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AR IŠTIES MAŽĖJA JAV POPULIARUMAS?

KULTŪROS ŽURNALISTIKA TELEVIZIJOJE: 
LIETUVOS IR EUROPOS MODELIAI

- Lietuvos Seimas gegužės 
17 d. atmetė prezidento Valdo 
Adamkaus veto Azartinių loši
mų įstatymui ir priėmė jį be val
stybės vadovo pateiktų pataisų. 
Už tai balsavo 78, prieš - 18 ir 
susilaikė 7 parlamentarai. 90 Se
imo narių balsavus už, 2 - prieš 
ir 7 susilaikius, parlamentas at
metė ir prezidento pataisas Az
artinių lošimų mokesčio įsta
tymui. Azartinių lošimų įstaty
mas numato nuo šių metų lie
pos 1 dienos įteisinti azartinius 
lošimus, bingo, stalo lošimus - 
ruletes, kortas, kauliukus, lažy
bas ir totalizatorius. Prezidentas 
Azartinių lošimų įstatymą siūlė 
papildyti antikorupciniais sau
gikliais - numatyti konkrečias li
cencijų panaikinimo sąlygas, 
specialią azartinių lošimų vers
lo priežiūros komisiją sudaryti 
iš Seimo pirmininko, premjero 
bei prezidento deleguotų atsto
vų ir jai suteikti teisę priimti 
sprendimą dėl lošimo namų stei
gimo vietos. Seimo anksčiau 
priimtame įstatyme ši teisė buvo 
suteikta vietos savivaldybėms. 
Prezidentas taip pat siūlė lošimo 
automatus skirstyti į riboto ir ne
riboto išlošimo, o 30 proc. iš 
azartinių lošimų verslo gauna
mų mokesčių skirti savivaldy
bėms, kurių teritorijose organi
zuojami lošimai.

- Kaip pranešė BNS Rusi
jos Valstybės Dūmos Tarptau
tinių reikalų komiteto sekreto
rius spaudai, Dūmos taryba 
gegužės 15 d. Tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininko Dmi- 
trijaus Rogozino siūlymu nu
sprendė nesiųsti delegacijos į 
NATO PA sesiją Vilniuje ge
gužės 26-31 d. Valstybės Dū
mos Taryba priėjo išvadą, kad 
deputatų dalyvavimas NATO 
PA sesijoje gali būti įvertintas 
kaip Rusijos sutikimas su Al
janso planais kitame plėtros 
rate priimti Baltijos šalis. Lietu
vos Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirm. Alvydas Meda- 
linskas pavadino šį sprendimą 
“nesuprantamu ir nenuosekliu 
žingsniu, kuris kertasi su pernai 
Berlyne vykusioje NATO PA 
sesijoje išsakytu Rusijos noru 
aktyviau dalyvauti šioje organi
zacijoje, ieškoti tolesnio suar
tėjimo”.

- Lietuvos centro sąjunga 
(CS) svarsto partijos narių siū
lymą kelti prezidento Valdo 
Adamkaus kandidatūrą antrajai 
kadencijai. Kaip pranešė “Kau
no diena”, Centro sąjungos 
Šiaulių miesto skyrius pakvietė 
V. Adamkų apsvarstyti galimy
bę siekti antrosios prezidentavi
mo kadencijos, o visus centris
tus - paremti jo kandidatūrą.

- Lozanoje (Šveicarija) po
sėdžiavęs Tarptautinio olimpi
nio komiteto (IOC) vykdomasis 
komitetas aukščiausią šios orga
nizacijos apdovanojimą - IOC 
olimpinį ordiną - nusprendė 
įteikti NBA lygos Portlendo 
“Trail Blazers” komandos vidu
rio puolėjui Arvydui Saboniui. 
Apie tai oficialiai raštu informa
vo IOC prezidentas Juan Anto- 
nio Samaranch. Geriausio visų 
laikų 36-erių metų Lietuvos 
krepšininko nuopelnai iki šiol 
buvo įvertinti Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino I ir II 
ordinais.

Dienraštis “Financial Times” 
vedamajame rašo, kad ameri
kiečiai nėra vieninteliai,, klau
siantys, kodėl Libija, Pakista
nas ir Sudanas yra labiau tinka
mos sėdėti Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komisijoje.

Washingtonas galėjo būti per
dėm nusiraminęs prieš slaptą 
balsavimą, bet tai toli gražu ne
pateisina kvapą gniaužiančių 
dvigubo balsavimo rezultatų. 
Bet, “Financial Times” nuomo
nė, Busho adminstracija neturė
tų atsakyti grasinimais nemokėti 
skolos ar imtis kitų priemonių, 
nes tai iššauks atsakomąją re
akciją.

Amerika verčiau turėtų įsi
jungti į konstruktyvų darbą, o 
Europos Sąjungą pasirūpinti, 
kad kitąmet Amerika būtų su
grąžinta į komisiją. Nepaisant 
dabartinės įtampos, Ameriką ir 
Europą vienijančių saitų yra ge
rokai daugiau nei skiriančių, 
rašo dienraštis.

Dienraščio “Wall Street Jour- 
nal” redakcinėje skiltyje rašoma 
apie Amerikos ir Europos san
tykius ir tariamai mažėjantį 
Jungtinių Valstijų populiarumą 
Europoje.

“Jei Amerikos politikos kri
tikai skirtų bent tiek laiko pokal
biams su paprastais europie
čiais, kiek su Europos politikais, 
jie suprastų, kad bent jau tarp 
35-mečių, būtų mažuma, kurie 
neemigruotų į Jungtines Valsti
jas, bėgdami nuo ekonominių 
sunkumų savo šalyse. Jei

Š.m. gegužės 6 d. LR ambasadoje Washingtone įvyko Janinos Marks gobelenų parodos 
atidarymas. J. Marks - JAV lietuvių menininkė, gyvenanti ir kurianti Chicagoje bei 
Floridoje. Jos darbai eksponuojami Lietuvos Nacionalinėje galerijoje Vilniuje, lietuvių 
kultūros Balzeko muziejuje Chicagoje, Chicagos reabilitaciniame institute, Pasaulio 
lietuvių centro galerijoje Lemonte bei privačiose galerijose. Parodos rengėjai - Lietu
vos ambasada JAV bei Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros taryba. Paroda am
basadoje veiks iki birželio 8 d. Nuotraukoje parodos atidarymo akimirkos (parodos 
autorė J. Marks ir LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas).

LIETUVOS GAMINTOJAI PRISTATĖ PRODUKCIJĄ JAV
Š.m. gegužės 8-10 d.d. Quan- 

tico karinių jūros pajėgų bazėje, 
Virginią vyko JAV Gynybos de
partamento rengta įrangos, skir
tos apsaugoti karines pajėgas, 
paroda-demonstravimas (Force 
Protection Eąuipment Demon- 
stration), kurioje pirmą kar
tą dalyvavo Lietuvos gaminto
jai - Lietuvos tekstilės institu
tas. Lietuvos tekstilės institu
tas pristatė kareivių apsaugos 
įrangą - liemenes, apsaugan
čias nuo peilio dūrių, kulkų ir 
skeveldrų, bei iš kompozicinės 
medžiagos pagamintus leng
vus šalmus, apsaugančius nuo 
skeveldrų ir kulkų. Lietuvos 
tekstilės instituto gaminius pri
statė įmonės direktorė Aušra 
Abraitienė.

Amerika norėtų rimtai užgauti 
Europos Sąjungą “vienašalio 
nusiginklavimo politika”, visa 
ką j i turėtų daryti - tai viena
šališkai suteikti daugiau vizų 
europiečiams” rašo dienraštis ir 
tęsia: “Europos politinės klasės 
tai žino, bet dauguma Europos 
vadovų tiki, jog norėdami būti 
reikšmingi Amerikos “hiper jė
gos” amžiuje, jie turi būti skir
tingi, o tai reiškia, priešiški.

Natūrali Europos diplomati
jos kryptis gali būti apsunkin
ta vadinamosios europietiškos 
Clintono kartos, dabar užiman
čios įtakingus pozicijas.

Bulgarijos parlamento rinki
mų išvakarėse dienraštis “Wa- 
shington Post” analizuoja buvu
sio Bulgarijos karaliaus Simeo
no Antrojo politines ambicijas. 
Dėl ekonominių reformų naštos 
ir jaunų demokratijų trapumo 
buvusios komunistinės Rytų Eu
ropos šalys ne kartą pasirodė 
lengvai pažeidžiamos šarlatanų 
pažadų apie stebuklingus vais
tus nuo problemų.

Prieš dešimtmetį Lenkijos 
prezidento Lechos Valensos vos 
vos nenurungė niekam nežino
mas verslininkas, žadėdamas, 
kad jo partija X padarys visus 
lenkus turtingais. Pernai Rumu- 
nijos politinės sistemos vos 
nesugriovė fanatinis nacionalis
tas, patekęs į antrą prezidento 
rinkimų ratą.

Dabar, rašo “Washington 
Post”, atrodo, atėjo Bulgarijos 
eilė - rinkimų vajaus kovoje į

Š.m.gegužės 6-11 d.d Bal- 
timorėje (Merylendo valstija) 
tuo pačiu metu vyko dvi stam
biausios pasaulyje tarptautinės 
lazerių fizikos konferencijos 
CLEO/QELS 2001. (Confe- 
rence on Lasers and Electro- 
Optics / Ouantum Electronics 
and LaserScience Conference). 
Konferencijose pranešimus apie 
Lietuvos mokslininkų pasieki
mus skaitė Vilniaus universite
to Lazeriniu tyrimu centro va
dovas profesorius Algis Piskars
kas, dr. Romualdas Danielius 
bei dr. Virgilijus Vaičaitis. Kon
ferencijų metu vyko paroda, 
kurioje kompanijos demonstra
vo įvairius lazerinius prietaisus 
skirtus moksliniams taikymams, 
medicinai, pramonei. Šioje pa

priekį išsiveržė 1946 metais sos
tą palikęs karalius, pažadėjęs 
per 800 dienų išspręsti visas 
Bulgarijos problemas. Jei Sime
onas laimėtų - rezultatai gali 
būti katastrofiški šaliai, kuri tik 
dabar pamažu ir skaumingai 
pereina prie rinkos ir ima siekti 
NATO ir Europos Sąjungos 
narystės.

Buvęs karalius žada greitą pa
lengvėjimą bet Vakarams nelie
ka nieko kita, tik tikėtis, kad ka
raliaus į akis pučiama migla iš
sisklaidys iki rinkimų, daro iš
vadą dienraštis “Washington 
Post”.

Laikraščio “Boston Globė” 
apžvalgininkas Jeff Jacoby tvir
tina, kad 2008 metų Olimpinės 
žaidynės gali vykti visur, tik ne 
Pekine. Jis rašo: "normalūs 
žmonės nedrįstų siūlyti kviesti 
atletus rungtis žudynių vietoje, 
bet Kinijos komunistų vadovai 
tokie nėrą todėl nieko nenuste
bintų, jei Pekinas pasiūlytų su
rengti varžybas Tiananmenio 
aikštėje ar jos prieigose, kur 
1989 metais buvo nužudyta 
2000 studentų”.

Yra net tokių, rašo “Boston 
Globė”, kurie tvirtina, kad leis
dami Kinijai rengti Olimpines 
žaidynes padėtume sumažinti 
žiaurumus. Bet Pekino elgesys 
leidžia daryti išvadą kad toks 
sprendimas dar labiau su
stiprintų komunistų pastangas 
triuškinti mažumas ir atskalū
nus.

Aušra Juraitė

rodoje buvo pristatyta ir stam
biausių Lietuvos lazerinių kom
panijų “EKSMA” bei “Šviesos 
Konversija” produkcija, kuri 
susilaukė didelio parodos daly
vių susidomėjimo. Šios kom
panijos pasirašė nemažai kon
traktų lietuviškiems lazeriams 
gaminti. Pasak parodoje dalyva
vusio “Šviesos konversijos” di
rektoriaus dr. Algirdo Juoza
pavičius, šiuo metu pasaulio 
mokslo bei pramonės instituci
jose veikia per 200 lietuviškų 
lazerių.

Lietuvos gamintojams paro
dose dalyvauti padėjo LR am
basada JAV.

LR ambasados Washingtone 
Spaudos skyrius

Gegužės 18-19 d. Vilniuje, 
Lietuvos nacionalinėje televizi
joje, vyko seminaras “Kultūros 
žurnalistika televizijoje - ARTE 
modelis”. Su Lietuvos televi
zijų ir spaudos kultūros žurna
listais susitiko garsaus Europo
je Vokietijos ir Prancūzijos kul
tūros televizijos kanalo ARTE 
atstovai.

Seminarą surengė Gėtės insti
tutas, Prancūzų kultūros centras 
ir Lenkų institutas Vilniuje bei 
Lietuvos televizija. Renginio 
tikslas buvo supažindinti televi
zijoje dirbančius kultūros žur
nalistus su dešimtmetį sėkmin
gai veikiančio reikšmingiausio 
Europoje kultūros televizijos 
kanalo ARTE patirtimi, pasikal
bėti apie televizijos kultūros 
žurnalistikos koncepciją žan
rus, kultūros laidų populiarumo 
galimybes. Be to, buvo siekia
ma ieškoti galimų bendradarbia
vimo būdų, siekiant, kad Lietu
vos kultūros ženklai taptų la

VISUOTINES LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS PIRMAS TOMAS 
JAU LAUKIA PRENUMERATORIŲ

Nors Visuotinės lietuvių en
ciklopedijos pirmą tomą numa
toma išleisti tik šių metų pabai
goje, knygynuose jau paskelbta 
jo prenumerata. Didelės apim
ties enciklopediją rengia Moks
lo ir enciklopedijų leidybos ins
titutas.

Kaip Eltą informavo institu
to direktorius Rimantas Karec- 
kas, Visuotinė lietuvių enciklo
pedija - tai originalus iliustruo
tas mokslinis informacinis lei
dinys, rodantis kultūringos vi
suomenės brandą o pirmosios 
Lietuvoje posovietinės univer
salios enciklopedijos rengimas 
ir leidyba yra visos valstybės 
garbės reikalas.

Enciklopedijoje pateikiama 
esminių žinių apie pasaulį, gau
su informacijos apie Lietuvą ir 
lietuvius. Tiek savo turiniu, tiek 
didesne apimtimi ji iš esmės ski
riasi nuo trylikatomės Lietuviš
kosios tarybinės enciklopedijos.

Visuotinę lietuvių enciklope
diją sudarys 20 tomų po maž
daug 800 puslapių. Bus pateik
ta apie 115 tūkst. straipsnių, 24 
tūkst. iliustracijų, 650 žemė
lapių. Numatyta pateikti 25 
tūkst. biografinių straipsnių, iš 
jų 4000 su portretais. Straips

DĖL BŪSIMO PSICHOLOGŲ
SUVAŽIAVIMO

2002 m. birželio 26-29 d. 
Vilniuje vyks Pasaulio lietuvių 
psichologų konferenciją kurią 
organizuoja Lietuvos psicho
logų sąjunga kartu su Vilniaus 
universitetu.

Pagrindinis konferencijos tik
slas —pristatyti Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuvių psichologų pa
siekimus ir pasidalinti žiniomis 
apie vykdomus tyrimus. Kon
ferencijos akademinė programa 
apims visas psichologijos šakas. 
Taip pat bus svarstomi ir psi
chologų veiklos klausimai: psi
chologų rengimas, licenzijavi- 
mas ir t.t. Konferencijos kalbos 
- lietuvių ir anglų.

NAUJA GERHARDO SCHROEDERIO 
EUROPOS VIZIJA

Vakarų spaudos apžvalgi
ninkų dėmesio centre - Jung
tinių valstijų prezidentas George 
W. Bush ir amerikiečių ketini
mai kurti naują raketų gynybos 
skydą. Nepamirštamos ir kitos 
temos, pavyzdžiui, Vokietijos 
kanclerio Gerhardo Schroederio 
naujos Europos vizija.

Už raketų gynybos sistemos 
įdiegimą Bushui teks nemažai 
pakovoti, laikraščio Wall Street 
Journal europinėje laidoje tei
gia buvęs prezidentų Ronaldo 
Reagano ir George Busho vy

biau regimi Europos televizijų 
žiūrovams, ir atvirkščiai - Lietu
vos auditoriją televizijos kana
lais pasiektų vis daugiau infor
macijos apie kultūrinę Europos 
erdvę.

Remiantis Lenkijos visuome
ninės televizijos, jau keletą metų 
bendradarbiaujančios su ARTE, 
patirtimi, diskusijoje buvo ke
liamas klausimas, ar būtų pras
minga kurti bendrą Europos kul
tūros televiziją. Seminaro daly
viams buvo rodomos ARTE ka
nalo, Lenkijos ir Lietuvos tele
vizijų kultūros laidų ištraukos.

Seminare dalyvavo ARTE 
kanalo “Teminių vakarų” laidos 
direktorius Hans-Robert Eisen- 
hauer, savaitinio ARTE televiz
ijos kultūros žurnalo “Metropo
lis” vokiškosios dalies koordi
natorius Peter Wien, ARTE 
kanalo Prancūzijos užsienio 
skyriaus ir Lenkijos visuomeni
nės televizijos atstovai.

ELTA

nius enciklopedijai rašo 900 au
torių - įvairių sričių specialistų.

Lituanistikai skiriama 20 
proc. leidinio apimties, tai pri
lygsta keturių tomų lituanistinei 
enciklopedijai. Daug vietos en
ciklopedijoje skiriama sovieti
nės okupacijos metais draustai 
ar niekintai lituanistikai: Lie
tuvos valstybingumui, Katalikų 
bažnyčios Lietuvoje, kariuo
menės istorijai, pasipriešinimui 
nacistinei ir sovietinei okupaci
jai, lietuvių tautos genocidui, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės ir Lietuvos valstybės isto
rijai, Mažajai Lietuvai, užsienio 
lietuvių gyvenimui, kultūrai, 
organizacijoms. Enciklopedijo
je bus apie pusę tūkstančio 
straipsnių arba straipsnių dalių 
apie užsienio šalių miestus ir ki
tas vietoves, kuriose gyvena 
arba gyveno lietuvių.

Pirmas Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos tomas turėtų pa
siekti prenumeratorius šių metų 
pabaigoje. Kiek anksčiau Moks
lo ir enciklopedijų leidybos in
stitutas yra išleidęs Mažosios 
Lietuvos, Technikos ir Muzikos 
enciklopedijų pirmuosius to
mus.

ELTA

Kviečiame lietuvius psicho
logus ir psichologijai giminin
gų mokslų atstovus bei visus be
sidominčius psichologija Lietu
voje šiame suvažiavime daly
vauti.

Dėl informacijos prašome 
kreiptis į organizacinio komite
to pirm. Gintautą Valicką Lietu
vių psichologų sąjunga, Did
laukio 47, Vilnius 2057, Lithua- 
nia (ei.p.: gintautas.valickas- 
@,fsf.vu.lt) arba Organizacinio 
komiteto pirm, pavaduotoją Al
gį Norvilą St. Xavier Universi- 
ty, 3700 W. 103rdSt„ Chicago, 
IL 60655 (ei.p.: norvilas@- 
sxu.edu).

resniojo patarėjas James Pin- 
kerton ir priduria, manąs, kad 
prezidentas tikriausiai kovo
siąs šauniai. Jeigu Bush nori pa
siekti savo, jam reikia platesnio 
žvilgsnio. Kalbėti reikia ne tik 
apie valstybės saugumą bet / 
Amerikos likimą apskritai. Pin- 
kertono nuomone, į raketų gy
nybos sistemą nedera žvelgti se
noviškai pro senąją ginklų kon
trolės prizmę, reikia pasiūlyti 
naują pasaulio jėgos - tiek ka
rinės, tiek ekonominės - viziją.

(nukelta į 4 psl.)

fsf.vu.lt
sxu.edu
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Kas žinotina apie 
Sočiai Security” mokėjimusu

(pradžia praeitame nr.)
5. Jūsų asmeninė infor

macija “Soc.Sec.” įstaigoje 
yra visiškai saugi.

“Soc.Sec.” įstaigoje saugoma 
daugybės milijonų žmonių as
meninė informacija. Ta infor
macija, pvz., jūsų “Soc.Sec.” 
numeris, uždarbis, amžius, adre
sas, yra asmeniška ir konfiden
ciali. Paprastai apie tokią infor
maciją “Soc.Sec.” kalba tik su 
jumis. “Soc.Sec.” įstaigai reikia 
jūsų sutikimo, jei kitas žmogus 
nori pagelbeti jums jūsų “Soc. 
Sec.” įstaigos reikalus tvarkyti. 
Kada jūs paskambinate, “Soc. 
Sec.” įstaigos tarnautojai klau
sia eilę klausimų, kad patvirtintų 
jūsų tapatybę.

Jei prašote draugę, ar šeimos 
narį paskambinti “Soc.Sec.” 
įstaigai, jums reikia būti kartu, 
kada jie skambina, kad “Soc. 
Sec.” žinotų, jog jūs prašėte jų 
pagalbos. “Soc.Sec.” įstaigos at
stovas prašys jūsų leidimo kal
bėti apie jūsų “Soc.Sec.” rei

Sočiai Security administracijos 
patarnavimai žmonėms

1. Patarnavimai kompiute
ryje: Sočiai Security Online 
internet tinklalapis.

a. įvairūs spausdiniai (publi- 
cations), aprašantys “Soc.Sec.” 
programas;

b. įvairios formos, kurias ga
lite naudoti įvairiems savo rei
kalams, pvz., “Soc.Sec.” korte
lės ar Medicare kortelės pakei
timui ar gaunamų mokėjimų pa
tikslinimui; 

kalus paskambinusiam žmogui. 
Jei jūs nusiunčiate draugą ar šei
mos narį į vietinę “Soc.Sec.” 
įstaigą tvarkyti jūsų “Soc.Sec.” 
reikalų, pasiųskite kartu savo 
raštišką sutikimą tai daryti. Tik
tai turėdami raštišką jūsų suti
kimą, kalbės apie jūsų reikalus 
ir klausimus su jūsų atsiųstu as
meniu.

Nepilnamečio vaiko atveju, 
tėvai ar teisėtas globėjas gali 
kalbėti vaiko vardu, tvarkant jo 
“Soc.Sec.”.

“Soc.Sec.” administracija ga
rantuoja jūsų dokumentų priva
tumą. Yra atvejų, kai įstatymai 
reikalauja iš “Soc.Sec.” suteik
ti informaciją valdžios įstai
goms, kad galėtų pravesti kitas 
valdžios teikiamas sveikatos ar 
pašalpų programas tokias kaip 
Temporary Assistance to Needy 
families, Medicaid ar “food 
stamps”. Tačiau toms įstaigoms 
yra uždrausta skleisti informa
ciją, gautą iš “Soc.Sec.” admi
nistracijos. *

c. “Sočiai SecurityNews” - 
elektroninis žinialapis, kurį ga
lite gauti elektroniniu paštu ne
mokamai ir kuris informuoja 
apie vėliausius pasikeitimus 
“Soc.Sec.” programose.

Jei neturite kompiuterio na
mie, daugelis bibliotekų ir ne
pelno organizacijų leidžia nau
dotis Internet patarnavimais. Pa
skambinkite vietinei bibliotekai, 
kad gautumėte daugiau infor

macijos tuo reikalu.
2. 24 valandų nemokamas 

telefonas.
Jūs galite išklausyti įkalbėtą 

i n formaciją visą parą, savaitga
liais ir švenčių metu, skambi
nant nemokamu telefonu: 1- 
800-772-1213.

Jūs galite kalbėti su tarnau
toju nuo 7 vai. ryto iki 7 vai va
karo darbo dienomis. Labiau
siai užimtos dienos yra kiekvie
nos savaitės pradžioje ir kiek
vieno mėnesio pradžioje. Jei rei
kalas nėra skubus, geriausia ska
mbinti kitomis dienomis. Kai 
skambinate, visada turėkite prie 
savęs savo “Soc.Sec.” numerį.

Kurtieji ar sunkiai girdintieji 
gali skambinti nemokamai TTY 
numeriu 1-800-325-0778 tarp 7 
vai. ryto ir 7 vai. vakaro darbo 
dienomis.

“Soc.Sec.” įstaiga sako: “Mes 
laikome jūsų paskambinimus 
konfidencialiai, ar jūs naudotu
mėte nemokamą numerį, ar vie
tinės “Soc.Sec.” įstaigos nume
rį. Norėdami užtikrinti, kad gau
tumėte tikslią informaciją ir 
mandagų patarnavimą, turime 
dar vieną tarnautoją, kuris seka 
ir klauso jūsų paskambinimų ir 
mūsų tarnautojų atsakymų 
jums”.

3. Nemokami patarnavi
mai. Jums niekada nereikia 
mokėti už informaciją ar bet 
kokį kitą “Soc.Sec.” įstaigos 
patarnavimą. Kai kurios verslo 
įstaigos skelbiasi, kad gali sut
varkyti pavardės pakeitimą 
“Soc.Sec.” kortelėje ar uždarbio 
pranešimus už užmokestį. 
“Soc.Sec.” visus tuos patarnavi
mus daro nemokamai.

Geriausias žinių šaltinis apie 
“Soc. Sec.” patarnavimus yra 
“Sočiai Security” įstaiga.

4. Ką “Soc.Sec.” dažniau
siai praneša žmonėms.

Laikas nuo laiko “Soc.Sec.” 
siunčia jums informaciją apie 
mokėjimų pasikeitimus. Čia 
sąrašas tų dalykų, apie kuriuos 
praneša “Soc.Sec.”:

a. Cost-of-Living Adjust- 
ments (Cola) - kiekvieną sausio 
mėn. jūsų “Soc.Sec.” čekis au
tomatiškai padidėja, jei pragy
venimas pabrangsta. Jei jūsų 
“Soc.Sec.” čekiai siunčiami tie
siog į banką, “Soc.Sec.” praneš 
jums iš anksto apie jūsų naują 
mokėjimą. Jei jūs gaunate “Soc. 
Sec.” čekį paštu, jūs taip pat 
gausite ir laiškutį, paaiškinantį 
apie pakėlimą.

b. Metinio uždarbio riba. Tai 
riba, kiek galite per metus už
dirbti ir taip pat gauti “Soc.Sec.” 
pensijos mokėjimus. Ta suma 
kasmet didėja. “Soc.Sec.” pra
neš iš anksto apie naują galimą 
uždarbio dydį.

c. Kiti pasikeitimai jūsų “Soc. 
Sec.” čekiuose. Jei jūsų gauna
moje sumoje atsirastų pasikei
timų, “Soc.Sec.” laiku ir tiks
liai apie tai praneš.

d. Kaip “Soc.Sec.” praneša 
apie pasikeitimus?

Paprastai naudojasi paštu, bet 
kartais “Soc.Sec.” atstovas at
vyksta į jūsų namus. Jis parodo 
savo tapatybės dokumetą, prieš 
pradėdamas kalbėti apei jūsų 
mokėjimus. Jei abejojate, ar tik
rai asmuo “Soc.Sec.” atstovas, 
paskambinkite į “Soc.Sec.” 
įstaigą ir paklauskite, ar pas jus 
buvo pasiųstas jų atstovas.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Smulkštienė

Naudotasi ‘‘Soc.Sec. "prane
šimais

Maironio tėviškė A. Žižiuno nuotr.

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, N J 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. N J Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail jbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
KOnšūItacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių ap
draudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGGJERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St.,Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, N Y 11368. 
Tel. 779-5156.____________________________________________________
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Ąve., Bayside, N Y 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax .718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyje šalių ir 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 95 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami 
minutes. Jūs netgi galite' siųsti pinigus telefono pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289-

per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

JAV ir Kanadoje, teiraukitės
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www.westernunion.com
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Dvigubos 
moralės matai
"Yra šalis... šalis ta Lietuva 

vadinas... koks mielas kraštas, ku
rio taip netekau ūmai! ” Rusijoje, 
žandarų kalėjime ilgesiu dūsavo 
Pranas Vaičaitis.

Kiek lietuvių panašiai jautėsi sibiriškose Rusijos platybėse, 
kalėjimuose, priverčiamuose darbuose? Urnai, vogčiomis, per jėgą 
jie buvo išvežti iš savo mielo krašto, kurio dauguma daugiau taip 
niekad ir nebeišvydo.

Ši baisi tragedija vyko civilizuotame pasaulyje, kuris dažnai 
postringauja apie laisvę, teisėtumą ir žmogiškumą. Žodžiai ir dar
bai nesutampa. Dėl to prieštaravimo nebe vienoje šalyje žmo
nės netenka viso, kas jiems yra brangaus: žemės, namų, gyvy
bės.

Lietuvai tų kančių simboliu yra tapusios birželio dienos. Ro
dos, tarsi koks piktasis sąmoningai būtų parinkęs tas dienas, kai 
Lietuvos gamta atsiskleidžia visu gaivumu, kai laukuose noksta 
lietuvių triūsu susėti vasarojai. Jie brandžiai noko nepriklauso
mos Lietuvos laisvėje, ramybėje ir dideliame kūrybos karštyje.

Visa tai buvo nutraukta Maskvos užpuolimu "žmogaus laisvės, 
jo teisių ir geresnio gyvenimo” vardan... Kokiu piktu melu tai 
nuskamba! Kokia žiauri neteisybė daroma, kai žudoma taiki ir 
rami tauta, kai šimtai tūkstančiųjos žmonių išvežami iš savo mie
lo krašto baisiam vargui ir mirčiai! "To neišreikš nė vienas raš
tas”... To neišsakys žodžiais ir nesupras niekas, kas tos baisios 
tragedijos nėra pats išgyvenęs.

Birželio siaubingosios dienos mums mena lietuvių tautos kančią, 
kuri savo skaudumu negali būti lyginama su jokia kita praeities 
nelaime. Kitados buvo šiurpiųjuodojo maro ir bado metų, didžių 
negandų, suklojusių į kapines dešimtis tūkstančių žmonių, bet visi 
žinojo, kad jie mirė ne nuo kruvinos piktavalio rankos. Buvo taip 
pat sunkių ir ilgų nelaisvės dienų, buvo persekiojimų ir trėmi
mų, tačiau niekada jie nebuvo vykdomi planuotai ir organizuotai 
siekiant sunaikinti pačią tautą. Tokio žudymo griebėsi tik Sovietų 
Rusija.

Mūsų laikų barbarybė tuo yra baisesnė, kad tarp jos talkininkų 
yra ir laisvųjų, vadinamųjų krikščioniškų tautų. Nesistebėkime, 
kad Dievą paneigę žmonės tampa žvėrimis ir pamina Jo [sakymą: 
Nežudyk! Mus supurto, kai tautos žudymo dalininkais pasidaro ir 
tie, kurie pripaž[sta tą Dievo [sakymą ir teisę kitiems gyventi, tačiau 
silpnesniųjų ir pavergtųjų b ei žudomų tautų negina. Atrodo, tarsi 
tauta būtų ne tas pats, kas ir atskiras asmuo, o tautos naikinimo ir 
žudymo Dievo [statymai nedraustų. Tai iškreiptos, egoistinės ir 
nekrikščioniškos sąžinės pasiteisinimas, kuris jokiais laikais negali 
būti pateisintas.

Ar tai nėra dvigubos moralės matas? Kai žmogžudystė smer
kiama ir [statymais persekiojama, tai tautžudystė nutylima ir pa
kenčiama. Daug daugiau: su žudiku bendradarbiaujama ir pre
kiaujama.

Birželio [vykiai, kasmet jautriai mūsųprisimenami, kviečia visus 
prisiminti mūsų seserų ir brolių testamentinius žodžius, kuriuos 
jie [rašė troškiuose išvežimo vagonuose, kuriuos krauju įrašė 
kalėjimų sienose. Tai - meilė, auka, kova ir malda už Lietuvą!

SovietųSajungos trėmimai yra tokia dvidešimtojo amžiaus bar
barybė, kuri nužudytų ir nukankintų žmonių skaičiumi pralenkia 
visus laikus. Deja, netrūksta ir dabar to laikotarpio garbintojų!

Prieškario balių pažiba - 
spaudos balius
Salomėja GETAUTIENĖ

Tarpukario Lietuvoje savo balius įvairių švenčių proga reng
davo laikraščių ir žurnalų leidyklų bei spaustuvių darbuotojai. 
Tačiau tik Žurnalistų sąjungos organizuojamos šventės pasižymėjo 
ypatingu užmoju ir tapo tradicinės.

* * *

Datą pataisė pasikėsinimas 
į A.Voldemarą

Idėja surengti pirmąjį spau
dos balių kilo 1929 m. pavasarį 
įvykusiame Žurnalistų sąjun
gos susirinkime, kuriame gyvai 
svarstyta lietuvių spaudos at
gavimo 25-ųjų sukaktuvių mi
nėjimo programa. Pirmasis 
spaudos balius turėjo įvykti 
1929 m. gegužės 11 d. Tačiau 
gegužės 6 d. įvykdytas pasi
kėsinimas į ministrą pirmininką 
Augustiną Voldemarą, kuris tu
rėjo būti garbingiausias šven
tės svečias, pataisė 
baliaus datą. Ba
lius buvo nukel
tas į kitą šeštadie
nį - gegužės 18
d.

Tą vakarą apie 
du šimtus svečių 
susirinko Lietuvos 
viešbučio salėse. 
Patekti į pokylį 
buvo galima tik su 
bilietais kvieti
mais, kurie kaina
vo 10 Lt (garbės 
nario bilietas- 
kvietimas - 25 Lt). 
Visi baliaus bilie
tai kartu buvo ir 
leidimai vaikščioti 
po pirmos valan
dos nakties, nes 
tuo metu Kaune 
galiojo komendanto valanda. 
Apie dešimtą valandą vakaro 
svečius pasveikino ir balių ati
darė žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas J.Purickis ir A. Voldema
ras. Dalyvaujančių baliuje ūpą 
iš pradžių šiek tiek numušė ži
nia, kad pokylio meninėje pro
gramoje negali dalyvauti Kipras 
Petrauskas, Antanas Sodeika ir 
Henrikas Kačinskas. Pirmojo 
spaudos baliaus programą išgel
bėjo dainininkai Marija Lipčie- 
nė, Marijona Rakauskaitė ir Jo
nas Būtėnas. Po koncerto pra
sidėjo šokiai.

Žurnalistinių paslapčių lote
rijos dalyviai galėjo laimėti 
draudžiamosios literatūros eg
zempliorių, reporterio batus, ne
cenzūruoto laikraščio numerį ar 
kitą ypatingą prizą. Neapsieita 
be aukciono, kuriame A. Vol
demaro portretas parduotas už 
425 Lt, o statinaitė alaus - už 

150 Lt. Baliaus metu 300 eg
zempliorių tiražu išleisti du 
“Pirmojo spaudos baliaus nau
jienų” numeriai, kuriuos reda
gavo Kazys Binkis.

Šiauliečių iššūkis 
kauniečiams

Kraštą apėmus ekonominei 
krizei, spaudos baliai keletą me
tų nebuvo rengiami. 1932 m. 
Šiaulių laikraštininkai metė iš
šūkį kauniečiams, surengdami 
antrąjį spaudos balių. Lapkričio 
12 d. Piliečių klube susirinku

Prof. Augustinas Voldemaras

sius plunksnos brolius linksmi
no Šiaulių teatro artistai Elena 
Bindokaitė, Gražina Jakavičiū- 
tė, Alfonsas Radzevičius, Ipo
litas Tvirbutas ir kt.

“Šiaurės Lietuvos” redakto
rius Pranas Razma, pradėdamas 
balių, perskaitė šimtajam spau
dos baliui, vyksiančiam 2032 
m., skirtą apverktinos anų laikų 
spaudos padėties aprašymą. 
Žurnalistai surengė parodą, ku
rioje buvo galima pamatyti ne
paprastų eksponatų: miesto mu
ziejaus kertinį akmenį, elektros 
stotį vaizduojantį maišą su ne
paslėpta yla, Šiaulių valdininkų 
ašarų indą, prisipildžiusį po algų 
sumažinimo, bankininkų Nuro- 
kų kišenes prieš ir po bankroto, 
spaudos sensaciją - antį ir t.t.

Kauno žurnalistai priėmė 
šiauliečių iššūkį ir nuo 1933 m. 
pradėjo kasmet rengti “ataskai
tinius” metų pokylius. 1933 m. 

vasario 25 d. įvykęs balius į 
“Metropolio” sales sutraukė 
apie 600 svečių, tarp kurių buvo 
ir Respublikos Prezidentas An
tanas Smetona su žmona, kraš
to apsaugos ministras Balys 
Giedraitis bei kiti aukšti pa
reigūnai, užsienio šalių diplo
matai. Koncerto metu smuiku 
griežė Jakavičius, šoko baleto 
solistai Jadvyga Jovaišaitė-Ole- 
kienė ir Bronius Kelbauskas,

v

Pirmoji tremtyje, Vakarų Vokietijoje, LZS valdyba, išrinkta 
Hanau lietuvių stovykloje per įvykusį žurnalistų suvažiavimą 
1946 m. Sėdi (iš k. į deš.): Henrikas Blazas, Simas Urbonas, 
Jonas Kardelis, Aleksandras Merkelis ir Alfonsas Braziulis. 
Stovi: Jonas Vaidelys, Kazys Obolėnas ir Jeronimas Cicėnas. 
Trūksta pirm. dr. J. Pajaujo. Boijero nuotr.

grojo pianistė G. Juodakytė-Le- 
onienė. Koncerte taip pat daly
vavo operos dainininkai Vero
nika Podėnaitė ir Stasys Sant
varas bei “Linksmųjų brolių” - 
Viktoro Dineikos, Henriko 
Kačinsko ir Jurgio Petrausko - 
trio. Baliuje švaistėsi sąmojų 
kupini korektūros velniukai - 
Kazys Juršys ir Pulgis Andriu
šis. Buvo paskelbtas “Lietuviš
kosios spaudos anties statutas” 
ir surengtas “spaudos anties” 
aukcionas. Net 77 Lt už antį su 
statutu ir liudijimu paklojo dra
mos artistas V. Dineika, pasi
žadėjęs ją pristatyti į kitą spau
dos balių. Apsilankė ir latvių 
rašytojai A. Erss ir P. Rozitis. 
Pastarasis baliaus nuotykius 
aprašė novelėje “Antklodė”, 
kuri buvo išspausdinta “Pirma
jame Lietuvos žurnalistų sąjun
gos metraštyje”.

Prieškario spaudos baliuose 
ypač populiarios buvo loterijos, 
kurioms prizus pristatydavo 
įvairios bendrovės, fabrikai, as
menys. Loterijose už vieną litą 
buvo galima laimėti šimtus 
įvairiausių prizų - nuo degtu
kų dėžučių paketėlio, vyno ar 
alaus butelio, kojinių, pirštinių, 
pagalvių, suknelės ar audinio 
atraižos iki radijo imtuvo, žy
mių dailininkų paveikslų, ke
lionių.

Žurnalistų sąjunga iš spaudos 
balių bilietų ir loterijų gaudavo 
nemažą pelną (1937-1938 m. 
grynas pelnas viršijo 10000 Lt 

sumą), kurio didžioji dalis buvo 
panaudota Žurnalistų sąjungos 
sanatorijos Giruliuose statybai ir 
išlaikymui. Dalis surinktų pi
nigų atiteko žurnalistų savišal
pos fondui ir labdarai.

Nuo “dzinguliukų” iki 
operečių

Žymūs ano meto aktoriai bei 
dainininkai spaudos baliuose 
pristatydavo naujas, originalias 

programas. 1934 m. spaudos 
balius buvo pradėtas spaudos 
baliaus maršu, kuriam žodžius 
parašė Bronys Raila. 1934 m. 
baliuje ypatingo susidomėjimo 
susilaukė redaktorių pasikal
bėjimas kraštą apėmusios poli
tinės bei ekonominės krizės te
momis, kuriame dalyvavo ar
tistai J. Petrauskas, V. Dineika, 
H. Kačinskas, J. Siparis, K. Jur
šys, A. Kupstas ir S. Petraitis. 
Redaktorių pasikalbėjimo teks
tą parašė Augustinas Gricius, o 
kupletus - Teofilis Tilvytis. Ar
tistai pasirodė su puikiomis dai
lininko Juozo Penčylos sukur
tomis redaktorių kaukėmis- 
šaržais. Ypač populiarūs buvo 
“Linksmieji broliai” su savo ku
pletais. 1937 m. jie atliko “Ope
rą apie kelionę nuo armonikos 
iki 5000 litų” bei apdainavo 
“Laikraštininkų mūšį aplink 
Madridą”.

Nuo 1937 m. spaudos baliai, 
ieškodami erdvesnių patalpų, 
persikėlė į Karininkų ramovę. 
Čia 1937 m. pokylį nufilmavo 
Lietuvos kronikos kūrėjas Jur
gis Linartas. 1938 m. spaudos 
balius sulaukė rekordinio daly
vių skaičiaus -1300 svečių. Tais 
metais baliui vadovavo Mel- 
chioras Putelė (artistas Juozas 
Gustaitis), o redakcijų darbą in
scenizavo jaunieji dramos ar
tistai, vadovaujami Stasio Dau
tarto. Į spaudos balių buvo kvie
čiami ir užsienio atlikėjai, tuo 
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- O kodėl dabar čia gyveni?
- Kad mūsų namą vokiečiai subombardavo.
- O kodėl dabar pas Rimkų gyvenat?
- Kad patėvis su Rimkum tarnavo kartu kariuomenėj.
- O kur patėvis Šiauliuose dirbo?
- Prie geležinkelio.
- O kokios spalvos drabužius nešiojo?
- Juodos.
- O tie drabužiai ar buvo su antpečiais?
- Nebuvo antpečių.
- O šautuvą ar turėjo?
- Neturėjo.
- O gal kokį visai mažą turėjo?
- Ir mažo neturėjo.
- O antpečius ar turėjo?
- Neturėjo.
- Tai kokios spalvos buvo tie antpečiai?
- Kad neturėjo.
- O kaip atrodė tie antpečiai?
- Niekaip neatrodė.
- Tai kokios spalvos jie buvo?
- Kad nė kokios nebuvo.
- O šautuvą juk ant sienos laikė pakabinęs?
- Kad neturėjo šautuvo.

- O tokį mažą šautuvėlį? Ar nešiojo prie diržo?
- Nieko prie diržo nenešiojo.
Ir taip be galo, be krašto, ir vis du kartus per dieną: rytą ir vaka

re. Kaip poterius. Bet poterius dar galėjau suklysti, o šitų - jo
kiais būdais! Žinoma, jei norėjau nueiti į biblioteką o rudenį - į 
mokyklą.

Tiktai niekas bibliotekoj manęs tokių dalykų neklausinėjo, 
užrašė vardą pavardę, kur gyvenu ir kiek man metą o tada pasa
kė, kad galiu eiti prie lentynos ir pats pasirinkti. Aš pasirinkau 
tiek ir tokių storų knygų, kad pūkšdamas vos užkėliau ant stalo.

- O ne, ne!... Duodam tik po tris.
Išsirinkau tris pačias storiausias, kad ilgiau užtektų. Be to, ne

buvau tikras, ar patėvis kokį rytą neapsigalvos ir neuždraus dau
giau ten lankytis. Vedėja pakraipė, pakraipė galvą bet sakyti nie
ko nesakė.

Ta vedėja, žydelkaitė, vardu Judita, buvo atsiųsta iš Salantą ir 
visi sakė, kad šnipinėti kaime. Patėvis visai ne juokais išsigando, 
tačiau tokių mažų vaikų ji, matyt, dar nešnipinėjo. Jos akys buvo 
tamsiai rudos, o ant galvos nešiojo tokią didžiulę kupetą juodai 
mėlynų žvilgančių plauką jog ta jos galva iš toliau atrodė visa 
aplipusi ką tik parskridusiais varnėnais. Bet aš ją temačiau tik du 
kartus, trečią kartą nuėjęs, radau biblioteką uždarytą. Kaime sa
kė, kad naktį atėjo miškiniai, plikai nukirpo tuos plaukus, išspar- 
dė užpakalį ir liepė dingti iš čia, kad daugiau nė kvapo nebūtų. Po 
savaitės jos vietoj sėdėjo suvargusi moterėlė, ji netoliese ir gyve
no, o kai į kortelę rašydavo knygų pavadinimus - net tų be klaidų 
nurašyti nemokėjo. Bet dabar aš skaičiau nuo ryto iki vakaro, 
neberūpėjo net Pupeikio vaikai, būčiau skaitęs ir per naktį, jeigu 
tiktai kas būtų leidęs. Blogai yra būti vaiku, visai negali turėti 
jokio savo gyvenimo.

Apsiveršiavo Rimkienės karvė, tik aš nemačiau kaip, ir du 
vakarus Stapūnė mums įnešė po pusdubenį krekenos, kurios dar 
niekada nebuvau valgęs. Jergutėliau, koks tai buvo skanumas po 

juodos miltynės! O po savaitės jau buvo ir pieno. Motina tą vaka
rą išvirė gnaibytinės kankolienės ir užbalino. Kai ant stalo jau bal
tavo pripiltos trys lėkštės ir kyšojo į šonus šaukštų kotai, mūsų 
mažas kambarėlis tartum nušvito. Jau norėjau pirmas pulti į savo 
vietą bet patėvis sulaikė:

- Sėskimės neskubėdami ir pirma padėkokim Dievui, kad lei
do išgyventi šiąjuodąją žiemą.

Mes taip ir padarėm, bet nemačiau, kad patėvio veide spindėtų 
koks dievotumas. Jis pasakė motinai:

- Nežinau, ką daryti su ta biblioteka. Kad jau ir ten prikišo 
visokių žydelkų komsomolką pamatysi - veikiai prisikas ir lig 
mūsų. Viskas, pasibaigė tavo bibliotekos!

Aš pakėliau į jį akis ir karštai išpyškinau:
- Tai kam reikėjo būti tuo policininku, kad aš dabar negalėsiu 

nė knygų skaityti!..
Patėvis atsistojo, persilenkė priešais per stalą ir trenkė atgalia 

ranka. Aš net nepradėjau verkti, tik užsiėmiau abiem delnais nosį, 
ir tada jis trenkė antrą kartą bet antrojo skaudumo beveik nepaju
tau, gal kad per rankas nepataikė.

- Ar aš nesakiau tau, rupūžgalvi, kokius žodžius turi užmiršti 
amžinai?!

- Nedaužyk čia mano vaiko!.. - sukliko motina.
Patėvis daugiau ir nedaužė, o man per pirštus lašėjo kraujas ir 

krito tiesiai į sriubą. Tada antrą kartą gyvenime pamačiau, kaip 
neužmirštamai skaisčiai atrodo raudonas ant balto. Paskui, kai 
nustojo bėgęs kraujas ir aš lioviausi verkti, mes nuėjome gulti, 
motina užpūtė lempą bet aš negalėjau užmigti. Jiedu ilgai barėsi 
savo lovoje, o kai jie nutilo, aš atsikėliau, sugraibiau ant stalo lėkštę 
ir vis tiek tamsoj viską susrėbiau.

Ant patėvio negalėjau ilgai pykti, juk tai jis padirbo man med- 
padėlius, kuriais apsiavęs išlandžiau visus pašalius ir pakertės, o 
po klėties grindimis buvau net ant pilvo pašliaužęs, bet teradau 
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■ Netolimoje ateityje narystei 

Europos Sąjungoje (ES) pasi
rengs apie 10 valstybių, gegužės 
20 d. sakė Prancūzijos Europos 
reikalų ministras Pierre Mosco- 
vici, citavęs Europos Komisijos 
(EK) ataskaitas.

■ Anksti gegužės 21 d. iš Iz
raelio sraigtasparnių raketomis 
ir kulkosvaidžio šoviniais 
apšaudžius palestiniečių ga
myklas bei saugumo pastatus 
Gazos Ruože, buvo sužeisti ke
turi žmonės, pranešė palesti
niečių šaltiniai.
■ JAV ir Vokietijos vadovai 

pateko į politinį skandalą Vo
kietijos žurnalams “Der Spie
gei” ir “Focus” pakelbus ištrau
kas iš Amerikos prezidento 
George W.Bush ir Vokietijos 
kanclerio Gerhard Schroeder 
susitikimo slapto protokolo, 
rašo laikraštis “Die Welt”.
■ Iš kelto “Estonia” žūties pa

sipelnė sukčiai.Laikraštis “Eesti 
Paevaleht” rašo, kad tarptautinė 
katastrofos aukų rėmimo grupė 
iš tikrųjų buvo aferistų įsteigta 
šeimos bendrovė. Grupės vado
vas Gunnar Bendreus rinko pi
nigus, kad būtų galima nusam
dyti žymius advokatus, kurie su
rengtų tikrųjų “Estonia” žūties 
kaltininkų teismo procesą.
■ Didinti baltarusiškų prekių 

eksportą, statyti valstybinius 
būstus ir užtikrinti šalies mais
to produktų saugumą per pen
kerius metus yra svarbiausi Bal
tarusijos ekonominės strategijos 
tikslai. Tai pareiškė šalies pre
zidentas Aleksandr Lukašenka, 
kalbėdamas gegužės 18 d. 
Antrajame Baltarusijos liaudies 
susirinkime.
■ Per savižudžio sprogdinimą 

prie didelės parduotuvės Izrae
lio Natanijos mieste gegužės 18 
d. žuvo keli ir buvo sužeista dar 
mažiausiai 30 žmonių, pranešė 
policija. Izraelio radijo prane
šimu, per sprogimą, kuris įvy
ko maždaug 11 vai. 20 min. vie
tos laiku, žuvo pats sprogdinto
jas ir dar keturi žmonės. Savi
žudis susisprogdino, kai apsau
gininkai neleido jam įeiti į par
duotuvę.
■ Netoli Turkijos sostinės An

karos gegužės 18 d. sudužo 
ginkluotųjų pajėgų lėktuvas - 
šioje šalyje tai antra transpor
tinio lėktuvo “Casa” avarija per 
tris dienas.

Nauja Gerhardo Schroederio 
Europos vizija

(atkelta iš 1 psl.)
Dešinieji respublikonai spau

džia prez. Bushą sukurti tokią 
raketų gynybos sistemą, kuri 
pradėtų veikti jeigu ne per pir
muosius ketverius Busho prezi
dentavimo metus, tai bent per 
antrąjąjo kadenciją, - rašo britų 
verslo laikraštis Financial 
Times ir čia pat atkreipia dėmesį 
į kai kurių karybos žinovų abe
jones.

Jų nuomone, vargu ar įmano
ma taip sparčiai įdiegti naująją 
gynybos sistemą. Nors užsime
nama, jog kai kurios raketų sky
do dalys gali būti parengtos jau 
du tūkstančiai penktaisiais ar 
šeštaisiais metais. Iki šiol Bu- 
shas neužsiminė, kuriais raketų 
gynybos sistemai jis teiktų pir
menybę ir kada sumanymas bū
tų įgyvendintas. Tačiau mano
ma, jog Washingtonas pirmeny
bę teiks ribotos apimties gyny
bos sistemai, kuri apsaugos pa
čias Jungtines valstijas, užjū
riuose esančius amerikiečių da
linius bei sąjungininkus. Taigi, 
raketų skydas nebūtų visaapi
mantis.

Tai tiek apie Ameriką ir jos 
kuriamą raketų skydą. Kita 
tema, kurią parinkome iš šios 
dienos laikraščių - Vokietijos 
kanclerio Gerhardo Schroederio 
Europos sąjungos pertvarkos 
planas.

“Apmąstymai apie Lietuvos 
krašto apsaugos padėtį” 

Dr. Algirdas V. Kanauka

Spausdiname kiek sutrumpintą dr. A. Kanaukos paskaitą, 
skaitytą Politinių studijų savaitgalio metu, 

2001 m. sausio 27 d., Los Angeles, CA

(pradžia nr.16)
Lietuvos kariuomenė, kokia 

ji dabar yra ir kokia ji planuoja
ma iki 2008 metų, tinka žemo 
intensyvumo karo scenarijams, 
t.y. įvairiems bataliono ar net 
brigadų lygio susirėmimams, 
jeigu sunkioji karo technika ne
būtų naudojama (tankai, artile
rija, koviniai lėktuvai ir sraig
tasparniai). Todėl ji pajėgi kovai 
prieš įvairias infiltracijas, diver
sijas, suirutes, riaušes ir t.t., bet 
netinka ten, kur kovojama su 
moderniai ginkluotu priešu, ku
ris naudojasi įprastine taktika ir 
technika. Rusai ir baltarusiai to
kias kariuomenes turi, bet mes 
turime tik iš dalies, būtent, leng
vus motorizuotus pėstininkus, 
tačiau praktiškai jokios artileri
jos, tankų ir kovos lėktuvų. Taip 
pat turime labai mažai ir tik la
bai senų prieštankinių ir prie

Kanclerio Schroederio ragini
mas pertvarkyti Europos sąjun
gos politines institucijas dar kar- 
tąparodo, jog Vokietiją savo va
dovavimą siekia įtvirtinti gilin
dama Europos integraciją, - 
teigia dienraščio Intemational 
Herald Tribūne apžvalgininkas 
John Vinokūr.

Nors Schroederio siūlymai 
yra ir patrauklūs, ir pagrįsti, ta
čiau Vokietija Europos sąjungą 
stumia ta kryptimi, kuri visų pir
ma naudinga Berlynui. Europos 
bendrijos šalys baiminasi pra
rasti suverenumą, joms nerimą 
kelia Vokietijos viešpatavimo 
siekiai. Apžvalgininkas primyg
tinai pabrėžia, jog Schroeder sa
vo pertvarkos siūlymus pateikia 
visų pirma rūpindamasis Vokie
tijos vidaus politikos reikalais. 
Schroederiui rūpi kanclerio rin
kimų tvarkaraštis, o ne kitose 
šalyse būsiantys rinkimai.

Vokietijos siūlomi Europos 
sąjungos pertvarkos projektai 
gali būti neparankūs Britanijos 
ministrui pirmininkui Toniui 
Blairui, kurio laukia rinkimų ko
va. Blair Europos atžvilgiu no
rėtų išlaikyti nuosaikaus politi
ko įvaizdį.

Schroederio siūlymai nežavi 
ir Prancūzijos vadovų - prezi
dento Jacąues Chirac ir minis
tro pirmininko Lionei Jospin. 
Jiedu bando palaikyti nuomonę, 

šlėktuvinių ginklų, gautų labda
ros ar pigaus išpardavimo keliu. 
Tai seni ginklai, kurie būtų men
kaverčiai palyginti su rusų gin
kluote. Ta labdara yra gauta iš 
pavienių šalių, tokių kaip Suo
mija ir Švedija, Vokietija, JAV 
pagal specialius susitarimus, o 
ne iš pačios NATO. Labdaros 
būdu įsigyta sena technika ge
riau negu nieko, tinka bendram 
karių apmokymui, bet kovingu
mo modernaus karo atžvilgiu 
daug nepakelia. Vietoje to, kad 
atgrasius priešą, tas jį gali pa
skatinti įtraukti mus į įprastinę 
kovą (conventional warfare) ir 
tuo labai greitai visiškai sunai
kinti mūsų kariuomenę, tuo pa
čiu nepaliekant pajėgų jokiam 
tolimesniam partizaniniam ka
rui ar teritorinei gynybai, apie 
kurią jau kalbama Lietuvos ka
riuomenės strateginėse publi- 

esą Vokietiją ir Prancūziją sieja 
ypatingi ryšiai. Tačiau kol kas 
abu politikai būtų linkę atsisaky
ti Europos ateities aptarinėji- 
mo.

Dienraščio Wall Street Jour- 
nal europinėje laidoje vokiečių 
apžvalgininkas Torsten Krauel 
Schroederio reformatoriškus 
siūlymus taip pat visų pirma sie
ja su vidaus politine kova.

Atkreipiamas dėmesys, jog 
socialdemokratams vadovau
jantis Schroeder apie Europos 
sąjungos pertvarkos planus - 
kurie yra ir neoficiali social
demokratų rinkimų programos 
dalis - prabilo Šiaurės Bava
rijos mieste Niurnberge.

Bavarijos ministras pirminin
kas Edmund Stoiber laikomas 
tikėtiniausiu Gerhardo Schroe
derio varžovu kovoje dėl kanc
lerio pareigų. O Stoiber Vokie
tijoje garsėja kaip vienas ar
šiausių centralizuotos Europos 
kritikų.

Europos pertvarkos siūlymai 
pateikiami plačiame kontekste, 
primena apžvalgininkas Krauel. 
Schroeder siekia tapti neginči
jamu Vokietijos politikos auto
ritetu. Vargu ar tai bandymas nu
kreipti rinkėjų dėmesį nuo kai 
kurių blogų žinių, pvz., vis kliū- 
vančios ekonomikos. Nors, gal
būt pateikdamas šviesią Euro
pos ateities viziją, Schroeder 
pagalvojo ir apie tai.

Gintaras Aleknoms, 
Laisvosios Europos radijas

kacijose, bet nieko dar nedaro
ma toliau. Analogiška situacija 
buvo Čečėnijoje 1994 m., ir iš 
jos galime pasimokyti. Prasidė
jus karui su Rusija, čečėnų avia
cija ir visa karinė technika buvo 
sunaikinta tuojau, o reguliari ka
riuomenė išbėgiojo. 1994-1996 
metais karas tęsėsi tik su neį
prastinėm pajėgom, partizani
niu kovos būdu. Kovojo čečėnų 
neįprastinės kovos pajėgos, ku
rias rusai vadino banditais ir te
roristais. Tos pajėgos susidėjo iš 
organizuotų gyventojų, iš kurių 
tarpo mažos grupės kovotojų 
konfrontavo rusų šauktinę ka
riuomenę neįprastiniais meto
dais - tai buvo teritorinė gyny
ba, susidedanti iš kovojančių 
gyventojų, kurie, anot prūsų ge
nerolo Schamhorst (1813 m.), 
yra natūralūs valstybės gynėjai. 
Jie turėjo labai svarbų ramstį, be 
kurio beveik neįmanomas par
tizaninis karas - tai užsienio pa
rama - muhadenai ir pinigai.

Lietuvoje mes tokių pajėgų 
dar neturime ir pati visuomenė 
tam neparengta. Kariuomenėje, 
išskyrus savanorių dalinius, ei
liniais tarnauja daugiausia šauk
tiniai iš neturtingiausio ekono-

Š.m. balandžio pradžioje Lietuvos ambasada Washingtone da
lyvavo tradiciniame, kiekvieną pavasarį JAV sostinėje rengia
mame tarptautiniame Vyšnių žydėjimo festivalyje - Cherry 
Blossom’2001. Šiais metais ambasada šalį patikėjo atstovauti 
Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto studentei Šarūnei Kubi- 
liūtei. Į nuo 1948 metų rengiamą pavasarį, grožį ir draugystę 
simbolizuojančią šventę kiekviena JAV valstija deleguoja savo 
merginą - princesę. Prieš šešetą metų festivalyje dalyvauti buvo 
pakviestos ir JAV reziduojančios diplomatinės atstovybės. Am
basada šalies atstovę - Lietuvos Vyšnių princesę - į šį prestižinį 
festivalį deleguoja penktą kartą. Pagrindiniai reikalavimai 
atrenkant kandidatę - mergina privalo būti Lietuvos pilietė, 
turi būti aukštosios mokyklos studentė ir gerai mokėti lietu
vių ir anglų kalbas, aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, 
turėti meninius sugebėjimus bei laisvai orientuotis Lietuvos, 
JAV ir tarptautiniuose įvykiuose. Nuotraukoje Lietuvos Vyš
nių princesė Šarūne Kubiliūtė su LR gynybos atašė JAV ma
joru Kęstučiu Zelniu.

minio sluoksnio. Kiti dažnai iš
sisuka korumptuotais būdais. 
Nesant rezervų apmokymo ir re
zervų tarnybos, dauguma jau
nuolių visai išvengia karinės 
prievolės ir apmokymo. Reko
menduojama, kad būtų suorga
nizuota krašto gynyba, pagrįsta 
veiksmingo rezervo pagrindu 
pagal Šveicarijos, Suomijos, 
Skandinavijos, Izraelio ir Če
čėnijos patirtį ir modelius, pri
taikytus Lietuvos sąlygoms. 
Reikia įtraukti visuomenę į pil
ną pilietinį ir karinį apmokymą 
per aukštesnes ir aukštąsias 
mokyklas bei karinio apmoky
mo centrus. Tada nereikės vil
tis, kad skurdžiausia Lietuvos 
visuomenės dalis išgelbės visus 
nuo baisaus priešo.

Jei Lietuva bus priimta į NA
TO, turėsime karinę, politinę ir 
moralinę saugumo garantiją. 
NATO įstatų 5 skyrius sako, kad 

išpuolis prieš vieną NATO narį 
yra išpuolis prie visus. Tačiau 
kyla klausimas, kaip tie kiti N A-

puolimą kokį mes galime įsi
vaizduoti prieš mus? Įstatuose 
reikalaujama visuotinio konsen- 
so. Kiekvienas narys pats nusa
ko, kiek jis gali prisidėti jprie ag
resoriaus sutramdymo. Žinome, 
kad NATO garantuos pagalbą, 
bet iš ko ta pagalba susidėtų, yra 
neaišku. Kosovas parodė, kad 
tokio konsenso NATO sunku 
pasiekti tarpusavyje. Pvz., pran
cūzai labai daug erzelio sukėlė 
amerikiečiams dėl taikinių pa
sirinkimo Jugoslavijoje. Buvo ir 
didesnių problemų: NATO 
žvalgyba pastebėjo, kad Rusijos 
kariuomenės daliniai Kosove 
staiga pajudėjo Pristinos aero
dromo link, lyg norėtųjįužimti. 
NATO vadas generolas Clarke 

(nukelta į 6 psl.)

Romualdas Granauskas

RAUDONAS 3
ant BALTO (apysaka)

(atkelta iš 3 psl.)
tiktai sudaužyto butelio šukių. Ir klėtis, ir namas stovėjo galais 
prie pat vieškelio, nuo kurio vedė karkliukais apsodintas takelis 
ligi pat durų, o didesnis keliukas - tas ėjo pro kitą klėties šoną ligi 
pat dideliausio pastato - tvartų, kur ant viršaus buvo užvažiuojama 
daržinė, o akmeniniame tilte gyveno du: šermuonėlis ir šermuonė- 
lė, tik nelabai juos skyriau, mat per daug trumpai tešmėkšteldavo 
akmenų tarpuose. Senojo Rimkaus nebebuvo gyvo, jis, pamatęs, 
ką daro užėję rusai, ką daro vokiečiai, nusprendė, kad geriausiai 
bus pasimirti, ką jis ir padarė, jokios ligos nežinodamas ir jokiais 
skausmais nesiskųsdamas. Gal dėl to Rimkienė mus ir įsileido, 
kad bijojo viena su Stepūne gyventi.

Vis lakstydamas į tvartą prie veršelio, vieną dieną atsiminiau, 
kad reikia pasižiūrėti, kaip beatrodo mūsų arklys, kurį pasikinkę 
bėgom nuo rusų. Bet kūtėj jo nebuvo. Ir vežimo nebuvo. Ir pa
kinktų, nieko.

- Mama, o kur mūsų arklys?
Motina giliai atsiduso:
- Sūvalgėm per žiemą tą arklį.
- Kaip sūvalgėm? Kada sūvalgėm?
- Va kaip sūvalgėm! - ji dūrė pirštu į kampą, kur ant medinės 

trinkelės bestovėjo tiktai vienas miltų maišas, ir tas pats jau gero
kai nepilnas. Tada tiktai supratau. Ir kiti du maišai, į kuriuos buvo 
sukimšti drabužiai, jau buvo gerokai pažemėję ir suplonėję. Tuos 
aš žinojau, - tai sijoną, tai dar ką motina vis išmainydavo į krepšį 
bulvių, į svogūnų kasą, atiduodavo už dešimtį raudonųjų burokų.

Bet arklį!.. Tokį didelį!..
Dabar kūtėj, greta karvės su veršeliu, bebuvo vienas Rimkienės 

Dūlis. Jis vaikščiojo po vidų palaidas, tai vienam kampe, tai ki
tam vis sustodamas ir kažkąpamąstydamas. Tiesa sakant, jis buvo 
ne Rimkienės, o Stapūnės Dūlis, nes tiktai viena Stapūnė j į šerda
vo, ir girdydavo, ir šukuodavo. Ir šiaip jis buvo kitoks nei kiti 
arkliai. Pirmiausia - dėl ūgio. Mažiukas, šiek tiek net garbanotas, 
todėl aukštesnis vyras beveik nepasišokėjęs būtų galėjęs jį laisvai 
apžergti. Ir antriausia - ta jo spalva, gryna pelės spalva, o per visą 
nugarą, nuo pačių karčių ligi uodegos, ėjo tamsiai ruda, beveik 
juoda juosta kaip kirstukui. Aš tada juk negalėjau žinoti, kad gal
būt jis yra paskutinis žemaitukų veislės arklys visoj Žemaitijoj. 
Vaikų jis nemėgo, ką tuojau ir parodydavo plačiai iššiepdamas 
geltonus dantis, ir apskritai jis nė vieno nemėgo, išskyrus Stapūnę. 
Per atlydžius jį suvisam vieną išleisdavo iš kūtės, jis laisvai 
vaikštinėdavo visur kaip koks šeimininkas, vis palenkdamas, galvą 
ir pauostydamas sniegą, arba žiūrėdavo Šauklinės miško pusėn ir 
karpydavo ausimis.

- Ne, Dūli! Ne! - sudrausdavo jį Stapūnė, o jis, kažką supratęs, 
stengdavosi daugiau net nežiūrėti į tą pusę.

Ir niekur niekada jis toliau neidavo, nors aplink kiemą nebuvo 
jokios tvoros. Kai jam nusibosdavo - pats sugrįždavo į kūtę ir vėl 
ramiausiai ten stovėdavo įkišęs galvą į kampą o užpakalį atsukęs 
į duris.

Bet ir Stapūnė buvo ne tokia kaip visos. Kur matyta, kad jauna 
mergą užsiplėšusi sijonus, jodinėtųapžargomis ant arklio? Ne tik 
po kiemą bet ir keliuku ligi paties miško, o gal ir dar toliau. Kai 
aš jos prašydavau, kad ir mane užkeltų, visuomet atšaudavo:

- Nukrisi žemėn kaip krupis, paskui atsakyk už tave.
Bjauri merga kartais būdavo, bet savo Dūlį taip mylėjo, kaip 

daugiau nesu matęs. Net ilgiausiai šnekėdavosi su juo, ir Dūlis 
viską suprasdavo, nes ne vieną kartą tai linktelėdavo žemyn gal
vą tai papurtydavo neigiamai į šonus. O mane Stapūnė visuomet 
pavydavo šalin:

- Mauk tiktai iš čia! Dar klausysis prilindęs!..
Taip niekuomet ir neišgirdau jų kalbos.
Būdavo dieną kai visas kaimas atrodydavo kaip susigūžęs iš 

baimės. Net trobų stogai, ir tie, rodos, pašiurpdavo ir pažemėda
vo. Tada po jį naršydavo stribai. Stapūnė išvesdavo Dūlį į kiemą 
pliaukšteldavo delnu per kaklą:

- Eik, Dūli! Eik, kur žinai!
Ir paleisdavo be jokio apnarslio ar brizgilo. Tas ir nueidavo lau

kų keliuku jam taip kvepiančio Šauklinės miško pusėn. Ten, lau
kuose, niekas negalėjo jo pagauti. Vos pamatęs besiartinantį žmo
gų, tiktai suprunkšdavo ir kaip vėjas pasileisdavo zovada, o miš
ke nei tu jo pamatysi, nei rasi. Stapūnei tereikėdavo pašaukti:

- Dūli!.. Dūli! - ir tas, iškėlęs uodegą iš toliausiai atšuoliuo
davo tiesiai prie kūtės durų.

Stribai buvo gudrūs. Kartais jie pereidavo kaimą jau prieš su
temstant, mes, matai, einam visai kitur, palaukdavo nakties sulin
dę kokiam alksnyne, o tada vėl sugrįždavo. Už eglaičių, už sodą 
už daržinių rytais likdavo jų išstovėtos vietos ir aplinkui mėty- 
davosi geltonos nuo drėgmės nuorūkos. Ir per kiaurą naktį loda
vo viso kaimo šunys, nors jie ten tūnodavo tylutėliai, todėl tų šu
nų jie baisiausiai nekentė, kaip ir šunys - jų.

Bet ir tokiais kartais, jau visai prieš naktį, Stapūnė išvesdavo 
Dūlį į kiemą:

- Eik, Dūli! Eik, kur žinai!
Ir Dūlis nužingsniuodavo keliuku tolyn.
Begrįždavo jis tiktai rytą ir ramus stovėdavo priešais uždary

tas kūtės duris, kol Stapūnė, pasivogusi iš motinos patį didžiau
sią virtą runkelį, tekina išplasnodavo į kiemą. Ten, tvarto prie
temoj, ji bučiuodavo Dūlį į lūpas ar, apsikabinusi kaklą prisiglau
dusi žandas prie žando, ilgai taip stovėdavo.

O vieną rytą kaimas sužinojo, kad Šauklinės miške stribai vis 
tiek užtiko bunkerį, atkėlė kaži kokią eglaitę ir primėtė į vidų 
granatų. Ir tada juos, visus keturis, parvežė į miestelį^.išrengė ir 
pametė aikštėj po užkandinės langais. (busdaugiau)
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SVEIKATOS KERTĖ

Skrandžio vėžys
(pradžia praeitame nr.)

Kaip liga nustatoma?
1. Gastroskopija - tai pagrin

dinis tyrimo metodas skrandžio 
vėžiui nustatyti.

2. Skrandžio sienelės biopsi
ja - atliekama gastroskopijos 
metu ir patvirtina daugiau kaip 
95 proc. ligonių diagnozę.

3. Rentgenologinis skrand
žio tyrimas. Šis tyrimas prara
do savo reikšmę išplitus gas- 
troskopijai, tačiau kai kada ga
lima nustatyti kai kurias vėžio 
formas.

4. Vėžio išplitimas nustato
mas pilvo organų echoskopiją 
krūtinės ląstos rentgenografija, 
kompiuterine tomografija, la
paroskopija.

5. Laboratoriniai tyrimai - ti
riamas kraujas, kepenų fermen
tai, vėžio markeriai.

Vėžys sėkmingai gydomas 
tada, kai jis anksti diagnozuo
jamas. Ankstyva vėžio stadija 
vadinama tokia, kai liga yra 
išplitusi tik skrandžio gleivinėje 
ar pogleivyje, o kai įsiskverbia 
į raumenų sluoksnį, vadinama 
išplitusiu vėžiu.

Kaip liga gydoma?
1. Chirurginis būdas - vie

nintelė galimybė pasveikti - vi
siškas vėžio audinio pašalini

NAUJOS KNYGOS

James Woodall. JOHN LENNON YOKO ONO. Bal
tos lankos, 2000. -204p. Iš vokiečių kalbos vertė Raivydas Augys.

James Woodall gimė 1960 
metais Londone, studijavo Oks
fordo universitete, nuo 1991 
metų - laisvas rašytojas ir žur
nalistas. Parašė knygas apie fla- 
menco, Jorge Luis Borges ir bra
zilų muziką.

Duografija “John Lennon, 
Yoko Ono” liudininkų prisimi
nimais, dokumentais, įvairiais 
pasakojimais paremta doku
mentinė knyga apie vienos ryš
kiausių visų laikų popgrupių 
“The Beatles” nario John Len
non ir jo žmonos, ekscentriškos 
japonų menininkės Yoko Ono 
meilę, santuoką ir tragišką jos 
baigtį.

1960 metais susikūrusi grupė 
taip greitai įnešė gaivaus, pro
vokuojančio vėjo gūsį į konservatyvią britų visuomenę, kad 1965 
metais karalienė apdovanoja jaunuosius grybagalvius (tokia pra
vardė bitlams prigijo dėl jų šukuosenų) Britanijos imperijos 5-ojo 
laipsnio ordinais.

Tačiau po metų J. Lennon paskelbia “ Mes dabar populiaresni 
už Jėzų” ir užsitraukia didelės visuomenės dalies nemalonę. Čia 
prasideda bitlų skilimo pradžia, o į jų pasaulį atėjusi Yoko Ono šį 
procesą tik paspartina.

Apie bendrą didžiųjų asmenybių gyvenimą, jų bendrą darbą, 
provokacijas visuomenei, santykių krizes iki pat John Lennon 
žūties 1980- ųjų metų gruodį tiksliai, vaizdingai ir įdomiai pa
sakoja James Woodal 1997 metais parašytoje duografijoje.

Jūratė Dusevičiūtė

Gerti ar negerti?
Jeigu alkoholį vartojame ne

dideliais kiekiais - jis tampa 
vaistu, o jei kiekis didinamas - 
nuodais. Ne paslaptis, kad daž
nai gėrimas sukelia įvairias li
gas. Nereikia galvoti, kad yra 
žmonių,' jaučiančių tą „pražū
tingą ribą“... Kai tik žmogus 
rimtai prisilietė prie butelio, ta
da ir buvo pradėta kovoti su al
koholizmu, be kita ko, labai ak
tyviai.

Spartos gyventojai manė, kad 
teisę gerti vyną turi tik seneliai. 
Tokios pat tradicijos buvo laiko
masi ir Meksikoje, nors šias ša
lis skiria tūkstančiai kilometrų. 
Kas būdavo, jei prisigerdavo 
jaunuolis? Bausmė priklausė 
nuo socialinės padėties: kuo 
aukštesnis socialinis sluoksnis, 
tuo žiauresnė bausmė. Vergai 
būdavo baudžiami fizinėmis 
bausmėmis, laisvas žmogus bu
vo paverčiamas vergu, o kil
minguosius kankindavo. Spar
toje specialiai nugirdydavo ver

mas. Taip gydomas ankstyvos 
stadijos vėžys, o išplitusio vėžio 
atveju atliekamos paliatyvios 
operacijos (darant gastroen- 
teroanostomozes).

2. Chemoterapija - skiriami 
citostatiniai preparatai.

3. Lazerinė terapija.
4. Plastikinio vamzdelio ar 

stento įstatymas endoskopiniu 
būdu.

5. Maitinamoji fistulė - 
įleidžiama tik išimtiniais atve
jais.

Ligos prognozė.
Penkerius metus po ra

dikalios operacijos išgyvena 
apie 15 proc. sergančių skran
džio vėžiu. Prognozę nulemia 
vėžio išplitimas, limfmazgių 
pažeidimas ir metastazių buvi
mas.

Kaip išvengti ligos?
1. Būtina sveikai maitintis: 

pilnavertė mityba, saikingas val
gomosios druskos vartojimas, 
rūkytų ir koncervuotų produktų 
ribojimas.

2. H. pylori plitimo profilak
tika.

3. H. pylori infekcijos gydy
mas.

4. Profilaktinės gastroskopi
jos taikymas pacientams.

Dr. R. Br.

gus, kad jaunuoliai matytų alko
holio pasekmes ir niekada ne
mėgintų to daryti patys.

Kovos su alkoholiu istorija 
yra labai sena. Boris Godunov 
buvo įsteigęs net specialius ka
lėjimus, kuriuose buvo laikomi 
girti asmenys. Tokios bausmės 
nepadėjo kovoti su alkoholizmu 
Rusijoje. Dar niekam šioje plan
etoje nepavyko panaikinti žmo
nijos ydų bausmėmis. Motiejus 
Valančius taip pat nepasiekė ge
rų rezultatų Lietuvoje. Tradiciš
kai manoma, kad jis buvo aršus 
alkoholizmo priešas, tačiau iš 
tikrųjų M. Valančius palaikė sai
kingą gėrimą. Pats labai mėgo 
alų, tačiau gėrėjo nedaug.

Jei girtavimas - yda, tuomet 
apie vyno vartojimą vargu ar 
būtų galima taip kalbėti. Seno
vės romėnai manė, kad vergams 
duoti vyno yra būtina, kad 
jie geriau dirbtų. Vieno žalin
go įpročio uždraudimas gali 

(nukelta į 6 psl.)

Itališkas ryžių troškinys
150 g ryžių,
400 g kepenėlių,
100 g rūkytos šoninės
2 svogūnai,
2 šaukštai miltų, ,,
1 šaukštelis maltos saldžiosios paprikos, (( SKANAUS
2 šaukšteliai kapotųpetražolių, 
1/2 šaukštelio pipirų, 
2 raudonosios paprikos,
1 marinuotas agurkas,
2 šaukštai sviesto, 
1/81 mėsos sultinio

Užvirinti 1 1 vandens, pasū
dyti, suberti ryžius, virti 16 min. 
uždengtame puode.

Išvirtus ryžius nuvarvinti sie
telyje. Kepenėles supjaustyti 
juostelėmis, dubenėlyje sumai-

v
Švelnios salotos

1 skardinė natūralių menkės kepenėlių (~260g),
200 g krabų lazdelių,
3 kietai virti kiaušiniai,
1 svogūno galva,
svogūno laiškų, krapų, pertražolių (pagal skonį),
prieskonių, bet neaštrių
Į indą sudėti sutrintas menkės 

kepenėles (aliejaus neišpilti), 
sudėti susmulkintas krabų laz
deles ir įtarkuoti kiaušinius. Už
pilti nuo kepenėlių likusiu alie
jumi, viskągerai išmaišyti ir pa
likti, kol pjaustysit visa kita, kad

Dainų popietė Chicagos “Seklyčioje”
Joje dalyvavo ir žymioji operos žvaigždė - Violeta Urmana-Urmanavičiūtė

Nors “Seklyčioje” jau yra 
įvykusi ne viena muz. Fausto 
Strolios pravesta dainų popietė, 
bet tokios kaip kad buvo ba
landžio 25 d. dar tikrai negirdė
jome. O priežastis paprasta: šį 
kartą į ją atsilankė ir kartu su 
gausiai susirinkusiais mūsų tau
tiečiais lietuvių liaudies dainas 
traukė pasaulinio garso jau susi
laukusi lietuvaitė solistė Viole
ta Urmana-Urmanavičiūtė.

Ši jau kritikų pripažinta ope
ros žvaigždė Chicagoje atvyku
si dainuoti Giuseppe Verdi 100 
metų muzikos minėjimui su
ruoštuose “Reųuiem” trijuose 
koncertuose Symphony Center 
(buvusi Orkestrą Hali) patal
pose, negalėjo atsispirti pagun
dai susitikti su chicagiečiais lie
tuviais “Seklyčios” patalpose.

Tokią mintį šiai operos žvai
gždei davė jos palydovas, irgi 
operos solistas Vaidas Vyšniaus
kas, jau gerai pažįstamas iš jo 
ankstesnių pasirodymų Jauni
mo Centre, o taip pat ir “Sekly
čioje”. Šį kartą, vėl atvykęs į 
Chicagą sol. V. Vyšniauskas nu
tarė padainuoti chicagiečiams.

Prieš savo solinį pasirodymą 
“Seklyčios” lankytojams jis pa
brėžė, kad “Seklyčia” yra vie
nintelė vieta pasaulyje, kuri jam 
sukelia gražiausius prisimini
mus. V. Vyšniauskas paminėjo 
savo koncertą įvykusį prieš 3 
metus, kartu su soliste Aušra Ci- 
cėnaite ir pianiste Eugenija Ku
pryte. “Seklyčia” yra sentimen
tali vieta”, - kalbėjo solistas.

V. Vyšniauskas savo dainų 
ciklą pradėjęs J. Karoso kūri

Per Chicagos Lietuvių Operos (CLO) kolektyvo generalinę repeticiją susitiko muzikų būrys 
(iš k. į deš.): solistas Vaidas Vyšniauskas, CLO valdybos pirmininkas Vaclovas Momkus, 
solistė Violeta Urmana ir muzikas Ričardas Šokas Ed. Šulaičio nuotr.

šyti su miltais ir pipirais. Nulup
tus svogūnus ir šoninę supjaus
tyti kubeliais ir pakepti svieste, 
sudėti kepenėles ir kepti 6 min. 
Suberti paprikąsupilti sultinį ir 
užvirinti. Sudėti supjaustytas 
raudonąsias paprikas ir pavir
ti 5 min. Galiausiai suberti 
ryžius, petražoles, sudėti pjaus
tytą agurką. Pagardinti pagal 
skonį.

prisigertų aliejaus kvapo ir sko
nio.

Susmulkinti svogūnus ir 
prieskoninius žalumynus ir su
dėti į indą su kepenėlėm, pas
kaninti prieskoniais ir gerai iš
maišyti.

niu “Vai jojau”, sudainavo J. 
Strolios romansą Kačanausko 
“Vai gražu”, o taip pat Tallat 
Kelpšos, Klovos bei kitų kom
pozitorių kūrinius. Jis nevengė 
ir taip vadinamų “meilės dainų”.

Kuomet Antanas Paužuolis 
prisiminė, kad per ankstesnį vi
zitą “Seklyčioj e” jis buvo pava
dintas lietuviškuoju Pavaroti, 
muz. F. Strolia jam išsitraukęs 
padavė nosinę, nes anas dai
nuodamas scenoje be nosinės 
niekada neapsieina.

Solistui sugebančiai akom- 
ponavo chicagiečių pamėgtas 
muzikas Ričardas Šokas, kuris 
pertraukėlės metu išpildė savo 
improvizaciją pianinu. Publika 
buvo labai patenkinta V. Vyš
niausko pasirodymu, gausiai 
plojo, lyg sakydama, kad jis vi
sada yra laukiamas “Seklyčio
je”;

Šią neužmirštamą dainų po
pietę atidarė ir ją pravedė ren
ginių vadovė Elena Sirutienė. 
Taip pat kalbėjo ir “Seklyčios” 
šeimininkė Birutė Jasaitienė. 
Jos ypatingai šiltai pasveikino 
retą viešnią sol. Violetą Urma- 
ną-Urmanavičiūtę, nors kiek nu
liūdino pažymint, kad j i šį kartą 
čia solo nedainuos, nes išvaka
rėse turėjo gana sunkų koncertą 
Chicagos miesto centre, o taip 
pat dar jos laukia kiti du pasiro
dymai ten pat ketvirtadienį ir 
šeštadienį.

Tačiau viešnia mielai traukė 
liaudies dainas kartu su “Sek
lyčios” lankytojų choru. Pradė
jusi gana nedrąsiai, mūsų žy
mioji solistė jau pilnai įsijungė

Lietuvos kaimo 
turizme - daugiau 

pramogų
Lietuvoje daugėja turistų, nes 

gerėja paslaugų kokybė ir pa
siūla. Populiarios pramogos - 
ekskursijos, pasivažinėjimai 
dviračiais, plaukiojimas valti
mis ir baidarėmis, pasijodinėji
mas žirgais, žvejyba. Sodybų 
šeimininkai siūlo ir tradicinių 
patiekalų - Žemaitijoje - cibu- 
lynė ir tikrasis kastinis, Dzūki
joje - grybų ir uogų patiekalai. 
Nakvynės kaina nesikeičia jau 
kelis metus ir svyruoja nuo 5 iki 
200 litų. Sodybų patogumai ir 
pramogos žymimos gandrų 
skaičiumi - nuo 1 iki 5. Bran
giausia ilsėtis Palangos sody
bose. Kai kurios sodybos, pa
vyzdžiui, Padubysio sodyba 
Kauno rajone jau siūlo sto
vyklas šeimoms. Penkių dienų 
stovykla su maitinimu ir pra
mogomis vienam žmogui kai
nuoja 100 litų per parą.

Šį sezoną svečius priiminės 
apie 350 kaimo turizmo sodybų 
pajūryje, Aukštaitijoje, Molė
tuose bei Anykščiuose ir kitur. 
Naują, sodybų daugiausia atsi
rado Žemaitijoje, Klaipėdos ir 
Plungės rajonuose.

Verslo žinios

į choristų eiles ir jos balsą jau 
galėjo girdėti ir toliau sėdintieji 
tautiečiai.

Čia buvo sudainuota “Sėdžiu 
už stalelio”, “Už jūrų marių”, 
“Tūkstantis žingsnelių”, o muz.
F. Strolios pravestas dainų cik
las buvo baigtas “Oi, tu Strazde, 
Strazdeli”. F. Strolia ne kartąpa- 
gyrė dainininkus, sakydamas, 
kad “Seklyčios” choras galėtų 
užsiregistruoti pas D. Polikaitį 
ateinančių metų Dainų Šventei 
Lietuvoje.

Programos pabaigoje žymią
ja! viešniai V. Urmanai vedėja 
E. Sirutienė įteikė gėlių puokštę, 
norisi nelabai norėjo priimti, 
sakydama “Juk aš nedainavau”. 
Po to ji, solistas V. Vyšniauskas, 
kiti svečiai bei nuolatiniai “Sek
lyčios” lankytojai buvo pavai
šinti pietumis. Ojų metu prie V. 
Urmanos prieidavo nemaža tau
tiečių, kurie norėjo gauti auto- 
biografus ant antradienio vakare 
miesto centre įvykusio renginio 
programinio leidinio.

Beje, atvykusi dar prieš dainų 
popietę solistė V. Urmana turė
jo laiko aplankyti “Seklyčios” 
pastato antrąjį aukštą kur ją 
buvo nusivedusi B. Jasaitienė. 
Ji kalbėjosi ir su JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Marija Re
iniene bei kitais žymiaisiais mū
sų tautiečiais. Pakalbinta duoti 
konertą Chicagoje lietuviams 
viešnia lyg ir sutiko, labiau pa
reiškė, kad tai galėtų būti tik po 
2002 m. spalio mėnesio, nes iki 
to laiko visos datos jau yra už
imtos.

v

Edvardas Sulaitis
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Arizonos universiteto mok
slininkai, per 15 metų ištyrę 
daugiau nei 1000 vaikų, mano, 
kad dažnos infekcijos mažina 
galimybę susirgti bronchine ast
ma. Mažyliai, kuriuos nuo pir
mųjų 6 mėnesių palikdavo lop
šeliuose, su vyresniaisiais bro
liais arba seneliais, beveik du 
kartus rečiau sirgo astma. Dėl 
dažnų kontaktų su virusais ir 
bakterijomis „teisingai“ stimu
liuojama jų imuninė sistema.

Taurė baltojo vyno kasdien 
padeda išvengti autoimuninių 
susirgimų, tokių kaip reumatoi
dinis artritas, sako italų moks
lininkai. Ankstesni tyrimai buvo 
parodę, kad vyne esanti sudėtinė 
dalis, vadinama resveratoliu, pa
deda išvengti neurodegenera- 
cinių susirgimų, tokių kaip 
Alzheimerio ar Parkinsono li
gos. Alberto Bertelli ir jo kole
gos iš Milano ir Pizos univer
sitetų atrado vyne kitus naudin
gus komponentus. Mokslininkai 
patikrino, kaip žmogaus baltuo
sius kraujo kūnelius veikia ty- 
rozolis (p-hydroxylphenyl etha- 
nol) ir kafeininė rūgštis. Jie 
nustatė, kad šie chemikalai, ku
rių galima aptikti keliose itališ
ko ir vokiško baltojo vyno rūšy
se, pakeitė trijų tipų cytokinų - 
žmogaus imuninės sistemos 
cheminių agentų - išsiskyrimą. 
Yra žinoma, kad cytokinai atsa
ko už autoimuninių susirgimų, 
tokių kaip reumatoidinis artri
tas, sukeliamus uždegiminius 
procesus. Šis atradimas leido 
mokslininkams daryti išvadą 
kad baltas vynas gali padėti iš
vengti šių susirgimu.

Tie, kurių gimimo diena yra 
rudenį, gyvena vidutiniškai še
šis mėnesius ilgiau už žmones, 
atėjusius į pasaulį pavasarį, va
sarą ar žiemą. Tokią išvadą ga
lima padaryti iš tyrimų, kuriuos 
atliko gabrielė Doblhammer- 
Reiter ir James Vaupel iš Mak
so Planko instituto Rostoke (Vo
kietija). Skirtingos gyvenimo 
trukmės priežastys, mokslinin
kų nuomone, slypi nėštumo ir 
kūdikystės perioduose. Matyt 
būsimos motinos vasarą gauna 
daugiau vitaminų ir saulės ir 
mažiau serga, kas teigiamai at
siliepia ir jų vaikų sveikatai. Tai 
matyti ir iš to, kad rudenį gimu
sių kūdikių svoris būna dides
nis. Bet ta pati studija taip pat 
liudija, kad gimimo mėnuo vis 
mažiau įtakoja gyvenimo ilgį. 
Pastaraisiais dešimtmečiais, pa
gerėjus gyvenimo sąlygoms ge
riau sekasi ir jų pavasarį, vasarą 
ir rudenį gimusiems vaikams. 
Tyrimų metu buvo pasinaudota 
duomenimis apie daugiau nei 
vienąmln. žmonių iš Austrijos, 
Danijos ir Australijos.

Kėdainietis 56 metų Jonas 
Targonskas tik vienas iš keleto 
žmonių, turinčių tris inkstus. 
Rajono medikams įtarus auglį, 
pacientas buvo atsiųstas į Vil
niaus universitetinės ligoninės 
Santariškių klinikų Nefrouro- 
logijos kliniką. Klinikos urolo
gas Genadijus Kučinskis teigia, 
kad žmonės su trimis inkstais 
nėra itin dažnas dalykas, Ne- 
frourologijos klinikoje kasmet 
pasitaiko apie 4-5 tokius pacien
tus. Prof. Balys Dainys teigia, 
jog kai kuriuos organus po du 
Dievas davęs todėl, kad žmo
gus, vienąją praradęs, nepatirtų 
didesnio pavojaus sveikatai ar 
gyvybei. Dvigubo arba trečiuo
ju vadinamo inksto nereikėtų 
nei baidytis, nei gėdytis. Tai tam 
tikras raidos sutrikimas, tačiau 
pacientai paprastai dėl to sveika
ta nesiskundžia. Galima pajuo
kauti, kad su trimis inkstais 
žmogus turėtų gyventi ilgiau, 
tačiau tai tik juokai.
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Apmąstymai apie Lietuvos 
krašto apsaugos padėtį”

(atkelta iš 4 psl.)
įsakė aerodromo aplinkoje esan
čiam britų generolui Jackson 
neleisti rusams užimti aerodro
mo. Anglas atsisakė vykdyti įsa
kymą sakydamas, kad tai gali 
sukelti trečiąjį pasaulinį karą. 
Rusai užėmė aerodromą ir vis
kas - “babka” į veidą NATO va
dovybei, o propaganda rusams.

Kiek reiktų pagalbos Lietu
vai, kad sulaikytų įprastine tech
nika ir taktika paremtą priešo 
puolimą? New York Times 
(1992 vasario 17) straipsnis 
“Pentagon Imagines Nevv Ene- 
mies to Fight in the New Post 
Cold War Era” aprašo hipoteti
nius planus, ką darytų NATO, 
jeigu būtent 18 rusų ir 6 balta
rusių divizijos įsiveržtų į Lietu
vą ir Lenkiją. Straipsnyje nuro
doma, kad tada NATO siųstų 
5000-čių greito reagavimo karių 
į vakarinę Lenkiją. Per 30 dienų 
sumobilizuotų 18 divizijų ir 66 
oro taktinių lėktuvų eskadrilių 
bei 6 lėktuvines kovines grupės 
su jūrų pėstininkų ekspedicine 
grupuote būtų dislokuotos Bal
tijos jūroje. Pergalė lyg tai būtų 
pasiekta per 90 dienų. Tai reiš
kia, kad NATO svarsto įvairias 
galimybes, nes tas straipsnis ap

rašo septynis agresijos scenari
jus. Iš pajėgų dydžio galima spė
ti, kad, jei Lietuva gintųsi kar
tu su Lenkiją tai atitinkama pro
porcija tų pajėgų tektų Lietu
vai atlaikymui puolimo iš Rusi
jos ir Baltarusijos. Ar sutiks 
NATO valstybės už mus kovo
ti, kaip kad New York Times 
rašė? Jungtinis JAV štabas ko
mentavo tą straipsnį pabrėžda
mas, kad tai buvo tik hipotetinės 
situacijos plano aprašymas, be 
jokių įsipareigojimų. Tačiau 
apibrėžė užduoties dydį. Ar mes 
galėtume tokias ginkluotas pa
jėgas įsigyti? Jei patys negalė
sim jų įsigyti, tai būsime NATO 
traktuojami daugiau kaip našta, 
negu kaip sąjungininkai. Čekai 
ir lenkai jau perka multimilijo- 
ninės vertės F-l 6 ir Grippen lėk
tuvus bei įrangą. Mums gal rei
kės lenkų prašyti, kad įžygiuotų 
į Lietuvą mūsų ginti, jie turi 
tankus, lėktuvus, artileriją ir ne
mažai divizijų. Įdomu, kokios 
pasekmės iš to galėtų išsivysty
ti. Nematau analizės, kuri to
kius klausimus gvildentų. Ne
manau, kad kas šią problemą 
rimtai apskaičiavo. Taigi prieš 
akis didelis darbas.

Pasiūlymai. Tikėkimės ir 
stenkimės pakliūti į NATO, 
nenorėkime pasirinkti kapitulia- 
cijos kaip alternatyvos, ne
norėkime būti neutralūs, nes iš 
rusų neturėsime jokių garantijų, 
kad mūsų neutralitetą gerbs. 
Jeigu neturėsime lėšų nusipirk
ti ginkluotės, reikalingos pilnam 
dalyvavimui įprastinio karo 
operacijose, tada reikia rasti ki
tokių kovos būdą NATO, taip 
pat nors ir ne NATO, sudėtyje. 
Negalime priimti sprendimo, 
kad be NATO žūsime, nes tada 
tikrai žūsime. Todėl dabar kai 
kurie Lietuvos Atsargos karin
inkai siūlo teritorinę gynybą. 
Naujai KAM išleista Lietuvos 
Karinės Gynybos Strategija taip 
pat reikalauja teritorinės gyny
bos, tačiau neapibūdina, kaip tai 
padaryti. Todėl klausimas ne ar 
reikia teritorinės gynybos, bet 
kaip ją įgyvendinti. Piliečiai tu
rėtų būti parengiami krašto gy
nybai pagal savo sugebėjimus: 
perimti sanitarinį aptarnavimą 
logiką atsargų laikymą ryšius, 
žvalgybą sargybą transpor- 
taciją avarinę pagalbą gaisrų 
kontrolę ir pabėgėlių bei sužeis
tą ų pagalbą o ne tik tiesiogi
nei kovai su ginklu rankoje. Turi 
būti suplanuotas karinis rezer
vistų apmokymas kooperuojant 
su švietimo įstaigomis, kad pa
laipsniui būtų galima eliminuo

ti šauktinius. Nuolatinė kariuo
menė turėtų būti maža, laisva
norišką bet moderniai ginkluo
ta ir naudojama rezervo apmo
kymui. Karo atveju ji būtų nau
dojama sustabdyti arba sulėtin
ti priešo veržimąsi. Po tam tik
ro laiko, bet dar prieš sunaiki
nimą ji pereitų į teritorinės gy
nybos stadiją kartu su jau tam 
parengtais ir sumobilizuotais re
zervais. Kova eitų toliau tiesio
giniais ir netiesioginiais pasi
priešinimo būdais, tuo parodant 
pasauliui, kad kovojama toliau 
ir esame verti visokeriopos pa
galbos. Tokia mūsų laikysena 
duotų galimybių pasauliui pa
lankiai įvertinti mūsų padėtį. Pa
saulis, NATO, niekas mums ne
padės, jeigu parodysime, kad 
kovoti nenorime ar nepajėgia
me.

Baigdamas noriu pridėti dar 
porą minčių.

Lietuvos kariuomenės prob
lemos nedaug skiriasi nuo šalies 
problemų ir pasaulio lietuvių 
problemų. Jos daugiausia kyla 
iš mūsų pačių. Dažnai susidaro 
įspūdis ir užsieniečiams, kad ne
sugebam ar nenorim analitiš
kai, racionaliai ir sistemingai 
spręsti tas savo problemas - per 
daug vadovaujamasi politine 
jėga ir emocijomis. Diskusijos 
remiasi autoritetu: aš žinau... aš 
tą 20 metų dariau..., arba ad 

hominem: tu neišmanėlis, arba 
tu kagėbistas, arba tavo galvose
na uždara, arba prasideda eti
kečių klijavimas ir iškraipytos 
interpretacijos: jis sakė taip, o 
ne kitaip, arba “jis nepatriotas”, 
“jis prieš NATO”, ir niekaip 
negalima išsiaiškinti, nes tam 
nėra jokio forumo, nei noro. At
siranda demagogija ir netoleran
cija nuomonių skirtumams, o 
tuo stabdomas kūrybingumas, 
inovacija, iniciatyva. Žmonės 
bijo arba nusisuka ir dingsta iš 
Lietuvos kaip nedalyvaujantie
ji. Anot vieno Rusijos filosofo- 
disidento Jossif Levin, dėl neto
lerancijos atsiranda valdantie
siems būtinybė pašalinti tuos, 
kurie kitaip galvoja. Su laiku 
vyksta susidorojimas su kito
kias nuomones turinčiais žmo
nėmis, vėliau autoritarinis sa
vivaliavimas, nepaisant įstaty
mų. Vėliau vienvaldystė, asme
nybės kultas, kas gali vesti į au
toritarizmą ar net diktatūrą ir 
visokiausius -izmus. O jų Lietu
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LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į VILNIŲ vasarą iš New 
Yorko, Chicagos, Los Angeles, Detroito, Clevelando, 
Floridos ir kitų JAV miestų Finnair ir kitomis oro linijo
mis.

voje yra. Tai dabar daug nuomo
nių skirtumų dėl to, kaip apgin
ti Lietuvą nuo priešų. Nereiškią 
kad jau dabar kas nors mus puo
la. Bet tai kaip tik gera proga 
pasirengti blogiausiam atvejui, 
kaip romėnai sakė, “si vis 
pacem, para bellum”. Bet kaip 
suderinti visus nuomonių skir
tumus? Lietuviai prie tarpusa
vio tolerancijos dar nepritapo. 
Tolerancijos reikia tokios, kur 
gerbiamas nuomonių skirtumas, 
o ne kerštavimas, kur ieškoma 
sukurti geriausia alternatyvą 
kaupiant žmonių protinius ta
lentus, o ne protekcijas gimi
nėms, draugams ir politiniams 
bendraminčiams. Todėl esam 
patys didžiausi priešai sau. Ne
paprastai daug energijos su
naudojau! tarpusavio rietenose. 
Jei nekovotume taip daug tar
pusavyje, tai gal dabar plautume 
savo žirgus Juodojoje jūroje. At
siprašau - plautume ten gal savo 
automobilius. Žinomą juokau
ju, vanduo sūrus...

Gerti ar negerti?
(atkelta iš 5 psl.)
išugdyti kitą - daug žalingesnį. 
Liaudies išmintis byloja: „nuo 
vilko bėgo, ant meškos pataikė“. 
Aiškiaregys Mohametas musul
monams uždraudė gerti vyną 
tačiau jie pradėjo vartoti haši
šą.

Kaip girtuoklius baudžia 
šiandien? Turbūt kiekvienas tai 
žino iš patirties: galbūt ne savo, 
bet vis dėlto vienaip ar kitaip 
buvo susidūrę su alkoholikais.

Anglijoje girtas žmogus pir
miausia atvežamas į policijos 
nuovadą. Čiajis gali būti laiko

mas 12 valandų. Jei sulaikytojo 
girtumo laipsnis labai didelis, 
tuomet jis gali būti pervežamas 
į blaivyklą. Blaivykla yra svei
katos apsaugos institucija. Jei 
girtas žmogus netenka sąmonės, 
tuomet jį policininkai veža į li
goninę.

Prancūzijoje blaivyklų visai 
nėra. Sulaikytieji laikomi polici
jos nuovadoje, kol patys išsi
blaivo.

JA V girtų elgesį kontroliuoja 
„gelbėtojų brigados“ - tai sava
noriškos organizacijos.

Lenkijoje yra blaivyklos ir jos 
priklauso Aplinkos apsaugos 
ministerijai. Aptarnaujantysis 
personalas - tik medikai. Į blai
vyklas vežami tik labai girti pi
liečiai. Nesunkiai apgirtusius pi
liečius lenkų policininkai paly
di iki namų. Vėliau, žinomą už 
šią paslaugą reikia susimokėti.

Suomijoje šiuo atveju elgia
masi labai neįprastai. Girtuok
liams pastatyti specialūs name
liai su šildomomis grindimis. 
Atšliauži iki namelio - ir dryb- 
sok iki ryto...

Visose šalyse už išblaivinimą 
reikia mokėti.

Jūs skaitote straipsnį apie al
koholį, o mokslininkai ir dabar 
ginčijasi, kaip „geriau“ gerti al
koholį: dažnai ir po nedaug, ar 
retai ir daug? Medikai tvirtina, 
kad tie, kurie geria po daug ir 
dažnai - daug greičiau nusige
ria, nei tie, kurie geria rečiau ir 
po nedaug, tačiau kiekvienas 
apie savo organizmo reakciją į 
alkoholį žino kur kas geriau, nei 
labiausiai patyrę medikai. Dau
gelis lietuvių žino, kaip šlykštu 
vakarais ir rytais apgirtusiam 
vaikščioti gatvėmis.

Gerti ar negerti? - štai klausi
mas. Dr. R.B.

• Mašinų rezervacijos Vilniuje
• Viešbučiai
• 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718 423 3979

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broachvay, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos 
Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
(tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Birželio mėnesio siuntinių 
surinkimo tvarkaraštis bus skelbiamas 

kitame “Darbininko” numeryje

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA -TĄLLIN - VILNIUS 
with 

&/=7/V/W7//7 
LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

“Call for Details*

INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164 

1-800-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu Įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!
Pilnas ir draugiškas patarnavimas, iškaitant

* Taupymu sąskaitas, certifikatus ir IRA 
* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 

* Paskolas - namų, namų remonto, 
Home Eąuily ir automobilių

* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001 
arba skambinkite mums nemokamai: 

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

&

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntiniu pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
j LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
MAY PICK-UP SCHEDULE

May 24 Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ

11-12 noon
1-2 pm

May 25 Philadelphia, PA 11-12 noon

May 26 Brooklyn, NY 
Riverhead, NY

12-1 pm
3-4 pm

May 29 New Haven, CT 
New Britain, CT 
Waterbury, CT

12-1 pm
2-3 pm
4-5 pm

May 31 Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ

11-12 noon
1-2 pm

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $499r.t.

One way to Vilnius $325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

Nevv York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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Pirmasis “Amerikos lietuvio” 
gimtadienis

2001 m. gegužės 5 d. “Ameri
kos lietuvio” savaitraštis atšven
tė pirmąjį savo gimtadienį, iš
leisdamas 53-jį numerį (reikia 
pasakyti, kad 2000 m. gegužės 
5 d. pasirodęs naujas laikraštis 
vadinosi tik “Lietuviu”, o nuo 
antrojo numerio pasivadino da
bartiniu vardu).

Šio laikraščio sumanytojas, 
redaktorius ir leidėjas, ne taip 
seniai iš Lietuvos atvykęs jau
nas vyras - Bronius Abrutis 
(beje, jau Lietuvoje užsiėmęs 
laikraščio leidyba) savo žodyje 
taip žodžiais tada kreipėsi į skai-
tytojus:

“Šiandien mes žengiame pir
mąjį žingsnį į j ūsų namus, įstai
gas, parduotuves. Norime tapti 
jūsų pagalbininku ir draugu. 
Mūsų tikslas - suteikti jums kuo 
daugiau informacijos bet kuria 
tema iš Lietuvos ir iš viso pa
saulio. Tikimės, kad naujasis 
leidinys sudomins visus lietu
vius”.

Šio pirmojo numerio visąti- 
ražąpats leidėjas išdalino Cice- 
roje prie Mortono gimnazijos, 
kuomet ten vyko nauja Chica
gos lietuvių operos kolektyvo 
premjera. Pamažu pradėjo atei
ti prenumeratos, o kiti tautie
čiai jį pirko platinimo vietose. 
Ir štai, po metų šio naujojo sa
vaitraščio jau spausdinama dau
giau negu tūkstantis egzemplio
rių ir visi yra išplatinami prenu
meratorių ar pavieniais egzem
plioriais. Sunki buvo laikraštio 
pradžia - kurį laiką j ame darba
vosi tik pats leidėjas B. Abru
tis, būdamas ir vieninteliu jo re
daktoriumi. Kiek vėliau į redak- 
cijos kolektyvą įsijungė Regina 
Oraitė, Edvardas Šulaitis, Eglė 

Merkytė, Vaiva Ragauskaitė. 
Pirmosios dvi žurnalistės jau 
spėjo įsidarbinti kitur, tačiau li
kusieji dar vis veža nelengvą 
redagavimo darbą.

Šiandien AL yra vienintelis 
privataus žmogaus leidžiamas 
lietuviškas laikraštis Š. Ameri
koje. Jis yra savotiškas uniku
mas - neturi redakcijos bei ad
ministracijos atskirų patalpų. Jis

Lina Ringailaitė

Tėvo Dieną 
Father’s Day 

birželio 17 d.

Lietuvių Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY, bus aukojamos šv. Mišios už visus gyvus 
ir mirusius tėvus.

Maloniai kviečiame prisiminti savo gyvus ir mirusius tėvus, 
įjungiant juos į šias bendras šv. Mišias.

Tėvo vardas........................................................................................

Gyvas...................Miręs..................

Aukoju $.................

Vardas ir pavardė.............................................................................

Gražinkite
Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd.,

Brooklyn, NY 11207

yra įsikūręs privačiame leidėjo 
ir redaktoriaus bute. Taigi šio 
laikraščio leidimo “virtuvė” yra 
visai prie pat buto virtuvės. Pats 
leidėjas ir redaktorius turi dar 
kitą darbą - prižiūri savo maža
metį sūnelį, o taip pat ir ne ką 
didesnę kaimynų mergaitę. Jo 
žmona - Sandra Tamašuitytė turi 
uždirbti šeimai pinigus, o grį
žusi iš darbo dar tvarkyti laik
raščio prenumeratos reikalus ir 
gelbėti renkant tekstus. Taigi 
šiame laikraštyje nėra nė vieno 
žmogaus, kurie galėtų prie laik
raščio leidimo dirbti nuolat. Kai

“ Amerikos lietuvio” savaitraščio dabartinis redakcinis kolektyvas (iš k. į deš.): Edvar
das Šulaitis, Bronius Abrutis, Vaiva Ragauskaitė. Šiame kambarėlyje gimsta naujasis 
JAV lietuvių savaitraštis.

kurie iš redakcijos negauna jo
kio atlyginimo.

Tik tokiomis sąlygomis laik
raštis gali pasirodyti, nors jo li
kimas, žinoma, nėra užtikrin
tas. Beje, šis savaitraštis yra vie
nintelis Š. Amerikoje, kuris pre- 
numetatoriams yra siuntinėja
mas taip vadinama “pirma paš
to klase”. Reikėjo šiek tiek ap
karpyti laikraščio kraštus, norint 
išlaikyti patį minimalų svorį, 
kad būtų galima vieną egzem

pliorių siuntinėti už 34 centus. 
Dabar yra galvojama didinti 
laikraščio puslapių skaičių (nuo 
8 iki 12), tačiau susiduriama su 
svoriu, nes tada reikėtų paštui už 
vieno egzempioriaus persiun
timą mokėti jau 55 centus. O 
prie dabartinio pašto patarnavi
mo pasikliauti pigesne-antrąja 
klase” negalima, nes į tolimes
nes vietas tokios siuntos keliau
ja 2-3 savaites.

Beje, daugiau negu pusė šio 
naujojo savaitraščio skaitytojų 
yra naujai iš Lietuvos atvykusie
ji mūsų tautiečiai. Tad ir daugu
ma medžiagos bei skelbimų yra 
skirti jiems. Tačiau laikraštyje 
rašoma įvairiomis temomis, ap
rėpiančiomis, platų interesų lau
ką. Laikraštis nė vieno neskirs
to į “mes” ir “jūs”. Tai toks yra 

šio leidinio leidėjo kredo.
Nežiūrint sunkaus leidimo 

kelio, jo leidėjas Br. Abrutis į 
ateitį vis žiūri optimistiškai. Jo 
akiratyje gausūs naujieji atei
viai iš Lietuvos, kurių eilės vis 
vis didėja. Tai vis galimi skaity
tojai, kuriuos jis nori įtraukti į 
lietuvišką šeimą. Redaktorius 
stengiasi, kad ir šie naujieji, 
skaitydami laikraštį sužinotų 
apie Čhicagos, jos apylinkėse ir 
kitur vykstančią lietuvių veiklą,

Elizabeth, NJ
Lietuvių festivalis

Sekmadienį, birželio 3 
dieną Šv. Petro ir Povilo para
pijos svetainėje, 216 Ripley 
Place, Elizabeth, N J, įvyks 
didžiulis lietuvių festivalis, ren
giamas parapijos ir naujų atei
vių. Skambės Stasio Telšinsko 
lietuviška muzika ir dainos, pa

Angelė Kiaušaitė ir Stasys Telšinskas

Prieškario balių favoritas - spaudos balius
(atkelta iš 3 psl.)
metu gastroliavę Kaune. 1936 
m. pokylyje grojo L. Kolom- 
paro vadovaujamas vengrų či
gonų orkestras, o 1937 m. savo 
triukus demonstravo kinų ak
robatų grupė.

Balių metu buvo rengiami są- 
mojingiausio posakio apie spau
dą ir žurnalistus konkursai. 
1934 m. tokį konkursą laimėjo 

šio krašto lietuvių problemas ir 
tuo būdu palaikytų ryšį su savo 
tautiečiais net ir gyvendami 
svetimame krašte.

Pirmasis AL gimtadienis bus 
atžymėtas gegužės 27 d. Pasau
lio lietuvių centre ir priėjo esan
čiame sodelyje. Čia (nuo 12 va
landos, tuoj pat po pamaldų Pa- 
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje, prasidės ge
gužinė, kurios metu įvyks ir 
trumpas sukakties paminėjimas.

Programoje dalyvaus Algi
mantas Barni škis su savo an
sambliu “Chicagos aidai”. (Ar
tūras Blažūkas ir Povilas Stro
lia), Arūno Augustaičio muzi
kos grupė, muzikantas ir solis
tas Virgis Švabas bei kiti. Žada 
būti lietuviško maisto ir kitų 
pramogų - vyks rankų lenkimo, 

virvės traukimo varžybos, gro
žio konkursas bei daugiau įvai
rių netikėtumų. AL metinių mi
nėjimo šventė bus pirmoji šie
met Chicagoje ir apylinkėje, ku
ria bus atidarytas gegužinių se
zonas.

Į AL redakciją bei adminis
traciją reikia kreiptis šiuo ad
resu: 7349 W. 55 th Place, Sum- 
mit, IL 60501, tel. ir faksas - 
(708) 594-2586.

E. Šulaitis

sirodys solistės Angelė Kiau- 
šaitė bei debiutante Lina Rin
gailaitė iš Nevv Jersey. Bus 
skanių lietuviškų valgių, gin
taro dirbinių ir skanumynų, 
veiks aukcijonai ir laimės lote
rija! Bilieto kaina tik $3.00 as
meniui. Visi laukiami!

pramonininkas Vosylius, teigęs: 
“Jeigu neturėčiau savo profesi
jos, būčiau žurnalistas”.

Spaudos baliuose šokiai tęs
davosi iki pat ryto. Vieno or
kestro neužtekdavo. Paprastai 
grodavo du orkestrai - M. Hof- 
meklerio ir A.Stupelio. O pary
čiais kupletų kūrėjai su publika 
atlikdavo linksmus “dzinguliu
kus” jau apie patį balių!

Ziniasklaidos “herojai”
Aurelija M. Balašaitienė

Su giliu pasibaisėjimu se
kame tiek vietinės spaudos pus
lapiuose, tiek televizijos žinių 
programose, skaitydami ar ma
tydami sadistiškus nusikaltė
lius, katastrofas, gaisrus, spro
gimus ir įvairias kitas nelaimes 
bei nusikaltimus. Pozityvioms 
žinioms vietos nėra. Net ir 
popiežiaus kardinolų paskyri
mui buvo skirta vos kelios ei
lutės tolimuose dienraščių pus
lapiuose. Tuo tarpu pagarsėję 
savo “žygdarbiais” žudikai kas 
dieną matomi televizijos pro
gramose, jų tarpe Oklahomos 
federalinio pastato sprogdinto
jas, nužudęs arti dviejų šimtų 
asmenų. Kito žudiko “portretai” 
Clevelando žiniose jau taip 
dažnai rodomi, kad norisi iš
jungti aparatą...

Kai Daytonos automobilių 
lenktynėse vienas užsimušė, vi
soje žiniasklaidoje matėme ir 
skaitėme apie tą tragišką įvykį - 
nuo katastrofos, atsitrenktus į 
sieną, iki laidotuvių, tačiau 
niekur nebuvo paminėtas lenk
tynių laimėtojas. Anot dabar
tinės žiniasklaidos filosofijos, 
laimėtojai nėra nei įdomūs, nei 
verti dėmesio. Dar žymiai bai
siau yra dabartinio jaunimo 
polinkis į “pagarsėjimą”, šau
dant mokslo draugus ir net 
mokytojus. Paskutiniuoju metu 
nuolatos matome penkiolikos 
metų berniuką, kuris vienoje 
Kalifornijos mokykloje nušovė 
tris mokslo draugus ir sužeidė 
net trylika. Tai jau nebe pirmas 
kartas, kad mokyklose vyksta 
tokie baisūs susišaudymai, o jų 
pavyzdžiu seka mokyklose ki
tose vietose. Tačiau tuo stebė
tis netenka, nes visų gentkarčių 
paaugliai ieško “herojiškų” 
pavyzdžių, kuriais galėtų sekti. 
Deja, tokiais “pavyzdžiais” yra 
perpildyta visa modernioji ži- 
niasklaida, o joje jau nebesi
mato nei Nobelio ar kitų premi
jų laureatų, tų premijų iškil
mingo įteikimo, prestižinių sti
pendijų ar kitų pozityvių įvykių. 
Televizijos žinias stebi visi šei
mos nariai, tai netenka stebėtis, 
kad jaunimas siekia “garso” ir 
neranda kitų priemonių tam 
pasiekti kaip tik sekant kitų 
“garsenybių” pavyzdžiu. Net ir 
labai išpopuliarėję kompiute
riai ne vien padeda susižinoti, 
susipažinti su naujienomis, bet 
savo programose įvedė por
nografijos ir sadistiško turinio 
elementus.

Todėl nėra sunku suprasti, 
kodėl jaunučiai paaugliai už
siima šaudymu, nors to negali
ma pateisinti, tačiau neįmano
ma suprasti, kad laisvame 

Brangiam bičiuliui

A.tA.
BRONIUI BALČIŪNUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame giliausią užuojautą jo 
sūnums: dr. Algimantui, marčiai Marty, anūkams Linai ir 
Jonui; dr. Ryčiui, marčiai Loti ir anūkams Dariui ir Emilijai ir 
kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

VIKTORAS BAKŠYS
(1916-2001)

mirė kovo 29 d. Bostone. Nuliūdę liko žmona Sofija, dukra 
Milda B. Richardson, sūnūs Algis ir Vytas Ir jų šeimos. Pietų 
Amerikoje liko sesuo Aldona, broliai Vladas ir Algis, bei 
Kanadoje giminaičiai Smolskiai ir Indrišiūnai.

Vietoje mišių, prašom aukoti Lietuvių Partizanų Globos 
Fondui (taksų numeris 36-3163350):

LPG Fund
Attention: Birutė Jasaitis
2711 W. 71 Street
Chicago, IL 60629 USA

krašte, kuriame negresia jokie 
karo pavojai, nėra šaunamųjų 
ginklų kontrolės. Tiesa, labai 
įtakinga National Rifle Associ- 
ation kovoja prieš ginklų kon
trolę. O kam reikalingi šauna
mieji ginklai? Tvirtinama, kad 
jie yra būtini apsigynimui, 
tačiau tai nepateisina jų turėji
mo, nes argi yra nuo ko gintis 
taikoje gyvenančiame, ramia
me krašte? Pavyzdžiui, jei ei
nant gatve kas nors brutaliai už
puola kokį asmenį, tai užpulta
sis nieku būdu nesuspės išsi
traukti savo ginklo, kad galėtų 
apsiginti. Asmuo, su savimi ne
šiojantis ginklą, turi savotiškus 
motyvus: arba banke užpulti 
kasininką, arba apiplėšti krau
tuvę... Mano supratimu, gink
lus gali turėti medžiotojai ir 
jais turi būti aprūpinti policijos 
pareigūnai bei kariuomenė, bet 
ne eilinis pilietis, dėl neaiškių 
priežasčių panoręs užsomanęs 
ginklą.

Graudu stebėti, kad tėvai jau 
pradeda jaudintis dėl savo vaikų 
saugumo mokyklose ir todėl, 
kad jų laimėjimai moksle lieka 
be jokio atgarsio. Kam stengtis 
gerai mokytis? Kaip pagarsėti, 
kad patektum į televizijos ži
nias? Atsakymas: šaudykime, 
ieškokime ginklų tėvų namuo
se... Graudu, kad Amerikos 
žiniasklaidoje nematome nieko 
pozityvaus, tai galime kiek at
sipeikėti, skaitydami užsienio 
lietuvių spaudą, kurioje yra 
naujienos iš laisvę atgavusios 
Lietuvos ir įdomūs kitų kraštų 
įvykiai, bet mažiau žmog
žudysčių, sprogimų ar katas
trofų.

Moralinio auklėjimo stoka 
mokyklose labai prisideda prie 
jaunimo moralės žlugimo, ta
čiau Ohio valstiją ištiko vienas 
pozityvus įvykis. Ohio valstijos 
oficialus šūkis yra “Su Dievu 
viskas įmanoma”. Prieš kurį 
laiką ateistų ir prieš krikščionis 
nusistačiusios grupės pateikė 
skundą Aukščiausiajam teis
mui, kad tas šūkis būtų už
draustas. Deja, skundikų nusi
vylimui, Aukščiausias teismas 
pripažino Ohio valstijai teisę tą 
šūkį ir toliau naudoti, nes jame 
nėra propaguojamas bet kuris 
tikėjimas.

Savo namų aplinkoje šeimos 
turėtų saugoti j aunimą nuo' sen
sacingų naujienų, jį skatinti da
lyvauti jaunimo organizacijose, 
parapijų veikloje, rūpestingai 
atlikti visas pareigas, nuo pam
okų paruošimo iki dalyvavimo 
religinėse apeigose, bet ... 
mažinti televizijos programų 
stebėjimą.
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TAUTOS FONDO METINIO SUSIRINKIMO, 
įvykusio 2001 m. gegužės 12 d. Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY, 

NUTARIMAI
(SKELBIMAI

Vainikų Diena - Memorial 
Day - šiemet švenčiama pirma
dienį, gegužės 28 d. "Darbininko" 
įstaigos, o taip pat ir Religinės 
Šalpos ir Tautos Fondo įstaigos tą 
dieną bus uždarytos.

Tėvo dieną, birželio 17 d., 
Pranciškonų koplyčioje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
11207, bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
tėvus. Kas norėtų įjungti savo 
gyvą ar mirusį tėvą į šias bendras 
maldas, prašomi pasinaudoti at
karpėle, kuri yra šio" Darbininko" 
numerio 7-to psl. apačioje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Išpažintys klausomos kiek

vieną šeštadienį nuo 4 v. v. iki 
4:45 v. v. anglų arba lietuvių kal
bomis.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks gegužės 
27 d. Tą dieną vyčiai dalyvaus 
Maspetho miestelio Memorial 
Day parade. Iš anksto linkime 
jiems geriausios sėkmės.

Kun. Vyt. Volertas drauge 
su kun. Leonu Leise, SJ, gegužės 
19 d. lietuviškai aukojo mišias St. 
Jude parapijos koplyčioje Mastic 
Beach, NY, kur vyko Rytų pa
kraščio lietuvių sportininkų 
krepšinio turnyras. Džiaugiamės 
suteikta galimybe patarnauti lie
tuviams sportininkams ir dėko
jame jų vadovui Pranui Gvil
džiui.

Birželio 3, Sekminių die
ną, 10 vai. mišių metu gražiam 
būriui CCD klasių mokinių bus 
suteiktas Sutvirtinimo sakramen
tas.

"Laisvės Žiburio" radijo pro
gramos vedėjas Romas Kezys 
gegužės 21 d. laidoje pranešė 
(sutrumpiname): "Su šia laida bai
giu savo darbą Laisvės Žiburyje. Ši 
yra paskutinė laida. Jaučiu, kad 
išbuvus su Laisvės Žiburiu 35 me
tus, atėjo laikas pasitraukti, atver
ti galimybę jauniems, energin
giems radijo žurnalistams, kurie 
tą darbą tęs ir galbūt sėkmingiau, 
negu man tai pavyko padaryti... 
Lietuviškos radijo laidos New Yor
ko - New Jersey apylinkėse ne
sibaigs. Jos tęsis toliau tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje stotyje. Atsa
komybę už šių laidų vedimą 
prisiėmė New Yorko Lietuvių Ben
druomenės apygardos valdyba su 
pirmininke Giedre Kumpikaitė. 
Linkime sėkmės"...

Rašinių konkursas už Lie
tuvos Respublikos ribų vei
kiančioms lietuviškoms mokyk
loms buvo paskelbtas jau penktą 
kartą Pasaulio lietuvių bendruo
menės Švietimo komisijos pa
stangomis. Šį kartą buvo kviesti 
tik vyresnių klasių gimnazistai ir 
licėjaus moksleiviai.

Rašinių konkurse paskelbtos 
trys temos:

1. Ar vysk. Motiejaus Valan
čiaus darbai gyvi ir šiandien?

2. Lietuvių tautos trėmimai 
šešiasdešimtmečio paminėjimas;

3. Esu rašytojas(a), rašyčiau...
Rašinio apimtis - ne mažiau 

800 žodžių. Konkursas baigėsi 
balandžio 30 d. Gauti 36 rašiniai 
iš Lenkijos, Vokietijos, Maskvos ir 
"Lietuvių namų" Vilniuje.

Rašinių vertinimo komisi j ą su
daro: Laima Apanavičienė, Vida 
Brazaitytė, Alicija Brazaitienė, Re
gina Kučienė ir Aldona Rauchie- 
nė.

Konkurso mecenatai - Raimun
das Grigaliūnas (jau penktą kartą) 
ir PLB Švietimo komisija.

Vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM, birželio 2 - 3 d.- 
Kanadoje, Toronto Prisikėlimo 
parapijoje - suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą; dalyvaus "Aušros" 
sporto klubo metinėje šventėje.

Lietuvių Katalikų Religi
nė Šalpa pereitą savaitę išsiun
tinėjo savo aplinkraštį ŽINIOS. Tai 
2001 m. pavasario/vasaros numer
is. Jame telpa įvairios žinios apie 
LKRŠ veiklą Amerikoje ir Lietuvo
je. Štai skyreliai: Naujas kardino
las Lietuvai. Čia aprašyta apie 
Vilniaus arkivyskupo Audrio Ka
zio Bačkio paskyrimą kardinolu, 
apie iškilmingą insignijų įteiki
mo ceremoniją Šv. Petro aikštėje 
Romoje ir priėmimą Šv. Kazimie
ro kolegijoje Romoje; Kardinolo 
Sladkevičiaus fondas: kada jis įkur
tas ir pirmųjų aukotojų pavardės; 
Vasaros stovyklos: čia telpa sąrašas 
Lietuvoje ruošiamų katalikiškų 
vasaros stovyklų ir kiek kiekvie
nai iš jų LKRŠ paskyrė paramos; 
Studentai dėkoja: kelių studentų 
fotografijos ir padėkos už teikia
mas stipendijas; Aplankytos mokyk
los: LKRŠ direktorė Ilona Laučienė 
dažnai lankosi Lietuvoje ir pade
da įgyvendinti labdaros progra
mas. Parama Lietuvai: kasdien 
LKRŠ gauna prašymų finansinei 
pagalbai. Čia paduotas sąrašas 
stambesnių paskyrimų. Metinis 
vajus: LKRŠ pagrindinis lėšų telki
mo renginys yra loterija. Su šiuo 
žiniaraščiu išsiuntinėtos ir loteri
jos knygutės: po 5 bilietus kiek
vienoje. Už vieną bilietą prašoma 
5 dolerių. Loterija turi 4 laimi
kius: 750 dol., 500 dol., 250 dol., 
ir 100 dol.

Bronius Balčiūnas, pasku
tiniu metu gyvenęs Bridgeville, 
PA, anksčiau daugelį metų 
gyvenęs Manahawkin, NJ, mirė 
gegužės 18 d., sulaukęs 90 metų 
amžiaus. Nuliūdę liko du sūnūs: 
dr. Algimantas su žmona Marty ir 
vaikais Lina ir Jonu; dr. Rytis su 
žmona Lori ir vaikais Darium ir 
Emilija.

A. a. Broniaus Balčiūno 
šviesiam atminimui Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai, Mana- 
hawkin, NJ, aukoja "Darbininko" 
laikraščiui paremti 100 dol. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja už 
dosnią paramą.

Maironio Lituanistinė 
mokykla New Yorke kviečia 
abiturientus ir visus, norinčius 
dalyvauti mokyklos 50 metų jubi
liejiniame bankete, pasižymėti 
datą: banketas įvyks š. m. lap
kričio 17 d., 7 v. v. Plattdeutsche 
Park Restaurant banketo salėje. 
Daugiau informaciją bus vasaros 
pabaigoje.

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba praneša savo na
riams, kad šiomis dienomis buvo 
išsiuntinėti paraginimo laiškai su
mokėti nario mokestį. Papildo
mai primename, kad draugijos 
nario mokestis yra lOdol. metams. 
Apie nario mokestį buvo parašyta 
valdybos žiniaraštyje "Apžvalga" 
1999 m. gruodžio mėn., kurį gavo 
kiekvienas draugijos narys. Ži
nutė, kad nariai atkreiptų dėmesį, 
yra tokia:

"Primename, kad 10 dol. nario 
mokestis yra vienintelės Draugi
jos pajamos įvairioms išlaidoms 
padengti". Ta proga pakartojame, 
kad kiekvienų metų gale valdybos 
žiniaraštyje yra pristatomos visų 
metų draugijos veiklos įvykių da
tos bei kita informacija. Šių metų 
valdybos vieklos atlikti darbai bus 
pateikti tokiu pat būdu - metų 
gale.

Tautos Fondo Taryba, išrinkta 2001 m. gegužės 12 d. Sėdi iš k.: Algis Vedeckas, Valdybos 
pirm., Juozas Giedraitis, TF garbės pirm., Jurgis Valaitis, Tarybos pirm., Pranas Povilaitis, 
Tarybos vicepirm., Nijolė Bražėnaitė, Tarybos sekretorė. Stovi iš k.: Kęstutis K. Miklas, Jonas 
Vainius, Jonas Pabedinskas. Trūksta: Kosto Norvilos, Evaldo Remėzos ir Sauliaus G. Siruso.

__________________________________________ Romos Vedeckienės nuotr.

Tautos Fondo nariai, susirinkę 
savo 27-ajame metiniame su
sirinkime, įvykusiame 2001 m. 
gegužės 12 d. Kultūros Židinyje 
Brooklyn, NY:

• Reiškia pasitenkinimą, kad 
labai sėkmingai Tautos Fondo 
buvo vykdomi ar remiami sekan
tys didesni projektai:

- a. Parama pietryčių Lietuvos 
mokykloms;

- b. Lavoriškių mokyklos sta
tyba;

- c. Mokyklos įdukrinimo pro
grama;

- d. Tautiškai istorinių rašinių 
premijavimas.

. Sveikina pastangas siekti Lie
tuvos narystės NATO ir Europos 
Sąjungos organizacijose.

• Džiaugiasi, kad priaugantis 
Lietuvos jaunimas rodo aiškius 
idealizmo, pilietiškumo ir tėvynės

meilės požymius.
. Kviečia išeiviją ir toliau rem

ti Tautos Fondą, nes yra daug 
vertingos veiklos Lietuvoje, kurią 
reikia finansuoti.

SUSIRINKIMAS, IŠKLAUSĘS 
PRANEŠIMUS IR ĮVAIRIAS 
NUOMONES, ĮPAREIGOJA TAU
TOS FONDO TARYBĄ:

1. Toliau tęsti pradėtus pro
jektus, kurie skatina visuomeniš
kumą, tautinį sąmoningumą, dorą 
ir demokratinius principus, dirb
dami visame krašte, ypač kaime.

2. Remti jaunų žmonių sam
būrius, kurie skatina visuomeniš
kumą, tautinį sąmoningumą, dorą 
ir demokratinius principus, dirb
dami visame krašte, ypač kaime.

3. Remti pastangas Lietuvoje 
už politinę ir ekonominę inte
graciją į NATO ir Europos Sąjungą.

4. įtraukti į mokyklų įdukrini
mo programą ir žemės ūkio mo
kyklas.

5. Išlaikyti Tautos Fondo ka
pitalo neliečiamybę.

6. Tautos Fondo taryba para
mą skiria vieną kartą į metus, 
atsižvelgdama į Paramos skirsty
mo komisijos rekomendacijas. 
Paramos skirstymo datą nustato 
Taryba.

TAUTOS FONDAS
• Sveikina Lietuvos Respubli

kos prezidentą Valdą Adamkų ir 
dėkoja už apdovanojimą Tautos 
Fondo veikėjų.

. Sveikina Lietuvos Švietimo 
ministeriją už dėmesį tautiniam 
ugdymui.

• Dėkoja Tautos Fondo tary
bai ir valdybai už visus atliktus 
darbus.

ORDINAIS PAGERBTI IŠKILIEJI TAUTOS FONDO DARBUOTOJAI

Gegužės 12 d. Kultūros Ži
dinyje vykusio Tautos Fondo me
tinio susirinkimo metu buvo 
įteikti ordinai dviems iškilie
siems Tautos Fondo darbuoto
jams: dr. Rožei Šomkaitei ir 
Juozui Giedraičiui. Ordinus 
įteikė Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulas dr. Rimantas 
Morkvėnas.

Dr. Rožė Šomkaitė išvyko iš 
Lietuvos kaip politinė pabėgėlė. 
Vokietijoje studijavo humanita
rinius mokslus. Atvykusi į Amer
iką, 1954 m. Šv. Jono universitete 
įsigijo farmakologijos bakalauro 
laipsnį, 1956 m. Wisconsin uni
versitete - magistro laipsnį, ir 1962 
m. Rutgers universitetas suteikė 
jai filosofijos daktarės laipsnį. 
Uoliai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje. Priklausė ateitininkams, 
fronto bičiuliams ir kt. organizac- 
cijoms. 1995 m., būdama LKRŠ 
direktore, pradėjo organizuoti 
pašalpą katalikiškoms ir kitoms 
vargstančioms mokykloms Lietu
voje. Šiame milžiniškame labda
ros darbe parodė daug organiza
cinių gabumų ir ypatingo asme
ninio pasiaukojimo. Šiuo metu 
Tautos Fondas remia dr. Rožės 
organizuojamos labdaros talpin
tuvų siuntimą į Lietuvą.

Dr. Rožei Šomkaitei buvo įteik
ti du medaliai: Lietuvos Nepriklau
somybės medalis; Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 4-oįo 
laipsnio ordinas

Juozas Giedraitis, gimęs 
1910 m., Raseinių gimnaziją baigė 
1930 m., Kariūnų aspirantų kur
sus -1933 m.. 1938 m. gavo dipl. 
teis, diplomą. 1944 m. pasitraukė 
įVokietijąir 1949m. atvyko įJAV, 
gyveno Hartford, CT, o nuo 1961 
m. - Northport, NY. Veikė įvairio
se organizacijose: nuo 1970 m. 
Lietuvos ūkininkų s-gai atstova
vo VLIKe; išvystė kūrybingą veiklą 
Tautos Fonde; 1978 - 1991 m. 
pirmininkaudamas Tautos Fon-

Gen. konsulas dr. R. Morkvėnas įteikia Nepriklausomybės 
medalį dr. Rožei Šomkaitei.

Gen. konsulas dr. R. Morkvėnas prisega Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordiną Juozui Giedraičiui.

Nuotraukos T. Pr. Giedgaudo

do valdybai, sukaupė per 5 mil. 
dol. aukų. Nuo 1978 m. Tautos 
Fondo Taryboje ėjo įvairias parei
gas, o nuo 1993 m. - Tarybos 
pirmininkas. 1998 m. išrinktas TF 
garbės pimininku. {Sutrumpinta iš

Tautos Fondo spaudai ruošiamos 
knygos).

Juozui Giedraičiui įteiktas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 4-ojo laipsnio ordinas.

a.ž.

27 centai skambinant į Lie
tuvą, 5,5 cnt. JAV. 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mokesčių. Tik
slus apskaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais į TRANSPOINT atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT - patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima 
agentūra. Tel. (516) 377-1401. 
(sk) ____________

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas VVashington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 i vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

Ieškoma atsakinga mote
ris namų ir aplinkos priežiūrai 
geromis sąlygomis. Reikalingas 
darbo leidimas. Skambinti (860) 
928-5294. (sk.)

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Kazys Stankus, Redding, PA 
aukoja 10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

SIŪLOMI geri darbai mo
terims dirbti vaikų auklėmis arba 
namų šeimininkėmis. Atlygini
mas nuo 350 dol. iki 450 dol. 
savaitei. Galima gyventi šeimose. 
Būtinas minimalus anglų kalbos 
mokėjimas. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.).

Reikalinga moteris padė
ti prižiūrėti vaikus ir namą. 
Ieškau sąžiningos, tvarkingos 
auklės nuo 30 iki 50 metų am
žiaus, kuri myli vaikus, nerūko, ir 
norėtų dirbti pas mus Cape Cod 
rajone bent metus laiko. Skambin
ti 1-508-420-9082. (sk.)

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, gegužės 26 d. nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

"VILTIES" siuntinių agen
tūra vėl priims siuntinius į Lie
tuvą šeštadienį, birželio 23, 
nuo 12 iki 3 vai. popiet. Mūsų 
atstovas yra Alg. Jankauskas, 
tel. (718) 849-2260. Susitarus 
paims siuntinius iš namų.

Naujai atvykusiems lietu
viams surandame darbus, 
padedam susitvarkyti dokumen
tus (vairuotojo pažymėjimą, as
mens identifikacijos kortelę ir t.t.). į 
Padedame pigiau nusipirkti 
automobilius. Kreiptis tel. (917) 
568-8496 (dieną); (908) 964-4741 
(vak.). (sk.)

Nebrangiai duodu anglų 
kalbos pamokas naujiems imi
grantams. Skambinti po 6 v. v. 
(718) 386-5450. (sk.)

mailto:Darbininka@aol.com
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