po dovana. Šį sklypą parda
vus, gautoji suma bus įdėta į 
specialų fondą DVA vardu, ku
rio uždirbtos palūkanos taip 
pat bus naudojamos Rytų Lie
tuvos mokykloms bei mokyto
jams paremti. Džiugu, kad 
stambūs aukotojai suteikia 
paramą Lietuvai per Tautos 
fondą. 

Tautos fondo taryba prime
na, kad, TF paaukojus 3,000 
dol. ar daugiau, galima nuro
dyti, kam auka bus panaudo
ta. Žinoma, tikslas turi atitik
ti Tautos fondo chartijoje ap
tartus uždavinius. 

Nutarta padauginti sukaup
tas „Gyvosios istorijos" parti
zanų, politinių kalinių ir trem
tinių prisiminimus, kurių jau 
per 700 valandų užrašyta vi
deo juostose. Viena kopija bus 
padovanota Lietuvos genocido 
aukų muziejui, o kita su ori
ginalais bus laikoma Lietuvos 
valstybiniame vaizdo archyve. 

Vienas pagrindinių TF tary
bos posėdžio tikslų — para
mos paskirstymas. Suteiktos 
43 stipendijos 10,050 dol. 
suma. Bendrai paramai pa
skirta 86,350 dol. Bendroji pa
rama padalinta šiems tiks
lams (stambiausios sumos iš
ryškintos): 

Lietuvos kančių istorijai 
— 31,500 dol. 25,000 dol. 
suma paskirta buvusiuose 
KGB rūmuose įrengtam Lietu

vos genocido aukų muziejui ir 
archyvui. Pinigai skirti aprū
pinti peržiūrų salę ir šaudymo 
kamerą reikalinga įranga. 

Švietimui ir auklėjimui 
— 25,300 dol. 20,000 dol. 
suma paskirta APPLE ruošia
miems mokytojų kursams šių 
metų vasaros metu Lietuvoje. 

Lietuvos visuomenės pi
lietiniam auklėjimui — 
17,000 dol. 6,000 dol. suma 
paskirta Katalikių moterų 
sąjungos ruošiamiems nemo
kamiems lietuvių kalbos kur
sams lietuviškai nekalban
tiems Lietuvos gyventojams. 

Spaudai — 12,550 dol. 
5,000 suma paskirta Mažosios 
Lietuvos fondo leidžiamai en
ciklopedijai. 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVttttngbn. D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AJTOMOaUO. NAMU, SVBKATO6, 
IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 

Agentas Frank ZapoKs ir Otf. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weet 95th Streat 

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

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)5*5)51 
(708)425-7160 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

HOUSEKEEPERS/JANITOR1AL 
Marriott Hotel has several F.T. 

openings. $6.95/hours. Meals & 
uniforms provided. 
1195 Summemill Dr, Liale, IL 

80532. (on Rt, 53). T«L (630) 971-
5067. E.O.E. 

Išnuomoju 1 kambarį 
pensininkui 

su visu išlaikymu. 
Puikus susisiekimas. 

Skambinti 773-471-4263. 

Auto Transmiasion Dtsaasambfy 
and verification person needed w/ 
background in rebuilding. Full-time, 
$15/h. OOQ, no benefits. Apply in 
person 9AM to 2PMat 2433 W. 18Bi 
St.Chteago. 

ŽEMAIČIO TURTAI 
SUGRĮŽO Į 
TĖVIŠKĘ 

Tokia antrašte Almos Sauk-
lytės-Žižienės straipsnis yra 
išspausdintas naujame-pirma-
me 1998-jų metų „Žemaičių 
žemės" žurnalo numeryje apie 
buvusio čikagiečio dr. Kazio 
Pemkaus biblioteką Klaipėdos 
universitete. 

Čia rašoma, kad „1997 m. lie
pos 14 d. Universiteto cent
rinėje bibliotekoje buvo iškil
mingai atidarytas šio didelio 
išeivijos šviesuolio archyvas-
biblioteka. Milžiniškus turtus 
(60,000 knygų, tarp kurių yra 
keli šimtai ypač vertingų, uni
kalių, 3,000 pavadinimų pe
riodinių leidinių, taip pat dau
gybę iškilių lietuvių tautos 
sūnų ir dukterų laiškų, rank
raščių, nuotraukų ir kt.), ku
riuos Kazys Pemkus kaupė 
visą gyvenimą. Sulaukęs savo 
gyvenimo saulėlydžio, šis švie
sus žmogus pats padovanojo 
pajūrio universitetui", — taip 
teigiama „Žemaičių žemėje". 

Žurnale minima, kad su PL 
Bendruomenės fondo parama 
dr. Pemkus jau sirgdamas ga
lėjo pasiųsti šj jo sukauptą 
didžiulį turtą Klaipėdon. „K. 
Pemkus tikėjosi, kad jis su
stiprės ir greitu laiku pats 
aplankys Klaipėdą ir čia pa
matys savo biblioteką. Deja, 
šiems jo lūkesčiams nebuvo 
lemta išsipildyti — 1996 m. 
balandžio 15 d. dr. K. Pemkus 
mirė. Po K. Pemkaus mirties 
praėjus šiek tiek daugiau ne
gu metams laiko jo numylėta 
biblioteka atvėrė duris Klaipė
dos universitete ir čia pa
kvietė pirmuosius lankytojus", 
— skaitome šiame žurnale. 

Minima, kad JAV veikiantis 
Lietuvių fondas 1996 m. Šios 
bibliotekos tvarkymui paskyrė 
30,000 dolerių. Didžioji pinigų 
dalis buvo panaudota pagrin
dinai remontuojant didžiulę 
patalpą, kurioje įrengtos trys 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Velykoms pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

spaudinių saugyklos, biblio
tekininkų darbo kambarys, 12 
vietų skaitykla. 

Šalia čia atpasakoto rašinio 
apie dr. K. Pemkaus kultūri
nius turtus, naujame „Žemai
čių žemės" numeryje, kuris tu
ri 48 puslapius, randame daug 
įdomių straipsnių (lietuvių, 
žemaičių ir anglų kalbomis) iš 
Žemaitijos bei žemaičių praei
ties ir dabarties. 

Žurnale randame Gintauto 
Česnio straipsnį „Žemaičių 
antropologinis tipas ir jo kil
mė", Gintaro Beresnevičiaus 
„Žemaičiai senovės baltų reli

giniame kontekste", Ingos 
Prušinskaitės „Žemaitijos na
cionalinis parkas", Kristijono 
Derkinčio „Žemaitijos teat
ras", Juozo Karbausko „Že
maičių vyskupija" ir kitus. 

„Žemaičių žemė" yra gausiai 
iliustruota, o viršeliai gražūs, 
spalvoti. Šį žurnalą sumaniai 
redaguoja Danutė Mukienė. 
Leidinys pasirodo 4 kartus 
metuose; siunčiamas ir užsie
nin. Jo metinė prenumerata 
oro paštu 20 dol. Adresas: A. 
Jakšto g. 5. 2600 Vilnius, Lie
tuva. 

E. Šulaitis 

Lietuviškos verbos Kaziuko mugėje Vilniuje. Nuotr. Vytauto Germano 
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LAIŠKAI IR NUOMONES 

LB Indianapolio apyl. valdyba su Vasario 16-tos minėjimo atlikėjais. Iš k. — Helen Zemeckas, Henry Bradakis, 
viešnia paskaitininke Milda Lenkauskienė, PLB v-bos pirm. pavaduotoja, buv. „Čiurlionio" ansamblio nare Mirga 
Bankaityte-Lierman ir minėjimui vadovavusi v-bos vicepirm. Victoria Murphy. Trūksta pirmininkės Romos 
Česonienės. 

gu, paėmus paskolas iš Vaka
rų, Ignalinos AE per Lenkiją 
būtų prijungta į Vakarų Euro
pos tinklą, kur elektros kaina 
yra daug aukštesnė. 

Lietuvoje kalbama, kad Lie
tuvos kurą ir energiją kontro
liuoja nomenklatūros-mafijos 
sandaros, kurios yra pasiryžę 
žūtbūt nepaleisti pelningo 
verslo iš savo rankų. Ar pasi
seks Lietuvos Seimui ir vy
riausybei tapti tikru šeimi
ninku savo krašte — perimti 
šių objektų kontrolę į savo 
rankas — parodys tik ateitis. 
Tikėkimės, kad šių projektų 
įgyvendinimui nereikės laukti 
10 metų, kaip užbaigimo Kau
no tilto statybos per Nemuną 
prie geležinkelio stoties.-

J . Tamkutonis 
Chicago, IL 

APIE „DIENĄ BE . 
PROBLEMŲ" 

Vėlai vakare skaičiau balan
džio pirmosios vedamąjį 
straipsnį, ir keliom minutėm 
aš pasinėriau į visas jūsų 
„geras žinias" (nors ir truputį 
sugalvotos). Buvo smagu ir 
ramu trumpai valandėlei. 

Bet rytoj — balandžio 2 d., 
ir kiekvieną dieną po to... ar 
nereikėtų mums vis tikėtis, 
kad viena, ar dvi, ar kelios ge
ros žinutės atsiras aplink 
mus? Ieškodami gerų žinučių, 
gal nepasieksim „Dienos be 
problemų", bet gal panaikin
sim mūsų pesimizmą, ir per-
žengsim nors vieną kitą prob
lemą! 

Juozas Kapačinskas 
Chicago, IL 

SUŽAVĖTA ALMA 
ADAMKIENE 

Perskaičius „Draugo" ba
landžio 2 d. Nr. 65: „Tik ne
vadinkite manęs — pirmoji 
ledi", likau sužavėta preziden
to Valdo Adamkaus žmonos 
sveika bei natūralia galvose
na. Ir tikrai manau, jog visai 
Lietuvai ir mums visiems lietu
viams yra skirta Dievo dovana 
turėti tokius žmones vadovau
jančiuose postuose. 

Iki ašarų mane sujaudino 
toks sveikas įžvalgumas į 
mūsų kaimo žmones. Aš pati 
esu gimusi ir užaugusi kaime. 
Esu įsitikinusi, jog kaimas yra 
tautos stuburkaulis. Jeigu kas 
sakytų, kad ne — smarkiai 
ginčyčiau. 

Kaime žmogus išauga stip
rus, atsparus fiziškai ir dva
siškai. Stalinas ir jo sėbrai vi
sais būdais naikino kaimie
čius, versdami juos beverčiais 
baudžiauninkais. Ir štai kas 
atsitiko: kai neateina duona iš 
kaimo — miestiečiai badauja. 

Labai džiaugiuos Almos 
įžvalgumu. Šiuo metu turbūt 
vienintelis „Valstiečių laik
raštis" ėmėsi rūpintis kaimo 
vaikais. Linkėčiau, kad šios 
jėgos būtų sustiprintos. 

Šių šv. Velykų proga skiriu 
1,000 dol. „Almos fondui" ir 
linkiu sėkmės taip svarbiame 
ir sunkiame darbe. 

Agutė Tiškuvienė 
Lemont, IL 

„NATIONAL 
GEOGRAPHIC" 

Lentynose guli sukrauti 15 
metų „National Geographic" 
žurnalų rinkiniai. Noriu juos 
kam nors atiduoti. Vienų me
tų 12 numerių rinkinys sveria 
apie 10 svarų. Siųsčiau Lietu
von, nors už persiuntimą rei
kėtų mokėti po dolerį už sva

rą. Kažin ar kuri mokykla no
rėtų priimti žurnalus į savo 
biblioteką? 

Kazys Daugėla 
Bedford, NH 

DU OBJEKTAI 

Nubangavus prezidentinių 
iškilmių garsams ir nuaidėjus 
eilėms gražių kalbų, laikas 
sugrįžti į kasdieninį gyvenimą 
ir pažiūrėti realiai į krašto 
ateitį. 

Nereikia niekam aiškinti, 
kad demokratijos ir valstybės 
klestėjimas priklauso nuo 
krašto ekonominės gerovės. 
Šiuo metu Lietuvoje yra du 
ekonominiai objektai, kurie, 
jei būtų tinkamai sutvarkyti 
ir naudojami, iš pagrindų pa
keltų viso krašto gerovę. Tai 
yra Būtingės terminalo ir Ig
nalinos atominė jėgainė. 

Pagal statistiką, Latvija 
gauna apie trečdalį užsienio 
pajamų, perpumpuodama ir 
perduodama Rusijos naftą 
Vakarų Europai per Ventspi
lio uostą. Nesunku suprasti, 
kodėl Latvija visais galimais 
būdais stengiasi sutrukdyti 
Būtingės terminalo statybą. 
Lietuvos neveiklumas — trep
sėjimas vietoj per 7 nepriklau
somo gyvenimo metus neša 
Lietuvai nuostolį — atsisaky
mą pajamų už Rusijos naftos 
perpumpavimą. 

Antras objektas yra Ignali
nos AE, kurioj yra sukurta sa
votiška rusakalbių administ
racija ir autonomija. Jie čia 
tvarkosi beveik nepriklauso
mai — yra gavę privilegiją pa
ruošti ir keisti savo kadrus. 
Dabartiniu metu Ignalinos AE 
palyginti nedaug naudos te
duoda Lietuvos ūkiui, — elek
tros energija yra eksportuoja
ma savikaina į Karaliaučiaus 
sritį, Gudiją ir Latviją. Padė
tis drastiškai pasikeistų, jei-

„pochodus" — žygius. To meto 
Rusijos revoliucija tam sudarė 
palankias sąlygas: raudonoji 
armija eikvojo daug jėgų kovai 
su „baltaisiais" ir nebuvo pa
ruošta karui su gerai organi
zuota lenkų kariuomene, ku
rią visapusiškai rėmė pran
cūzai. 

Todėl karas dėl Ukrainos 
lenkams pradžioj sekėsi. Nors 
apsiginklavimo persvara buvo 
lenkų pusėje, tačiau kovos 
dvasia ir neapykanta priešui 
buvo rusų pusėje. Kovos dva
siai kelti Kijevo gatvėse buvo 
mitingai, pasirodė ukrainie-
tiški plakatai, kuriuose lenkai 
buvo vaizduojami kaip „katy" 
(budeliai) ir grobikai. Gyven
tojai, nepaisant bado, buvo 
kviečiami duoti „chlyba" (duo
nos) kariuomenei. Raudono
sios armijos kariai atrodė tik
rai liūdnai: alkani, išvargę, 
apskurę. Bet gyventojų prieš-
lenkiškos nuotaikos kėlė karių 
dvasią. Propagandos šūkis 
„Dajoš Varšavu" (Duokš Var
šuvą) skambėjo gatvėse. 

Rusų puolimo pasekmės 
buvo neįtikėtinos: per trumpą 
laiką atsidūrė prie pat Var
šuvos. Bet čia, pagal to laiko 
žmonių pasakojimus, lenkams 
atėjo į pagalbą prancūzai — 
užminavo visus kelius Var
šuvon ir tokiu būdu nulėmė 
karo eigą. Raudonoji armija 
patyrė didelius nuostolius. Pa
sirašę taikos sutartį, lenkai ne 
tik negavo Kijevo, bet turėjo 
pasitraukti ir iš Ukrainos. 
Taip gėdingai baigėsi lenkų 
„pochodas" Ukrainon. Bet len
kų avantiūros tuo dar nepasi
baigė. 

Patyrę tokį smūgį, lenkai 
nenurimo ir'atsisuko vėl į Lie
tuvą. Nepriklausomoj Lietuvoj 
jų įkurta „Pdlska Organizacija 
Wojskowa — POW" (lenkų ka
rinė organizacija) — peoviakai 
1929 m. ruošė perversmą Kau
ne, bet buvo susekti ir likvi
duoti. 

Kai 1938 m. vokiečiai 

draskė Čekoslovakiją, atplėš-
dami „Sudetenland" (Sudetų 
kraštą), lenkai susigundė ir, 
tuo pasinaudodami, atplėšė 
dalį čekų teritorijos, kuri neva 
lenkų gyvenama. 

Tuo grobiu nebuvo lemta il
gai pasidžiaugti. 1939 metais 
Vokietija paskelbė karą Len
kijai ir per 2 savaites užėmė 
kraštą. Nors lenkų propagan
da skelbė, kad Lenkija — tai 
„Mocarstwo" (Galybė), bet ka
ras parodė, kad tai milžinas 
ant molio kojų... 

Dabar, subyrėjus komunai ir 
naciams, kuriama naujoji Eu
ropa. Laisvę atgavo Lenkija, 
Pabaltijys, o Rusija — neva de
mokratinė. Vilnius ir visas 
kraštas — Lietuvos Respubli
kos sudėty, deja, su nemažu 
skaičiumi sulenkintos ir sufa-
natintos visuomenės. Jie Lie
tuvos piliečiai, bet neslepia 
savo neapykantos lietuviams. 
Tai parodė masinės lietuvių 
žudynės Širvintų rajone. Būtų 
natūralu laukti iš lenkų ap
gailestavimo ar atsiprašymo 
už tokias neišprovokuotas 
žudynes. Bet ligi šiol neteko 
nieko girdėti. 

Lietuvos ir Lenkijos geri 
santykiai — mūsų laikų poli
tinė būtinybė. Tai supranta ir 
nuoširdūs lenkai, ir lietuviai. 
Labai apgailėtina, kad lenkų 
spauda (žiūr. „Draugas", Nr. 
51 — 1998.03.13 žinutė iš 
lenkų savaitraščio „Czas"), ap
rašydama įvykius Lietuvoje, 
nesigaili pilti pamazgas, kaip 
ir anksčiau Pilsudskio laikais. 

Nors mūsų abi tautos yra 
pasirašiusios „draugiškumo 
sutartį", bet kai taip elgiama
si, vargu ar gali atsirasti pasi
tikėjimo dvasia? Labai gaila, 
kad sutarty yra daug spragų, 
kuriomis lenkų pusė dangsto 
savo avantiūras. Bet tai gal 
geriau negu nieko — nors vie
name dokumente lenkai ofi
cialiai išreiškė lietuviams 
draugiškumą... 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 
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Gensi nušk.i> s;ivi> .įtv.u/.du r;mn;m)c ffi-ro veidrodyje. 
Nuolr Kazio Ambrozaičio 

AR LENKAI NUOŠIRDŪS 
KAIMYNAI? 

„Draugas" Nr. 51 (1998.-
03.13) paskelbtą E. Ringaus 
straipsnį „Lietuvių-lenkų san
tykiai po perestroikos ir da
bar" perskaičiau net kelis kar
tus ir norėčiau jį papildyti — 
viename straipsny aprašomų 
laikotarpiu gyvenau su tėvais 
Kijeve ir buvau (1920-1923) 
lenkų -rusų karo sūkury. 

Pasibaigus I pasauliniam 
karui ir žlugus Rusijos imperi
jai, pavergtos tautos stengėsi 
išnaudoti šią istorinę progą ir 
išsilaisvinti iŠ rusų vergijos. 
Nepriklausomomis pasiskelbė 
Ukraina (deja, neilgam), Len
kija, Lietuva, Latvija, Estija. 
Tautų vadai stengėsi atkurti 
valstybes jų etnografinėse ri
bose. Tačiau iš visų jų agresy
viausi buvo lenkai. Jie ne tik 
atgavo savo etnografines že
mes, bet brovėsi, kur tik 
galėjo: iš Austrijos prisijungė 
Galiciją su beveik 3 milijonais 
ukrainiečių, įsinorėjo užimti 
net ir Ukrainą; inscenizavo 
Želigovskio avantiūrą, užėmė 
Vilniaus kraštą su mūsų sos
tine Vilniumi, prisidengdami 
..Litvva Srodkovva" (Vidurio 
Lietuva) vardu. Atrodo, tuo 
laiku jiems sąžinė dar neleido 
pasirodyti grobikais, nes Su
valkuose dar vedė derybas su 
lietuviais, bet vėliau klasta 
nugalėjo' 

Betgi didžiausias lenkų teri
torinis apetitas nukrypo į 
Ukrainą. Man su tėvais tuo 
laiku (1920-1923) teko gyventi 
Kijeve ir stebėti tuos lenkų 

Kaip grįžtančius namo paukščius 
Parveski, Viešpatie, ir mus 
Tebūna vėl namuos ramu. 

t A.tA. 
ALEKSANDRA VAIČIULIENĖ 

NOREIKAITĖ 
• J . -

Gimė Lietuvoje 1911.2.22 Amerikoje išgyveno 47 
metus. 

Sugrįžo į Tėvynę. Mirė Kaune 1998 m. balandžio 4 d., 
sulaukusi 87 metų. 

Nuliūdę liko: sūnus Algis Vaičiulis su žmona Julia; 
anūkai Richard su žmona Kelly, Tommy ir Tony; sūnus 
Jonas Vaičiulis su žmona Aurelija; anūkė Liana 

| Raudienė su vyru Leonu; proanūkai Sofija ir Zenonas, 
Antanas; anūkė Dona ir Alan Didžbaliai; Lietuvoje brolis 
Vacys Noreika su šeima ir sūnėnas Trimas Noreika su 
šeima ir daug kitų giminių. 

Pildant a.a. Aleksandros valią palaidota 1998 m. 
balandžio 7 dieną Lietuvoje. 

Tegu ilsisi ramybėje rūpintojėlio rankose. Prašau 
prisiminti ją maldose. 

Liūdinti š e ima. 

A.IA. 
IGNUI GABALIUI 

mirus Kanadoje, jo broliui JUOZUI GABALIUI, žmonai 
MĖTAI ir dukroms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Baltaragių ir Petgurskių šeimos 

A.tA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, žmoną ALDONĄ, josios šeimą ir visas gimines 
nuoširdžiai užjaučiu. 

M.Mackevičienė 

AtA. 
ANTANAS J.LABANAUSKAS 
Gyveno Čikagoje, Clearing apylinkėje. 
Mirė 1998 m. balandžio 3 d., 11 vai. ryto, sulaukęs 73 

metų. 
Gimė Lietuvoje, netoli Telšių. Amerikoje išgyveno 49 

metus. 
Nuliūdę liko: žmona Stasė Vanagaitė, duktė Regina 

su vyru Jurgiu Kljucaric, sūnus Jonas, anūkės Stefanie 
ir Jenny, brolis dr. Ignas su žmona Stase, Lietuvoje -
sesuo Elena Tumavitienė su šeima, dukterėčios Irena 
Tumavič iū tė ir Vida Gedvilaitė, sūnėnas J u r g i s 
Tumavičius ir daug giminių ir draugų Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Velionis buvo brolis a.a. Teofilo, a.a. Kazio ir a.a. j 
Bronės Gedvilienės. 

Priklausė Lithuanian Golf Association. 
Velionis pašarvotas balandžio 7 d., antradienį, nuo 3 

iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave. 

Laidotuvės įvyks balandžio 8 d., trečiadienį. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 
vai. ry to bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero hetuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir žentas, sūnus, anūkės , 
s e s u o , brolis ir kit i giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440. 

A.tA. 
ANNA SABLOVSKIS 

MIKALAUSKAS 
Gyveno Frankfort, IL (8 m.), anksčiau AZ. 
Mirė 1998 m. baUndžio 3 d. Gimė 1911 m. balandžio 

10 d., Vokietijoje. 
Nuliūdę liko dukros: Elena Sabon (gyv. Frankfortr.IL), 

Mary (John) Furmanski (gyv. Tinley Park, IL), Regina 
(Tom) Morrissey (gyv. Prestcott Valley, AZ); sūnūs: Julius 
Shore (gyv. Phoenis, AZ), Richard Shore (gyv. New Port 
Richey, FL), sesuo Mary Lietuvoje, 10 anūkų , 9 
proanūkai. Velionė buvo žmona a.a. Juozo, mirusio 1988 
m., motina a.a. Donna Budraitis, mirusios 1991 m. 

Priklausė Šv. Antano parapijai. 
Velionė pašarvota Gerardi Funeral Home laidojimo 

namuose. Lankymo valandos nuo 2 iki 9 v.v. 
Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 7 d., 10 v.r. 

Šv. Antano katalikų bažnyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už velionės sielą. Mišias laikys kun. Vytas 
Memenąs. Po Mišių velionė bus palaidota St. Johns 
kapinėse, Mokena, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: dukterys , sūnūs , s e s u o , a n ū k a i i r 
proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Gerardi Funeral Home, tel. 815-469-2144. 

AJA. 
Dr. KAZYS KATILIUS 

Dirbo Michigan valstijoje. Išėjęs j pensiją persikėlė į 
Tuscon, AZ. 

Mirė 1998 m. kovo 27 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 85 metų. 
Gimė Lietuvoje, Katiliškiuose, prie Marijampolės. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona, duktė Vida, žentas Jeff, 

anūkai Kristijonas ir Tęsia, ir visi giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Palaidotas Tuscon Holy Hope kapinėse, AZ. 

Mirus mylimam broliui Lietuvoje 

A.tA. 
STASIUI PELECKIUI 

reiškiame gilią užuojautą PETRUI PELECKIUI ir visai 
šeimai. 

Janina ir Povilas Juodvalkiui 
Regina Petrauskas 
Jūratė ir Linas Jodtcaliai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
VALDAS ADAMKUS IŠLAIKĖ 
PREZIDENTŪROS EGZAMINĄ 

BALFo centro valdybos pirm. Maria Rudienė su JAV ambasadorium Lie
tuvai Keith C. Smith tariasi apie bendrą šalpos darbą Lietuvoje 

Pranešama, kad BALFo 
įstaiga, veikianti „Draugo" pa
talpose, bus uždaryta Didįjį 
penktadienį, balandžio 10 d. 
Pradės dirbti pirmadienį po 
Velykų, balandžio 13 d. 

Yra daug gražių l ietu
v i š k u Velykų papročių ir 
tradicijų, bet viena gražiausių 
— kai artimieji susirenka 
drauge, susėda prie bendro 
stalo, vaišinasi, bendrauja... 
Tokią progą kasmet per Atve
lykį (šiemet balandžio 19 d.) 
suteikia Pasaulio lietuvių cen
tro renginių komitetas, su-
kviesdamas visus prie „Ve
lykų stalo". Darbščiosios to 
komiteto šeimininkės tikisi, 
kad ir šį balandžio 19 d. sek
madienį (pradžia 12 vai.) mieli 
svečiai pripildys PLC didžiąją 
salę. Jos taip pat primena, 
kad būtina užsisakyti vietą, 
skambinant A. Palekienei 
708-448-7436. 

Geraširdžių tautiečių au
k o s „Klumpės" kapelos iš 
Suvalkų trikampio (Punsko) 
atkviesti: Marija Vaitkienė, 
Belleville, IL, — 100 dol.; Vy
tau tas Vizgirda, Aurora, IL — 
50 dol. LB Kultūros taryba 
jiems nuoširdžiai dėkinga ir 
tuo pačiu visiems primena, 
kad 20 asmenų kelionė į Šiau
rės Amerikos žemyną reika
lauja daug lėšų, todėl ma
lonėkite padėti, aukas siųs
kite tarybos pirm. Marijai Re
inienei. 2841 Denton. Ct., 
Westchester. IL 60154. Če
kius rašyti LITHUANIAN 
AMERICAN. INC. vardu. 

Dienos išvyką į Ham-
mond, IN, balandžio 24 d., 
penktadienį, ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras. Vyk
sime patogiu autobusu ir pra
leisime laiką ,.Empres III 
Riverboat Casino", kur bus 
galima išmėginti laimę, pasi
grožėti puošniu laivu, ten pa-
valgysime pietus, kurie įskai
čiuojami į kelionės kainą. No
rintieji vykti su grupe, pra
šomi registruotis „Seklyčioje" 
arba telefonu 773-476-2655, 
šiuo telefonu teikiamos ir vi
sos informacijos. 

Dainavos stovyklos 40 
m e t ų sukakties rengimo 
komitetas yra dėkingas .pa l 
tie" kepyklos savininkams An-
kams ir ..Racine" kepyklos 
savininkams Kapačinskams 
už skanius kepinius, kuriais 
buvo vaišinami koncerto daly
viai. 

Dr. Vytautas Urba, Jupi-
ter. FL. su nauja laikraščio 
prenumerata atsiuntė 105 dol. 
auką, linkėdamas: „Ilgiausių 
bei sėkmingiausių metų 'Drau
gui' ir jO štabui". Už auką ir 
gražius linkėjimus esame la
bai dekinei. 

Didįjį penktadienį, ba
landžio 10 d., „Draugo" redak
cija, administracija ir spaus
tuvė nedirbs. „Draugas" su 
šeštadieniniu priedu (šešta
dienio data) bus išleistas 
Didįjį ketvirtadienį. 

Dipl. inžinierius Vytenis 
Jonynas, gyvenęs Chester-
ton, IN, mirė balandžio 1 d., 
sulaukęs 75 m. amžiaus. Liko 
žmona Irena Nivinskaitė, duk
terys Lina ir Karilė, seserys 
Rasa Pukštienė ir Ringailė Zo-
tovienė bei daug kitų giminių. 
Beverly Shores Lietuvių klu
bas savo nario intencija už
prašė šv. Mišias, kurios bus 
aukojamos Velykų dieną, ba
landžio 12 d., 10 vai. ryte. Pla
tesnės informacijos bus pa
skelbtos vėliau. 

Lietuviškoji išeivija gy
vuoja ne tik Šiaurės Ameri-

„Valdo Adamkaus pirmosios 
trisdešimt dienų buvo labai 
sėkmingos. Jis parodė Lietu
vai, kad jis buvo ir bus akty
vus prezidentas", teigė prof. 
dr. Julius Šmulkštys pasida
lindamas savo mintimis „Sau
lutės" „Atviro žodžio forume" 
paskaitoje „Lietuva ir užsienio 
lietuviai" penktadienį, kovo 27 
d., vakare Bočių menėje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te. Nors renginių yra nestoka, 
bet menėje buvo prisirinkę 
nemažas būrelis susidomėju
sių klausytojų. Čia galbūt 
prof. Šmulkščio populiarumas, 
jo išsamūs politiniai išvedžio
jimai, temos pristatymas for
ma ir turiniu suviliojo klausy
tojus. 

Kad geriau nušviestų pasi
rinktos temos aspektus, prele
gentas pasiūlė pažiūrėti į Lie
tuvos ir užsienio lietuvių san
tykius per Valdo Adamkaus 
prezidentinės eigos prizmę. 
„Kelias į prezidentūrą j am 
buvo nelengvas ir jo išrinki
mas — stebuklas — atsižvel
giant į visas kliūtis, kurias jis 
perėjo kandidatūros besie
kiant", teigė prof. Šmulkštys. 
Jis čia pavieniui išvardino tas 
kliūtis, kaip konstitucijos rei
kalavimas trejų metų reziden
cijos, Vyriausio rinkimų komi
teto nepalankus sprendimas, 
atėjūnas, ko jis kišasi į mūsų 
reikalus" ir t.t. Net pats Seimo 
pirmininkas po antro rato bu
vo abejingas. Nepaisant viso 
to. Valdas Adamkus buvo 
išrinktas, kaip buvo sakoma 
„mažesnis blogis" — jis priim
tinesnis nei Paulauskas. Ta
čiau tuomi Valdo Adamkaus 
krumpliuotas kelias nepasi
baigė. Konstitucinis teismas 
sumažino prezidento galią. 
Prezidentas gali tik patikrinti, 
ar valdžia turi Seimo pasi
tikėjimą. 

Dar prieš inauguraciją „Lie-

dien rezultatas parodė, kad 
prezidentūra yra pirmoje vie
toje, 67% apklausinėtų žmo
nių žiūri teigiamai. Politinių 
partijų prestižas pasikeitė. 
Centro sąjunga pakilo, Tėvy
nės sąjunga ir LDDP nusmu
ko. 

„Koks mūsų santykis, Val
dui Adamkui būnant prezi
dentu"?, toliau analizuoja 
prof. Šmulkštys. Valdas 
Adamkus yra valstybės vado
vas. Jis buvo unikaliai išrink
tas. Į jį tauta žiūrės per mik
roskopą. Jei jis suklys, bus 
viešai iškelta. Klausimas, ar 
jis bus toliau taip sėkmingas? 
Jei taip, tai jis bus labai geras 
prezidentas. Manoma, kad ta
da jį pradės traktuoti, kaip 
savą. Tuomi ir mūsų statusas 
panašėtų. Jeigu jo preziden
tūra būtų neefektyvi, tas atsi
lieptų ir mūsų santykiams. IŠ 
tikrųjų tai santykis dviejų 
skirtingų kultūrų, dviejų gyve
nimo būdų: mes — Amerikos, 
o jie — sovietų. Tai mūsų ir jų. 
kultūrinis skirtumas — neiš
vengiama realybė. Čia prele
gentas paminėjo Petro Cvir
kos romaną „Frank Krukas". 
Nors Franko Kruko charakte
ris buvo autoriaus sušaržuo
tas, tačiau yra šiek tiek tiesos, 
kuri gali būti pritaikoma 
šiandien. Neretai mes esame 
etnocentristai, matuojame sa
vo standartais, ar yra teisybė, 
ar ne. „A priori", viskas tenai 
blogai. Jie kritikuoja, bet tu 
nekritikuok. Prof. Šmulkštys 
įdomiai pademonstravo kul
tūrinį skirtumą ir laikyseną 
Kauno miesto demonstracijų 
klausimu. 

kos žemyne. Daug šimtmečių t u v o s j ^ ^ p a s į r o d ė nepalan 
Lenkijos lietuviai išlaikė gra- k i u komentarų, kad Valdas 
žią dzūkų kalbą, o jų dainos Adamkus turėtų elgtis, kaip 
yra tikrai iš širdies. Pirmą Lietuvos prezidentas, o ne 

kaip amerikietis. Lietuvos eli
tas buvo nusivylęs, kad jam 
nepasisekė rasti tinkamą kan
didatą, užuot Adamkaus, bet 
teisinosi, kad nereikia kreipti 
didelio dėmesio, nes preziden
tas neturi daug galios. Lietu
va yra šeiminė santvarka, o 
ne prezidentinė. Apskritai, bu
vo ir daugiau nepalankių, pa
sisakymų jo adresu. 

„Bet pažiūrėkime, — sako 
prelegentas, — kas atsitiko 
nuo inauguracijos iki dabar? 
Ką Valdas Adamkus atliko 
per trisdešimt dienų? Daug ir 
sėkmingai". 

„Suformavo ministrų kabi
netą, sutaria su Vagnorium, 
net ir Landsbergis iš dalies 
pritarė". Prelegentas pateikė 
ir daugiau pozityvių pavyz
džių Valdo Adamkaus veiks
mų reformų procese tiek vi
daus, tiek užsienio politikoje. 
Valdo Adamkaus kalba inau
guracijos metu prie katedros 
pademonstravo prezidento 
„demokratiškumo įvaizdį", jo 
toleranciją ir išmintį. O šian-

į s 
kartą kitokį koncertą gir
dėsime balandžio 17 d., 7 vai. 
vak., Pasaulio lietuvių centre, 
arba balandžio 19 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centre, kur pro
gramą atliks punskiečių lietu
vių ansamblis „Klumpė". Bi
lietus į koncertą JC galima 
įsigyti „Seklyčioje" iš anksto, 
o prie įėjimo — koncerto 
dieną. Visus kviečia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Patricia Kamarauskas, 
Brookfield. IL, Draugo fondo 
pavasario vajaus proga at
siuntė 1,000 dol. prie anksty
vesnių 400 dol. įnašų, pagerb
dama brolio a.a. kun. Vin
cento Kamarausko atmi
nimą. Juos skelbiame garbės 
nariais ir už didelę paramą 
DF labai dėkojame. 

Paįvairinkite Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 19 d., 2 
vai. popiet, puikios fortepijo
ninės muzikos koncertu, kurį 
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 
6641-45 S. Troy Str., Chicago, 
atliks pasižymėję ir visiems 
jau žinomi pianistai Sonata 
Deveikytė-Zubovienė ir Rokas 
Zubovas. 

„Čigonų baronas" Morton 
aukštesniosios mokyklos au
ditorijos scenon „įžengs" ba
landžio 26 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet. Čikagos Lietuvių 
operos choras, ir šiais metais 
užsikrovęs didelę ruošos bei fi
nansų naštą, tikisi, kad audi
torijos kėdės nevėpsos tuščios, 
o publika, susirinkusi iš arti ir 
toli, garsiais plojimais įvertins 
dar vieno operos lietuvių kal
ba sezono pastatymą. Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.. o 
šeštadienį nuo 10 vai. r. iki 12 
vai. Informacijas teikia choro 
pirm. Vaclovas Momkus tel. 
773-925-6193. 

Vasario 16-sios minėjime, Nekalto Marijos Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke. Iš kairės: Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Sabina Ručaite-Henson, Eva Apanavičius ir Marija Radzevičienė. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

Prof. dr. Julius Šmulkštys kalba 
..Saulutės". Lietuvos vaikų globos 
būrelio ruoštoje paskaitoje „Lie
tuva ir užsienio lietuviai" kovo 27 
d. PLC Bočių menėje, Lemonte. 

Pabaigai prof. Šmulkštys 
norėtų duoti patarimą „ne 
vien tik tęsti savo politinį 
darbą, bet ir išplėsti, kaip 
pirmą mėnesį. Lietuvos žmo
nės yra labai apatiški ir turi 
negatyvią pažiūrą į partijas. 
Partijos nieko neduoda žmo
nėms. Žmones mato Seimo 
ginčus, o pasekmių nedaug. 
Tas padeda Valdui Adamkui, 
nes jis buvo išrinktas tautos. 
Jo kalbos, pasisakymai visada 
buvo kreipimasis į tautą, į 
žmones. Prezidento įvaizdis 
yra pagrindinis įtakos šalti
nis. Atvira prezidentūra tipiš

kam Lietuvos žmogui labai pa
tinka. Ir kol jis bus žmonių 
prezidentas, su juo jau turės 
skaitytis partijos ir Seimas. 
Jis ne kartą yra pabrėžęs, kad 
jis nėra centristas ir neprik
lauso jokiai partijai. Realybėje 
vis dėlto jis priklauso nuo par
tijų. Partijos dominuoja Sei
mą. Todėl jis turi neprarasti 
to balanso tarp žmonių ir par
tijų. Iš kitos pusės bus jam 
sunku būti visiems geru visą 
laiką. 

Čia prelegentas smulkiai pa
minėjo esamas kontroversijas: 
telefonų mokesčiai, kaip siekti 
europietiškų standartų, apsi
ribojant nuo valdžios subsi
dijų, eiti su minia, kas būtų 
prieš jo laisvos rinkos prog
ramą ir t.t. Apskritai, prof. 
Šmulkštys tiki, kad Valdas 
Adamkus bus sėkmingas pre
zidentas, turįs ryžtą ir pa
sišventimą dirbti tautos labui, 
o tuo pačiu ir mūsų išeivių 
santykis su Lietuva bus tamp
resnis. 

Po paskaitos klausytojai 
turėjo progos pateikti savo 
klausimus, kuriuos prelegen
tas vėl išsamiai ir vaizdžiai at
sakė. Publika neskubėjo skirs
tytis, bet dar ilgai šnekučia
vosi prie skoningai paruoštų 
užkandėlių. 

Pranas J u r k u s 

LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 
Marąuette Parko Lietuvių 

namų savininkų organizacija 
pereitais metais atšventė savo 
60 metų gyvavimo sukaktį. 
Organizacija buvo įsteigta 
1937 metais. Jos steigėjai no
rėjo suburti visus namų savi
ninkus ir tas jiems pavyko. 
Tuo laiku buvo kitos gyveni
mo sąlygos Marąuette Parke 
gyveno veik vienos tautybės 
(lietuviai) žmonės. Be to, su
sibūrus į vieną didelę grupę 
galėjo reikalauti iš Amerikos 
valdžios daug lengvatų ir vi
sokių kitų pagerinimų. Dabar
tinės sąlygos yra visai kito
kios, bet visvien organizacija 
tebestovi ant pirmutinių pa
grindų ir tikslų. Jos tikslas ir 
dabar tebėra gerinti apylinkės 
žmonių gerovę: reikalauti iš 

valdžios rūpint is gyventojų 
saugumu, švara ir lygybės su 
kitos tautybės žmonėmis. Da
bart inėse sąlygose yra daug 
sunkiau dirbti, nors valdyba 
visokiais būdais mėgina page
rinti šios apylinkės namų sa
vininkų reikalavimus ir gyve
nimo sąlygas. 

Marąuette Parko namų savi
ninkų narių sus i r inkimas įvy
ko š. m. kovo 20 d. 6:30 vai. 
vakare Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčios mo
kyklos salėje. Susir inkimą ati
darė valdybos pirmininkas 
Juozas Bagdžius, pasveikin
damas visus, gana gausiai su
sir inkusius. Pr is tačius darbo
tvarkę, kur i buvo vienbalsiai 
pri imta, vyko mirusių orga
nizacijos nar ių pagerbimas. 
Minutės atsistojimu ir susi
kaupimu buvo pagerbt i šie 
mirę nariai : S imas Naujokas 
ir Juozas Sakevičius. Pradėta 
vykdyti susir inkimo darbot
varkė, bet kaip skelbimuose 
buvo rašoma, kad atvyks 
valdžios pareigūnų, ta i jiems 
pasirodžius, darbotvarkė bu
vo nu t rauk ta . Ypatingas buvo 
šis vakaras , nes laiku atvyko 
kviestieji pareigūnai , kurie 
mums ta ip buvo reikalingi. 
Pirmasis buvo Ron Messina iš 
Cook County Assessor James 
M. Houlihan įstaigos, kuris 
aiškino apie nuosavybių mo
kesčius (Property Tax). Kiek

vienais metais reikalinga už
pildyti formas ir tokiu būdu 
galima sutaupyti keletą šimtų 
dolerių. Pareigūno aiškinimus 
vertė į lietuvių kalbą valdybos 
narė Elytė Juozapavičienė. Be 
to, prie atskiro stalo atsisėdęs, 
padėjo žmonėms užpildyti tas 
formas. O tokių buvo nemaža. 
Po poros valandų, baigęs dar
bą R. Messina išvyko namo. 
Visi buvo j a m dėkingi už nuo
širdų patarnavimą. Antrasis 
pareigūnas buvo policininkas 
Ray Ramirez iš 9th District 
Neighborhood Relations įstai
gos, kuris priėmė šioje apy
linkėje tur imus nusiskundi
mus ir negeroves. Priėmęs vi
sus skundus, palikęs telefoną, 
kuriuo, riekalui esant skam
binti, išskubėjo į kitą susirin
kimą. 

Po to grįžome prie nebaigtos 
darbotvarkės: kovojama dėl 
alkoholinių gėrimų krautuvės 
atidarymo ant 71 gatvės ir 
California Ave. Buvo kalbama 
apie švarą parduotuvėse, taip 
pat ir apie savus namus. Per
skaityti keli laiškai, bet nuta
rimų nepadaryta. Tuo susirin
kimas buvo baigtas. 

Buvo kavutė su pyragai
čiais. Valdyba maloniai prašo 
narius ir svečius gausiai lan
kyti susirinkimus, nes kiek
vieną kartą kas nors atvyksta 
iš valdžios a r policijos parei
gūnų. 

Ant. Repšienė 
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• N u o m o j a s e z o n u i va
sarviete , prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• Margučiai , tortai , pyra

ga i L i e t u v o s D u k t e r ų Na
mel iuose , 2735 W. 71 St., tel. 
773-925-3211. Atvyki te Did. 
Ketvirtadienį, balandžio 9 d., 
nuo 8 va i . iki 2 va i . p.p. ir 
apsirūpinkite velykiniais ska
nės ta is . Pyragai pa rdav imui 
bus priimami ir trečiadieniais, 
10-2 v.p.p. Malon ia i kviečia 
Lietuvos Dukterys . 

(sk.) 
• T a l m a n D e l i c a t e s s e n 

parduotuvė , 2624 W. 69 St., 
Chicago, p r i i m a u ž s a k y m u s 
Velykų s t a l u i . Mėsos pat ie
kalai: rūkytos k iaul ienos vy-
niot inis ( r u l i a d a s ) , kumpi s , 
viščiukas su slyvomis, kimštos 
viščiuko kojos ir kt. Saldumy
nai: tortai - napoleonai, riešu
tiniai; beržo šakos , ežiukai. 
Įvairus s a u s a i n i a i . Ta ip pat 
turime mišrainių, žuvies, keletą 
rūšių silkių. S k a m b i n t i tel . 
773-434-9766 n u o 8 v.r. iki 5 
v.p.p. 

tok.) 
• A.a. Amelijai Bale i i ie-

n e i . Ch icago . IL . m i r u s ją 
pagerbdami „Lietuvos Našlai
čių globos" komite tui aukojo: 
A l d o n a G r i š k i e n ė ir Vita 
Bale isytė . Iš viso $50 Reiš
kiame užuojautą velionės duk
rai ir kitiems art imiesiems, o 

aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Naš la ič ių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• Kara l iauč iaus sr i t i e s 

l i e t u v i š k ų mokyklų para
mai , per Mažosios Lietuvos 
L ie tuv ių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Julius ir Adelė 
Bals ia i . Po $50 - Vytau tas 
Graužinis, Frank Baldauskas. 
$ 4 0 - P e t e r Stukas. $35 -
Šarlota Budvietytė-Ruseckienė. 
$30 - Raymond Alis. Po $25 -
Narimantas Udrys. dr GJ.Pau-
liukonis, Jan ina Radvenienė; 
Ema Dovydaitis-Datis, Zuzana 
Juškevičienė, Antanas ir Terese 
Kučys, Juozas Mikulis. Po $20 
- Vytautas Vilkutaitis, Jonas ir 
Regina Nasvyčiai (a.a. Gailės 
M a r i ū n a i t ė s atminimui). Po 
$15 - Vy tau t a s Abromaitis, 
Stasys Mickus, Bronius Masio-
kas. $10 - kun. Kęstutis Tri
makas. Dėkodami visiems rė
mėjams, kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lie tuvoje , aukas s iunčiant : 
„Karaliaučiaus krašto lietu
vybei", 1394 Middleburg Ct., 
Napervi l le , IL. 60540-7011. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

A : y<| . i - K i ' - i . i 


