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Brazauskas: „Streikai 
nepagerins 

ekonominės būklės" 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

. • 

Vilnius, kovo 22 d. (Elta) -
Pasakodamas apie vizitą į Da
niją ir Islandiją, prez. Algirdas 
Brazauskas pasakė, kad buvo 
aptarti prekybos lengvatų, įva
žiavimo be vizų į Islandiją, in
vesticijų garantijų ir kiti valsty
biniai klausimai. Danija, kurio
je labai gerai sutvarkyta bankų 
sistema, pasirengusi šioje srityje 
padėti Lietuvai. Iš Islandijos, 
pasakė A. Brazauskas, Lietuva 
galėtų pasimokyti, kaip šilumos 
ir elektros energijos gamybai 
panaudoti geoterminius van
denis. 

Pareiškęs apgailestavimą, 
kad iki šiol nepasirašyta 
prekybos ir ekonominio bend
radarbiavimo sutartis su Rusi
ja šiems metams, prezidentas 
pabrėžė atmetęs galimybę daly
vauti NVS šalių vyriausybių 
naftos ir dujų taryboje. Lietuva 
jokiose postsovietinėse sąjun
gose niekada nedalyvaus. „To 
daryti neleidžia ne tik Lietuvos 
įstatymai, bet ir mūsų įsitiki
nimai", pasakė prezidentas. 

Kalbėdamas apie sunkią Lie
tuvos ekonominę padėtį, prezi
dentas paprašė Lietuvos žmonių 
išlaikyti rimtį. Jis sakė, kad vy
riausybė daro, ką gali, bent iš 
dalies kompensuodama padi
dėjusias maisto produktų kai
nas. „Streikai — ne ta priemonė, 
nuo kurios padėtis galėtų page
rėt i" , sakė jis. Prezidentas 
kvietė ypač revoliucingai nusi
teikusius žmones ramiai aiš
kintis nepasitenkinimus. 

Pasisakymai dėl Jelcino 
ėjimų 

Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, komentuodamas 
Boris Jelcino žingsnį, sekma
dieninėje Lietuvos TV informa
cinėje laidoje „Naujienos, 
nuomonės" pasakė: „Mums, 
Lietuvai, labai svarbu, kad 
Rusijoje nestotų reformos, kad 
tęstųsi demokratizacijos proce
sas, kad išliktų taika, kad 
stabilizuotųsi ekonomika". 

Seimo narys Nikolajus Med
vedevas per Lietuvos radiją kal
bėjo: „Jei Rusijoje į valdžią ateis 
partinė nomenklatūra... tai 
Rusija gali būti įtraukta į karą. 
Keliami lozungai už Sovietų 
Sąjungos atstatymą — pavojin
gi. Latvijoje ir Estijoje situaci
ja sudėtingesnė, negu pas mus, 
tačiau įvykiai gali persikelti ir 
į Lietuvą. Boris Jelcinas pastatė 
ant kortos savo autoritetą, bet 
kito kelio jis neturėjo", kalbėjo 
Medvedevas. 

Žurnalo „Veidas" politinis ap
žvalgininkas Arūnas Brazaus
kas taip pasisakė: 

„Jelcino žingsnis nebuvo neti
kėtas. Jelcinas pasielgė vy
riškai. IŠ emocinės pusės aš jį 
palaikau. Jelcino žingsnis teikia 
viltį, kad piliečių teisės bus 
išsaugotos. Rusijos likimas daug 
priklausys nuo to, ar eis Jelci
nas į konsensusą". 

Lietuva nežada nuolaidžiauti 
Rusijai 

Kovo 21 d. išleistame pareiš
kime Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija pabrėžia, jog gerano
riškumas pradėti nutrūkusias 
derybas su Rusija jokiu būdu ne
reiškia, kad Lietuva atsižadėtų 

savo nepriklausomybės ar vals
tybingumo. Jos pareiškime pri
pažįstama, kad Rusijos Federa
cija yra svarbi politinė ir 
ekonominė Lietuvos partnerė. 
Tačiau pastaruoju metu atsiran
da požymių, jog korektišką, 
geranorišką Lietuvos požiūrį į 
Rusiją kai kas Maskvoje ir 
Vilniuje bando interpretuoti 
kaip naujos Lietuvos valdžios 
silpnumą, polinkį į vienpuses 
nuolaidas. „Mūsų pasirengimas 
demonstruoti geranoriškumą", 
pabrėžiamas pareiškime, „neturi 
būti suprastas kaip aiškios pozi
cijos neturėjimas ar svyravimas. 
Lietuvos pozicijos stiprumas — 
istorinė tiesa. Lietuva nėra 
padariusi skriaudų savo kaimy
nėms. Istorija mums suteikė ga
limybę atkurti savo valstybin
gumą ir niekas neprivers mūsų 
atsisakyti jo". 

Iki 1993 metų Lietuva yra pa
dariusi nemažai kompromisų. 
Pavyzdžiui, ji priėmė nulinį 
pilietybės įstatymo variantą. 

„Lietuva yra pasiruošusi 
atnaujinti derybas su Rusijos 
Federacija. Suprasdami visą 
politinės padėties, derybų klau
simų sudėtingumą", rašoma 
pareiškime, „t ikimės, kad 
derybos atneš priimtiną abiem 
pusėms rezultatą". Pareiškimą 
pasirašė užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys. 

Vilnius vėl bus vadinamas 
Lietuvos Jeruza le 

Šiandien Vilniaus univer
sitete atidarytas Judaistikos 
studijų centras. Jame bus 
rengiami jidiš bei hebrajų kalbų 
specialistai — žydų kultūros ra
šytinio palikimo tyrinėtojai. 
Idėją steigti šį centrą palaikė 
pasaulio žydų bendruomenė, jos 
akademiniai sluoksniai, turtin
gi mecenatai iš Izraelio užtik
rino materialinę paramą. 

Centro atidarymo proga su
rengta tarptautinė mokslinė 
konferencija „Judaika, žydų 
civilizacija ir žydų mintis". Į ją 
susirinko garsūs žydų tautybės 
intelektualai, aukšti dvasi
ninkai, valstybės veikėjai iš 
įvairių pasaulio šalių. Taip at
gimsta senos tradicijos, grįžta 
tie laikai, kaip Vilnius buvo 
vadinamas Lietuvos Jeruzalė. 
Iki 1940 metų Vilniuje veikė 
pasaulinės reikšmės žydų moks
linis institutas su filialais Je
ruzalėje ir New Yorke, buvo 
daugiau kaip 100 sinagogų ir 
maldos namų. Lietuvoje buvo 
sukurti ir išleisti pirmieji pa
saulinės žydų literatūros kūri
niai. 

T r u m p o s ž i n i o s 

• Šiandien sukanka 125 
metai, kai gimė Vydūnas. Kovo 
20 d. sukaktis buvo iškilmingai 
paminėta Vilniuje, Operos ir 
baleto teatre, o šiandien — 
dedamos gėlės Bitėnų kapinai
tėse, kur perlaidoti iš Detmoldo 
atvežti Vydūno palaikai. Vydū
no gyventose vietose Tilžėje 
(Sovietskas) ir Šilutėje ati
darytos jubiliejinės parodos, 
vyksta literatūros vakarai. 

• Dvi dienas Vilniuje vyko 
blaivybės konferencija. Joje 

Irano skatinamas terorizmas 
agresyvėja 

Wasbington, DC, kovo 17 d. įgalino ją veikti pasaulio vie-

Maskvoje sekmadienį prie Rusijos parlamento Baltųjų rūmų už demokratiją taip pat demonstravo 
minios — prieš susirinkusius demonstruoti už Sovietų Sąjungos atstatymą. 

Jelcinas paskelbia 
ypatingą valdymą ir šaukiasi rinkimų 
Maskva, kovo 21 d. (NYT) -

Išsigandęs Rusijos parlamentas 
sekmadienį nutarė prezidentui 
Boris Jelcinui iškelti ieškinį 
Konstituciniame teisme, bet jie 
nesiėmė jokių tiesioginių veiks
mu sulaikyti jo šeštadienį pa
skelbtą prezidentinį valdymą. 
Pats Jelcinas nedalyvavo toje 
Rusijos Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje, vakarinėse žiniose 
pranešus, jog mirė jo motina, 
sulaukusi 84 m. amžiaus, ir jis 
išvyko į jos namus Ekaterin-
burge. 

Jo stiprus atsišaukimas į 
krašto gyventojus susilaukė 
stiprių reakcijų, tiek Rusijoje, 
tiek ir užsienyje. Vokietija, 
Prancūzija bei kiti Europos 
k r a š t a i a t sa rg ia i pa re i škė 
paramą Jelcinui, kaip ir JAV 
prezidentas Bill Clinton, moty
vuodami, jog Jelciną nuversti 
norintis Rusijos Liaudies depu
tatų kongresas nėra krašto gy
ventojų išrinktas organas ir tad 
neišreiškia gyventojų valios; 
Jelcinas gi yra teisėtas išrinktas 
prezidentas, tebeturi gyventojų 

dalyvavo Švedijos bei kitų šalių 
blaivybės organizacijų atstovai. 
Lietuvoje rengiamasi įsteigti 
blaivybės mokyklą jaunimui. 
30-40 žmonių grupė pakviesta į 
Švediją pasimokyti dirbti blai
vybės populiarinimo darbus. 

• Pelningą kontraktą su ka
nadieč ia i s sudarė uždaroji 
akcijų bendrovė „Žeimena", 
esanti Švenčionyse. Šiame Lie
tuvos mieste bus pasiūta 40,000 
pižamų. Už tuziną pižamų 
Kanados prekybininkai moka 
37 dolerius. Tai — t r i s kartus 
daugiau, negu pardavinėjant 
Lietuvoje. „ Ž e i m e n a " tu r i 
užsakovų Čekijoje, rengiasi 
siūti darbo drabužius vokie
čiams. 

• Prasidėjo valstybinės kalbos 
egzaminai. Pagal specialiai pa
rengtus trijų sunkumo katego
rijų testus šiuos egzaminus 
reikės laikyti ne lietuviškas 
mokyklas baigusiems specialis
tams, norintiems užimti vado
vaujančias pareigas arba dirb
ti aptarnavimo sferoje (pvz. paš
tininkas, stiuardesė, medicinos 
sesuo). Egzamino esmė — patik
rinti, a r žmogus moka bendrau
ti valstybine kalba. Pirmoji 
grupė — 15 Vilniaus rusiškų bei 
lenkiškų mokyklų vadovų egza
miną išlaikė sėkmingai. (V.P.) 

daugumos paramą ir paskelbė 
prezidentinį valdymą tik laiki
nai — iki balandžio 25 d. vyk
siančių visuotinių balsavimų, 
kurių metu bus demokratiškai 
renkamas parlamentas ir pra
vestas referendumas dėl Kons
titucijos. 

Tuo tarpu nėra ženklų, jog į 
Jelcino ir parlamento ginčą kiš
tųsi Rusijos saugumiečiai. Rusi
jos gynybos, saugumo ir vidaus 
rninistrai — visi pareiškė nesiki-
šią į jokias politines konfron
tacijas. 

Ministrai remia Jelciną 

Savo kalboje šeštadienį prez. 
Jelcinas sakė, jog prezidentinį 
valdymą reikėjo įvesti dėl to, 
kad aukščiausias Rusijos valdy
mo organas — Liaudies deputa
tų kongresas buvo „išrinktas" 
dar komunistinio valdymo metu 
— 1990 metais ir dabar jie 
atstovauja ne žmonių valią, o tik 
repetuoja sugrįžimui į komunis
tinį valdymą. Jelcinas todėl 
atmeta bet kurios valdžios 
įstaigos teisę jo dekretams ne
paklusti ir šaukiasi visuotinių 
balsavimų balandžio 25 d. 

Nors Rusijos Kongreso depu
t a t ų šūkavimai n iekeno 
nenustebino, prez Jelcinas 
susilaukė kritiškai svarbios pa
ramos iš vyriausybes — kabine
to ministrų. 

Ministro pirmininko Viktor 
Černomyridin vadovaujamo po
sėdžio metu ministru tarybos 
nariai pareiškė paramą „demo
kratiškai išrinkto prezidento 
pastangomis išvengti anarchi
jos, chaoso, politinės konfronta
cijos, separatizmo, nacionalizmo 
ir kriminalinių nusikaltimų". 

Par lamentas nekonfrontuoja 
Jelcino 

Bet Rusijos Baltuosiuose 
rūmuose, parlamento valdžios 
centrinėje, kurie 1991 m. rug
pjūčio mėnesį pagarsėjo kaip 
Jelcino rezistencijos prieš per
versmą tvirtovė, tik vienas 
kalbėtojas išsiskyrė iš visų 
tiradų prieš Jelciną Juose vyks
tančios kalbos buvo transliuo
jamos per televiziją ir garsia
kalbiais perduodamos lauke 
protestuojančioms minioms, 
kurios šaukėsi Sovietu Sąjungos 
atstatymo ir Jelcino areštavimo. 

Parlamento narių kalboms 
vadovavo parlamento pirminin

kas Ruslan Chasbulatov, kuris 
nutraukė kelionę po buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikas, 
kad galėtų vadovauti puoli
mams prieš Jelciną. Anot par
lamento pirmininko, Jelcino 
veiksmai buvo „bandymas uzur
puoti valdžią, prisidengus 
antikomunistine retorika, kal
bant apie kovas prieš Rusijoje 
atgimstančią komunizmo hid
rą". Tikroji priežastis Jelcino 
veiksmams, anot jo, buvo „pre
zidento vedamos ekonominės 
politikos pairimas". „Tai demo
kratiška retorika prisidengusi 
diktatūra", jis kalbėjo. „Ši 
situacija", kalbėjo Chasbulatov, 
„diktuoja nedviprasmišką 
sprendimą — visų nekonstitu-
cinių sprendimų atšaukimą ir 
sugrįžimą į santarvės ieškojimo 
kelią". 

Bet pravedant balsavimus 
parlamente išryškėjo, kad par
lamento daugumos pozicija ne
buvo „nedviprasmiška". Keli 
kietąją liniją palaikančių par
lamento narių bandymai pra
vesti prezidento Jelcino atsta
tydinimą ar paskelbti Jelcino 
veiksmus niekiniais, nepraėjo. 
Nepraėjo ir keli bandymai su
šaukti ypatingą viso Liaudies 
deputatų kongreso sesiją. 

Užvesta byla 
Konstituciniame teisme 

Tačiau po trijų valandų 
diskusijų parlamento pravesta 
rezoliucija pavadino Jelcino 
veiksmus „pasikėsinimu į Rusi
jos valstybingumo konstituci
nius pagrindus" ir kreipėsi į 
Konstitucinį teismą spręsti tų 
veiksmų teisėtumą. Rezoliucija 
taip pat reikalavo, kad genera
linis prokuroras nuspręstų, ar 
traukti į teismą tuos, kurie 
sudarė Jelcino argumentus jo 
veiksmams. 

Iš parlamento sesijos eigos, 
rašo New York Times ko
respondentas Serge Schme-
mann, susidarė vaizdas, kad 
parlamento pirmininkas Chas
bulatov norėjo tuo tarpu iš
vengti tiesioginės konfrontacijos 
su Jelcinu. Kelis kartus jis pra
stume savo žodžius pravedamai 
rezoliucijai ir savo rolėje, kaip 
parlamento pirmininkas, atrodo 
vengė duoti žodj kalbėti norin
tiems kietosios linijos palai
kytojams. 

Parlamento koridoriuose buvo 
spėliojama, kad Chasbulatovas 

(NYT) — Irano remiamos gink
luotos grupės yra praplėtusios 
savo įtaką gerokai už Artimųjų 
Rytų ribų ir dabar jau sudaro 
didžiausią rūpestį visame pa
saulyje kylančiu terorizmu, 
praneša aukšti JAV pareigūnai. 
Anot jų, nužudymas Romoje žy
maus iraniečio disidento tėra tik 
ryškiausias pavyzdys sistemingai 
vykdomų, Irano remiamų tero
ristinių organizacijų veiksmų, 
kurie nurodo Irano agresyvė-
jančią poziciją. Bet tie parei
gūnai taip pat pridėjo, jog tuo 
tarpu nesimato Irano rankos 
bombos sprogime Pasaulio Pre
kybos centre New Yorke. 

Irano remiamoji „Dievo parti
jos" (Hezbola) organizacija iš
plėtė savo veiklą šiaurinėje 
Afrikoje ir Pietų Amerikoje ir 
yra įkūrusi bent vieną celę 
Kanadoje, pasakė t ie 
pareigūnai. Anot jų, Kanadoje 
įkurtos celės paskirtis yra 
konsultuoti ir remti terorizmo 
veiksmus galbūt Šiaurės 
Amerikoje. 

Kalbėdami su mažu būreliu 
reporterių, JAV valdžios 
pareigūnai primygtinai kartojo, 
jog nėra įrodyta jokio ryšio tarp 
Irano remiamų organizacijų ir 
bombos sprogimo Pasaulio Pre
kybos centre. Tačiau jie pripa
žino, neminėdami nieko konkre
taus, jog tyrimai užsienio tero
ristinių organizacijų pastarai
siais mėnesiais sukėlė kai kurių 
įtarimų New Yorko sprogimo 
atveju. Prašydami išsaugoti jų 
anonimiškumą, JAV pareigū
nai pasakė, jog Dievo Partijos 
organizacijos praplėsta veikla 

pripažino Jelcino atsišaukimo 
užnugario stiprumą ir bijojo, jog 
tiesioginės pastangos prezidentą 
nuversti tik sustiprintų prezi
dento poziciją karšto gyventojų 
akyse. 

Tuo tarpu Konstitucinio teis
mo sprendimas, atrodo, nebus 
teigiamas, nes jo pirmininkas 
Valery Zorkin šeštadienio 
vakare pasakė ir sekmadienį 
vėl pakartojo savo pažiūrą, kad 
B. Jelcino veiksmai priešinosi 
Konstitucijai. V. Zorkin pasakė 
parlamento nariams, kad teis
mas jau savarankiškai buvo 
nusistatęs peržvelgti prez. Jel
cino veiksmų teisėtumą, 
parlamentui tokio ištyrimo dar 
neprašius, ir tuo tikslu jau buvo 
pareikalavęs reikiamų doku
mentų iš Kremliaus. Tačiau 
sekmadienio vakaro žiniose 
buvo iškeltas užmetimas tei
sėjui Zorkin, kaip jis galėjo 
padaryti sprendimą, dar nepa
matęs pareikalautų dokumen
tų. 

Tą patį klausimą Zorkin'ui 
bandė kelti parlamento narys 
Sergej Kovaljov, bet Chasbu
latov pasakęs, kad to reiktų 
paklausti paties Jelcino, neleido 
Kovaljov'ui kalbėti. 

Manoma, jog jei Konstitucinis 
teismas neras Jelcino kaltu, vėl 
bus bandoma parlamente pra
vesti Jelcino atstatydinimą ir 
visų jo dekretų atšaukimą. Tuo 
tarpu neaišku, kaip konfliktas 
bus išspręstas. Paprašytas liu
dyti parlamente gynybos mi
nistras Pavel Gračev pareiškė, 
kad kariuomenė rūpinasi savais 
reikalais ir kaltino pavienius 
parlamento narius kareivių 
kurstymu priešintis Jelcinui. 
Tuo tarpu manoma, jog grei
čiausiai iki balandžio 25 d. par
lamentas išleidinės įstatymus 

priešingus Jelcino dekretams, 
tuo ir toliau paralyžuojant val
džią iki pat rinkimų. 

tovėse, kuriose jie ligšiol dar 
nebuvo pareiškę. 

Šis reiškinys dabar ir sukėlė 
terorizmo pavojų ir JAV-ėse ir 
dėl to jie baiminasi, kad teroriz
mo išpuoliai gali padažnėti. Šie 
JAV būkštavimai pakartoja 
arabų šalių valdžių jau seniau 
kar to tus perspėjimus, kad 
Iranas plečia savo pastangas 
Artimuosiuose Rytuose bei 
šiaurinėje Afrikoje verbuoti 
nepasitenkinusius musulmonus 
terorizmo veiksmams. 

Dabar jau su Sudano pagalba 
(Afrikos šalis su musulmoniška 
valdžia) Iranas yra sukūręs 
tamprius ryšius ir su atskirų 
kraštų fundamentalistų musul
monų organizacijomis, kaip 
Hamas palestiniečių tarpe, 
Musulmonų Brolystės sąjūdžiai 
Egipte ir Jordane, Al Nahda 
sąjūdis Tunizijoje ir Islamiško 
Išgelbėjimo Frontas Alžire. 

Nors pernai teroristinė veikla 
buvo nuslūgusi, sako JAV pa
reigūnai, šįmet teroristiniai 
veiksmai vėl yra pakilę. Prieš 
porą savaičių JAV valstybės 
departamentas pasmerkė Iraną 
kaip „pavojing*a«6» valstybę, 
skatinančią terorizmą". Šis JAV 
pareiškimas padarytas po visos 
eilės teroristų bombų sprogimų 
Egipte, kur aiškiai buvo matyti 
Irano ranka. 

Prieš JAV taikytų teroristi
nių veiksmų beveiV trys ket
virčiai įvykc Pietų Amerikoje, 
beveik visi sprogdinant JAV 
įmonių naftotiekius. Nors iš 
visų teroristinių išpuolių, 
mažiausias skaičius yra atlie
kamas Irano nurodymu, Irano 
skatinamuose įvykiuose žūva 
daugiausia žmonių, tad plintan
ti Irano veikla ir kelia daugiau 
susirūpinimo. 

— Lietuvos katalikų televizi
jos studija penktadienį per LTV 
I kanalą parodė pirmąją laidą. 
Pusė vai. trukusioje laidoje buvo 
parodytas filmas iš JAV katali
kiškos televizijos paruoštos 
„Lumen 2000" serijos. Studija 
įsikūrusi Kaune. Joje — trys 
etatiniai darbuotojai ir keli 
laisvi pagalbininkai. Pusę 
valandos trunkančios laidos 
turėtų būti rodomos kiekvieno 
penktadienio vakarą. 

— Vilniuje praėjusią savaitę 
beveik kasdien prie Seimo rin
kosi protesto ir reikalavimų 
piketai. Daugiausia piketuoja 
pensininkai, negalintys pragy
venti iš pensijų. Pavyzdžiui, už 
butą reikia sumokėti 3,600 tl., 
o pensija — 3,800 tl. Antradienį 
LDDP atstovai buvo pažadėję 
pensininkų reikalavimus ap
svarstyti Seime, bet ketvirta
dienį, opozicijai pas iūl ius 
įtraukti tą klausimą į dieno
tvarkę, LDDP dauguma Seime 
pasiūlymą atmetė. 

KALENDORIUS 

Kovo 23 d.: Šv. Turibijus 
Montgrovėjo, Domas Akvilė, 
Galigintas, Vismante. 

Kovo 24 d.: Gabrielius, Hilda, 
Daumantas, Niką. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 5:51, 
leisis 6:05. Temperatūra dieną 
39 F (4 C), apsiniaukę, ūkanota, 
šlapdraba, naktį 33 F (0 C). 

Trečiadienį saulė tekės 5:50, 
ūkanota, truputį šilčiau. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 

GLAUKOMA IR JOS 
GYDYMAS 

Linas A. Sidrys, MD 
Irena V. Laurinavičienė, MD 

Didžiausią dalį informacijos 
apie mus supantį pasaulį gau
name per akis. Džiaugtis saulės 
šviesa, vaiskiomis pavasario 
spalvomis galime akių dėka. 
Kiekvienas žmogus nori išsau
goti šį organą sveiką kiek 
galima ilgiau. Kiti net sako: 
„Jei negalėsiu matyt i , tai 
nenorėsiu ir gyventi!" 

Akis labai jautri ir, jeigu kas 
į ją įkrenta, jaučiame didelį er
zinimą, ašarojimą, pablogėja 
regėjimas. Jei ašaros neišplau
na svetimkūnio, tai pacientą 
kankina dideli skausmai, kol 
galų gale jis vyksta pas oftal
mologą. 

Tačiau yra klastinga akių 
liga, kuri žaloja patį regėjimo 
nervą. Regėjimo nervas — tai 
antrasis iš dvylikos pagrindinių 
galvos smegenų nervų. Taip 
akis betarpiškai sujungta su 
smegenimis. Sergan t šia 
klastinga liga, išsivysto aukštas 
akispūdis, kuris spaudžia re
gėjimo nervą tiesiogiai, dėl to 
miršta nervas. Aukštas akispū
dis paveikia regėjimo nervą ir 
netiesiogiai, sumažina kraujo 
apytaką akyje, tuo pablogin
damas nervo aprūpinimą deguo
nimi. 

Regėjimo nervui ir su juo su
jungtai tinklainei labai reika
linga daug deguonies. Tai mi
niatiūrinė fotografijų ir filmų 
išryškinimo laboratorija, kuri 
suteikia paslaugas per mikrose-
kundes. Todėl kūno anatomija 
sudaryta taip, kad deguonies 
prisotintas kraujas iš plaučių 
per širdį eina teisiog į akį, net 
prieš tai nenutekėdamas į sme
genis. Sulaikykite šią kraujo 
tėkmę, ir akis nebematys. To
dėl, kai žmogus alpsta, dažnai 
jis laikinai praranda regėjimą ir 
tik vėliau praranda sąmonę. 

Ši klastinga liga, kuri be 
skausmo negrįžtamai sunaikina 
regėjimo nervą, yra atviro kam
po glaukoma. Glaukomos rūšių 
yra labai daug, tačiau reikia 
žinoti apie dvi pagrindines: 
uždaro ir atviro kampo. 

Uždaro kampo glaukomos 
priepuolio metu akis parausta, 
pablogėja regėjimas, skauda ne 
tik akį, bet ir galvą, pykina, 
kartais ligonis net vemia. At
viro kampo glaukoma yra 
klastingiausia,nes ji vystosi be 
simptomų. Net regėjimas lieka 
nepasikeitęs iki pat ligos galo, 
iki apakimo. Tik siaurėja aki
plotis. Kas tas akiplotis, bus 
paaiškinta vėliau. Todėl atviro 
kampo glaukoma labai pavo
jinga liga, nes ji klastingiausia 
ir dažniausia. Atviro kampo 
glaukoma sergantys sudaro 
95% visų glaukoma sergančių 
ligonių. 

Kaip išvengti glaukomos? 
Jos neįmanoma išvengti. 

Tačiau įmanomąją diagnozuoti 
ir sulaikyti. Todėl visi vyresni 
kaip 42 metų turėtų bent kas 
dveji metai pasitikrinti pas akių 
gydytoją. Glaukoma dažnai bū
na paveldima, todėl sergančių 
glaukoma giminaičiai, vyresni 
kaip 42 metų, turėtų atsilankyti 
pas akių gydytoją kasmet. Čia 
jiems bus patikrintas akių 
spaudimas, akiplotis ir apžiū
rėtas optinis nervas. 

Akių spaudimą galima ma
tuoti įvairiais būdais. Op-
tometristai vartoja „oro spus
telėjimo" būdą. Tai nelabai 
t i<slu. Vokiečių Schiotz 
tonometras ir šveicarų aplana-
cinis tonometras jau seniai var-
tojan i instrumentai. Neseniai 
amerikiečiai išrado kompiu
terizuotą tonometrą. Jis tikslus, 

tačiau brangiai kainuoja, be
veik 3,000 dol. Buvusioje So
vietų Sąjungoje naudojo Mokla-
kovo metodą. Tai nėra tikslus 
akių spaudimo matavimo bū
das, tačiau Lietuvos okulistai 
prie to priprato, ir kai kurie 
nenori mokytis dirbti nauju 
metodu. 

Jeigu akių spaudimas pakyla 
virš 21 milimetro gyvsidabrio 
stulpelio, tai reikia susirūpinti 
dėl atviro kampo glaukomos. 
Kai akispūdis pakilęs, tačiau 
nėra akipločio pakitimų, galima 
sekti akispūdžio eigą, nevarto
jant lašų. Oftalmologai tai 
vadina akies hypertensia. Kai 
paveiktas akiplotis, tada ski
riami vaistai. 

Seniau pagrindiniai vaistai 
buvo Pilocarpinas. Šie lašai er
zindavo akį, dažnai paveikdavo 
regėjimą, juos tekdavo lašinti 
keturis kartus per dieną. Dabar 
pagrindiniai vaistai yra beta -
blokatoriai: Timolol, Betoptic, 
Betagan, Optipranolol. Tai 
panašiai veikiantys vaistai, tik 
skirtingų bendrovių gaminiai. 
Šie akių neerzina ir reikia 
lašinti t ik du kartus per dieną. 
Pacientai, sergantys plaučių 
ligomis, astma arba emphyse-
ma, negali lašinti beta-blo-
katorių. Tai jiems pavojinga. 
Trečia vaistų grupė, naudojama 
glaukomos gydymui, yra Epine-
phrine ir Propine. Gydytojas 
kartais prirašo tabletes: Diamox 
arba Neptazane. 

Vaistai numuša akispūdį ir 
tada atsistato fiziologinė akies 
būklė. Akių gydytojas pacientą 
tikrina kas trys mėnesiai. Retai, 
bet būna, kad akispūdis kyla, 
nepaisant gydymo vaistais. 
Tada akį reikia gydyti lazeriu 
arba chirurginiu būdu. Lazeris 
apdegina išėjimo t akus ir 
palengvina skysčio išėjimą iš 
akies. Operuojant padaroma 
maža skylutė akyje, kad skystis 
galėtų saugiai išeiti iš akies. 

Dabar paaiškinsime, kas yra 
akiplotis ir kaip jis tiriamas. 
Akiplotis, kitaip vadinamas pe
riferinis matymas arba regėjimo 
laukas , ta i t a s supančios 
aplinkos plotas, kurį akis 
sugeba apie save matyti. Aki
pločio tyrimas yra būtinas, diag
nozuojant glaukomą ir sekant 
jos eigą. Nuodugnus ir kruopš
tus akipločio tyrimas okulistui 
suteikia galimybę anksti nusta
tyti glaukomą. Akipločio mata
vimas daug dešimtmečių buvo 
netikslus ir ilgo fizinio darbo 
reikalaujantis procesas. Tik 
okulistas arba gerai paruoštas 
technikas pajėgdavo atlikti šį 
tyrimą, nes tiriantysis turėjo 
gerai žinoti, kokie gali būti aki
pločio defektai ir kaip jų ieško
ti. Dabar gi kompiuterizuotos 
automatizuotos perimetrijos bū
du jautriai ir tiksliai nustato
mas paciento akiplotis. Kom
piuterizuota perimetrija duoda 
geresnius rezultatus ir taupo 
brangų laiką. Normalus akiplo
tis siekia 90 laips. į smilkinio 
pusę, 60 laips. į nosies pusę ir 
į viršų ir maždaug 70 laips. į 
apačią. 

Regėjimo laukas jautriausias 
yra centre, o link periferijos 
jautrumas mažėja. Regėjimo 
laukas dažnai vaizduojamas 
kaip kalnas arba salelė, apsup
ta vandens. Šio „kalno" ir 
aukštis, ir forma kiekvieno 
asmens yra skirtinga. Amžius, 
apšvietimas, matavimui naudo
jamas objektas ir stimulo 
trukmė pakeičia šio „kalnelio" 
formą. Glaukomos atveju 
atrodo, kad šis „kalnas — 

„Catholic Medical Mission Board" atstovai Michael McCarthy (kairėje) ir Rasa Razgaitienė 
(dešinėje) Nemenčinės ligoninėje, kur skiepijami vaikai ir suaugusieji iš Amerikos atsiustais 
skiepais. „Catholic Medical Mission Board" paaukojo 90,000 dozių Pneumovax skiepų, kurie 
Lietuvą pasiekė kovo 11 d. N u o t r V i k t o r o Kapočiaus 

GAVĖNIOS MINTYS 
Krikščionybė Gavėnią laiko 

dvasinio susikaupimo ir at
gailos laikotarpiu. Katalikai 
atlieka sąžinės apyskaitą ir per 
išpažintį vėl susitaiko su Dievu. 

Šiandien ne vienas modernus 
žmogus pamiršo tikrąją žmo
gaus sąvoką. Atrodo, kad žmo
gus panašus į visus žmones, 
tačiau jo vidinis pasaulis 
gerokai nutolęs nuo tikrojo žmo
niškumo. Pavyzdžių nereikia to
li ieškoti, jais kasdien mirga 
televizijos ekranai, spaudos pus
lapiai ir nukentėjusių asmenų 
pasakojimai. Neskaitant di
džiųjų nusikaltimų, yra daug ir 
mažesnių, kurie nelaikomi nuo
dėme. Pasiima iš krautuvės ar 
iš darbovietės kokį daiktą, pasi
skolina knygą ir negrąžina, tai 
paprasti, neverta apie juos nei 
kalbėti, nei išpažinties metu 
paminėti. Jei supykęs ką nors 
iškolioja, apmuša, kartais dar 
atsiprašo, bet jei spaudoje ką 
nors apspjaudo, iškoneveikia, 
tai paprastas dalykas — „kri
tika". Demokratijoje galima 
„kritikuoti", nėra nusikaltimas. 

salelė" yra apsemta vandens ir 
iškyla pavojus, kad ji gali būti 
visiškai apsemta. Paciento 
„regėjimo kalnelį" galima 
apibūdinti įvairiai. Kalnelio 
plotą galima apibūdinti, lyg 
žiūrėtume iš viršaus kaip iš 
lėktuvo; arba, galima apibū
dinti, lyg žiūrėtume iš šono, 
kiek „kalnelis" iškilęs virš van
dens paviršiaus. Kiekviename 
regėjimo „kalne" (salelėje) yra 
„šulinys", kuris vadinamas ne
matymo tašku arba „akląja 
dėme". Anatomiškai tai yra op
tinio nervo įėjimas į akį. Čia 
nėra regėjimo ląstelių, todėl ir 
vadinama „akląja dėme". Ser
gant glaukoma, ji padidėja. Be 
to, glaukoma charakteringai pa
veikia kai kurias šios salelės 
vietas. 

Regėjimo „salelę" galima 
matuoti statinės arba kinetinės 
perimetrijos būdu. Statinė 
perimetrija nustato, kada akis 
pamato nejudančią šviesytę, 
kuri pamažu stiprėja. Tai 
galima palyginti su žiūrėjimu į 
„salelę" iš viršaus. Kinetinės 
perimetrijos metu pacientas 
pasako, kada pastebi judantį 
tašką. Tai lyg žiūrėjimas j 
„salelę" iš šono. Tyrimo metu 
pacientas turi žiūrėti tiesiai į 
fiksacijos objektą — kom
piuterizuotas instrumentas 
seka paciento akies padėtį. 
Matymo „slenkstis" — tai 
silpniausias šviesumas, kurį pa
cientas gali pastebėti nustaty
toje akipločio vietoje. 

Kompiuterizuotas akipločio 
tyrimas duoda daug ir tikslios 
informacijos, tiriant glaukoma 
sergančius ligonius. 

Glaukoma klastinga, sunkiai 
gydoma liga, tačiau, jeigu 
pacientą prižiūri gydytojas, 
prognozė nėra tokia bloga. 
Ligoniui tiksliai vykdant visus 
gydytojo nurodymus, regėjimas 
išsaugomas. 

Tokių ir panašių pavyzdžių nė 
į jaučio odą nesurašysi. Šiais 
moderniais laikais nuodėmės 
sąvoka yra pasikeitusi, o ją pa
keitė ne teisinės institucijos, ne 
Bažnyčia, bet pats žmogus, 
išauklėtas nutolusioje nuo Die
vo aplinkoje. 

Modernus žmogus materiali
niu atžvilgiu yra labai pasikei
tęs. Tas pasikeitimas yra patei
sinamas. Teisėtu būdu įsigyti 
modernūs i š rad imai , kad 
palengvintų gyvenmą, yra nau
dingi ir reikalingi. To nedary
damas, būsi apšauktas atsi
likėliu, apsileidėliu ir pan. Mo
dernizmas turi tarnauti ne vien 
žmogaus kūnui, bet ir jo sielai. 
Modernioje prabangoje gyven
damas, negali būti dvasinis 
skurdžius. Dievas sukūrė žmo
gų iš medžiagos, kaip ir visus 
kitus gyvius, bet jam davė tokių 
dalykų, kurių negavo kiti sutvė
rimai. Žmogus iš savo Kūrėjo 
gavo sielą ir protą. Dievas pa
brėžė, kad siela yra amžina, 
todėl labiausiai už viską bran
ginama ir prižiūrima, nes ji turi 
patekti amžinybėn skaisti ir 
nesutepta žemės purvu. Dievas 
leido žmogui plėsti proto galias 
be ribos, bet neleido apleisti 
sielos, ją užtemdyti išradimų 
šviesa. Dievas nepasmerkė iš
radimų žmogaus gyvenimui 
palengvinti, bet uždraudė juos 
vartoti kitų žmonių naikinimui 
ir sielų pražudymui. 

Kristus, atėjęs į žemę, paryš
kino savo Tėvo Sutvėrėjo tiesas, 
duotas žmogui. Dar tvirčiau pa
brėžė taisykles, kurių žmogus 
turi laikytis, kad išliktų tikru 
žmogumi pagal Kūrėjo valią. 
Tų taisyklių modernizmas nega
li pakeisti, nes jos ne žmogaus 
proto sugalvotos, o Dievo duo
tos. Dievo žodis yra tvirtas ir 
nepakeičiamas. Jis yra pasakęs, 
kad dangus ir žemė praeis, bet 
Jo žodis nepasikeis. Tad iškyla 
klausimas: kodėl modernus 
žmogus yra pasikeitęs? Mano 
manymu, todėl, kad žmogus 
nesistengia ieškoti tikrųjų tie
sos šaltinių tiesai surasti, o va

dovaujasi piktos valios žmonių 
mokslu bei pavyzdžais. 

Kai Kristus keturiasdešimt 
parų pasninkavo tyruose (tą 
laiką primena Gavėnia), velnias 
kelis kartus Jį gundė, žadė
damas Jam visokių gėrybių, jei 
paklausys ir jam nusilenks. 
Kristus atmetė velnio gundy
mus ir liepė jam pasitraukti. 
Mums keistai atrodo, kad Dievo 
pasmerktas sutvėrimas drįsta 
Jam rodytis, net savo reikala
vimus statyti. Tik pagalvoję su
prasime, kad Kristus buvo Die
vas ir žmogus kartu. Tuo pavyz
džiu norėjo parodyt i , kad 
velnias gali kiekvieną žmogų 
gundyti ir žadėti visko, tik žmo
gus turėtų atsisakyti velnio 
apgaulės ir pasekti Dievo 
pavyzdžiu. 

Gaila, kad šiandien yra daug 
žmonių, kurie išklauso šėtono 
gundymų ir pasiryžta jam tar-
naulti. Skaitome spaudoje ir 
matome filmų, kaip plinta šė
tono garbinimo kultas. Yra ir 
nepriklausančių kultui asmenų, 
kurie tiki velnio, o ne Dievo pa
žadais. Kristus yra pasakęs, kad 
atsiras ir netikrų pranašų 
žemėje. Jau tokių yra, kurie 
kovoja prieš Dievą ir traukia į 
save silpnos valios žmones. 

Sekdami TV matome ir blogų 
kunigų, kurie eina kreivais 
keliais ir piktina žmones. Jie 
atsakys už savo darbus Dievui, 
ir mums jie neturi būti pavyz
džiais. Mes turime sekti gerų 
kunigų pėdomis ir jų klausyti. 
Jei susiduriame su neaišku
mais, ko klausyti ir ko ne, reikia 
atsiskleisti Šventą Raštą, ir tuoj 
sužinosime tikrą kelią. 

Kai sportininkai ruošiasi 
svarbioms rungtynėms, jie ilgai 
treniruojasi, studijuoja silp
nąsias priešo ypatybes ir deda 
pastangas laimėti rungtynes. 
Panašiai mes turime kovoti su 
šėtono pagundomis, kad laimė
tume kovą už Dievą. Gavėnia ir 
yra ta platforma, kurioje mes 
turime pasitreniruoti, pasi
ruošti kovai prieš pasaulio 
melą, pagundas, kad taptume 
Dievo, ne Šėtono pasekėjais. 

Gavėnioje laikas ir apie tau
tines bei visuomenines nuo-
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dėmes pagalvoti, stengtis jų 
nus ikra ty t i . Tėvynė veda 
sunkią kovą su keliais priešais 
Nestatykime kliūčių kovo 
tojams, bet junkimės j jų eiles ir 
padėkime laimėti pergalę. Ten 
šėtonas yra įmynęs gilią pėdą, 
reikia tuos pėdsakus naikinti, 
užlyginti, kad neliktų nė žymės 
Skirkime daugiau laiko apmąs 
tymams. Bemąstant kils naujų 
idėjų, kils noras jomis vadovau
tis, atsiras jėgų ir energijos dar 
bams, ypač jaunoms jėgoms, 
kurios glūdi ir mažai reiškiasi. 
Po Gavėnios ateina Prisikė 
limas. Kai tinkamai praleista 
Gavėnia, didesnis entuziazmas, 
Prisikėlimo sulaukus. 

J . Plačas 

Pasaulis — amžinas klau 
simas; noras į jį atsakyti suku
ria žmogų. 
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Laimėję politinėje, kad tik 

NEPRALAIMĖTUME 
EKONOMINĖJE 

ARENOJE 
Taip sėkmingai prasiveržę į 

pirmąsias ir vadovaujančias 
eiles tų, kurie pradėjo priešintis 
sovietinei santvarkai ir tuo į 
save atkreipę viso pasaulio 
dėmesį, atrodo, kad kovotojai 
pavargo, išsisėmė ar ant laurų 
atsisėdo. Pasirodo, kad surengti 
demonstracijas ar „rankų gran
dines" gal tereikia entuziazmo, 
o išsilaikyti ekonominėje kovoje 
reikia daugiau šalto proto, suge
bėjimų, darbo ir pasiryžimo. 
Atrodo, kad vieno iš tų elemen
tų kažkur pristigo. Iš šalies ste
bėdami ir sekdami Vakarų eko
nomistų pasisakymus, supra
tome ir jutome, kad kažkur 
ratai įstrigo, sustojo ir nesisuka. 

Keisčiausia galbūt ne tai, kad 
ekonomija gerokai sušlubavo, 
kadangi iš komunistinės sis
temos ateiti į „biznio eko
nomiją" yra daugiau komp
likuotas reikalas, negu gali 
atrodyti. Bet besilankantieji 
ministrai pirmininkai ar jais 
buvę to visai net nežino. Pra
ėjusią vasarą besilankydamas 
G. Vagnorius tvirtino, kad 
Lietuva ekonomiškai geriau 
stovi už savo kaimynus. Nors 
ekonominės rodyklės rodė 
priešingai, bet bandėme jo žo
džiams patikėti. Taip jo žo
džiam betikėdami, beveik ne 
nepastebėjome, kaip Lietuvos 
žemės ūkis buvo suardytas. Iš 
pradžių mus gandai pasiekė 
apie „privatizaciją", dėl kurios 
kolektyvinių ūkių traktoriai ir 
kita technika buvusių ūkių 
direktorių kiemuose atsirado. 
Lietuvos spaudoje pradėjome 
skaityti apie liūdna žemės ūkio 
vaizdą. Žiemkenčiais tebuvo 
apsėta tik 60(7t ankstyvesnio 
ploto. Išsiplėšę po 6-7 ha neturė
jo „technikos". Lietuvos aukštai 
išvystytas gyvulininkystės ūkis. 
kuriuo rėmėsi maisto ekspertą s 
į Rusiją, pritrūko pašaru 

Atrodo, kad Lietuva tokia 
didelė, jog Vilniaus sluoksniai 
apie padėtį krašte net nežinojo. 
Siek t iek akis tepravėrė, 
kuomet buvo pralaimėti Seimo 
rinkimai, ir tai dar aiškiai 
nesusigaudė, kodėl jie buvo 
pralaimėti. Kol net du premje
rai tąsėsi su Lietuvos banko 
valdytoju, estai tuo metu spėjo 
išleisti savo kroną. Net ir latviai 
pradėjo leisti savo la tus , 
kuriems pasirodžius, latviško 
rublio kursas, palyginti su dole
riu, pakilo 4 0 ^ . O Vilniaus pa
reigūnai, lyg kitoje planetoje 
gyvendami, naujas talonų lai-

OSI TEBEVEIKIA 
POVILAS ŽUMBAKIS 

das tebeleidžia. Net ir latviai, 
pradėję leisti latus, į talonus tik 
šnairomis žiūri. Tad lietuviai su 
savo beverčiais talonais greitai 
galės sienas išklijuoti, kad, 
nesant šilumos, vėjai pro jas 
nešvilptų. 

O atvykstantieji Lietuvos 
pareigūnai dar tebekalba, kad 
vis tik už kaimynus geresniame 
stovyje esame. Taip kalbėjo ir 
buvęs premjeras A. Abišala, 
kuris neseniai lankėsi Čikagoje. 
Nejaugi jie mano, kad mes nei 
spaudos neskaitome, nei radijo 
nepasiklausome. Jis aiškino, 
kad vis tik Lietuva geriau 
laikosi už Latviją ar Estiją. 
Kuomet užklausėjai aiškiais 
duomenimis, taip sakant, jį prie 
sienos prirėmė, tai pradėjo pa
aiškinimą: Lietuva yra blo
gesnėje padėtyje, kadangi turi 
Ignaliną ir Mažeikių rafineriją. 
O estai, to neturėdami, geriau 
pasirengė. Taip pat juos stipriai 
remia ir palaiko Suomija. Be to, 
būdama triskart mažesnė, turi 
ir mažesnes problemas. Atme
tus Suomijos paramą, visi kiti 
argumentai yra nerimti ir 
neišlaiko kritikos. 

Visi atvykstantieji mums aiš
kina apie trintį ir politinę ne
santaiką, kuri mus mažiausiai 
domina. Turbūt čia ir slypi visų 
nesėkmių šaknys. Panašiai, 
kaip besipešą gaidžiai. Kuomet 
du gaidžiai pešasi — tai jie 
nemato, kas aplinkui vyksta. 
Nejaugi ministrai net spaudos 
nepaskaito? Lietuvos spaudoje 
apie tai rašoma. O mes apie tai 
sužinome iš ELTA pranešimų: 
..Praėjusių metų trečiajame ket
virtyje estai pardavė daugiau 
negu pirko už 150 mil. kronų". 
Tai buvojau praėjusiais metais, 
o, atrodo, ta žinia Vilniaus dar 
nėra pasiekusi. Neseniai teko 
skaityti, kad Estijos prekyba su 
Rusija tesudaro tik 17<%\ Tai 
reiškia, kad Estija ekonomiškai 
jau yra beveik nepriklausoma. 
Tuo tarpu Lietuva nors ir šąla, 
kažkaip už dujas skolinga bilijo
nus. Ir properšų tamsiame ho
rizonte dar negalime matyti. 
Prie esamų sąlygų ir beverčių 
talonų netenka laukti, kad 
užsienis pinigus investuotų. 
Nors Lietuvos spaudoje ir nu
rodoma bendra investicijų 
suma, siekianti net devynis 
skaičius, tačiau, kai paverčiame 
į dolerius, tai nėra nė pusantro 
milijono. Ką valstybiniu mastu 
tai reiškia! 

J . Ž. 

Daug kam atrodė, kad OSI jau 
nebeveikia. OSI — tai JAV Tei
singumo skyrius, kurio tikslas 
surasti vadinamus II pasaulinio 
karo nusikaltėlius ir pristatyti 
bylas Federaliniams teismams, 
kurie galėtų atimti pilietybę, o 
po to apkaltintąjį deportuoti. 

OSI buvo įkurta 1979 m., pre
zidento Carter valdymo laikais. 
Mūsų ir kitų Rytų Europos tau
tų piliečiai galėjo pajusti OSI 
veiklą jau prieš kelerius metus, 
kada nemažai ukrainiečių, 
latvių, estų, rusų, vokiečių, 
rumunų, lenkų ir lietuvių buvo 
paskelbti naciais ir prieš juos 
iškeltos bylos. 

Po kiek laiko ta veikla išsiplė
tė Kanadoje ir Australijoje, o 
dar vėliau ir Anglijoje. 

Amerikoje tos bylos yra ne 
kr imina l inės , o c iv i l inės . 
Kituose kraštuose karo nusikal
tėlius baudžia pagal kriminali
nius įstatymus. Civiliniuose 
teismuose kaltinamieji turi 
daug mažiau privilegijų, negu 
kr iminal iniuose teismuose. 
Valdžios advokatams yra žy
miai lengviau kelti bylas civili
niuose te i smuose , kur 
kaltinamieji neturi teisės į 
prisiekusiųjų t a rybą (jury 
t r ia ls) ; negauna valdžios 
apmokamų advokatų, kad juos 
apgintų, negal i naudo t i s 
penktuoju JAV Konstitucijos 
priedu, kuris neleidžia valdžiai 
priversti žmogų liudyti prieš 
save, ir daug kitų teisių bei 
privilegijų, ku r iomis gali 
naudotis kiekvienas kaltinama
sis kriminalinėse bylose. 

Turbūt daugelis žino OSI 
padarytą žalą mūsų tautai, 
bendradarbiavimą su Sovietų 
Sąjungos saugumu. JAV spauda 
tokias bylas laiko sensacinėmis. 
Kaltinamųjų žmonių nuotrau
kos su kaltinimais yra išspaus
dinamos pirmuose puslapiuose. 

Dar skaudesnis mums yra 
faktas, kad karo nusikaltėliais 
laikomi žmonės t i k iš II 
pasaulinio karo laikotarpio ir 
tik tie, kurie yra kaltinami bet 
kokiu kolaboravimu su naciais, 
ne su kuo nors kitu, pvz. sovie
tais, japonais ir pan. Sovietų 
žudikai ir net japonai, kurie 
žudė ir kankino amerikiečius 
kareivius, neturi bijoti OSI, 
kuriai nerūpi visi karo nusi
kaltėliai, bet tik kai kurie. 

Žmogus gali būti teisiamas 
OSI, nors ir niekad nieko nėra 
nuskriaudęs ar prisidėjęs prie 
žudymų bei kankinimų. Užten
ka, kad senukas, kurį išrinko 
OSI agentai su KGB pagalba, 

iyvavo ir ar 
i organizacijai, 

kada nors d 
priklausė koki 
kuri, pagal sovietus ar OSI, yra 
nusikaltusi prieš JAV „karo 
nusikaltėlio" terminą. 

Dabar OSI pradėjo naują 
apklausinėjimų bangą. Ši nau
ja veikla, atrodo, yra koordi
nuojama su spaudimu prieš 
Lietuvoje reabilituojamus 
žmones, kurie yra nukentėję 
n^o ;omunizmo. Kai kurie OSI 
rėmėjai galvom, kad, jeigu 
sovietai nubai ė ir ištrėmė 
šeimą po karo. tai šeima buvo 
nusikaltusi. Jiems teisingumas 
nesvarbu. 

JAV pareigūnai iš Lietuvos iš
reikalavo nauju dokumentų. 

Kolaboravo su bolševikais. Bet 
taip nėra. 

Daugumas kaltinamųjų yra 
vyresnio amžiaus — nuo 75 iki 
85 metų pensininkai. Beveik 
nei vienas neturi įrodymų, kad 
galėtų apsiginti. Kai iškeliama 
byla, nesvarbu, kad ir esi 
nekaltas, nukenčia visa šeima. 
OSI politiniai persekiojimai 
neatitinka jokiems Amerikos 
teisingumo principams, bet jie 
jaučiasi virš įstatymų ir jų 
niekas JAV kongrese nekont
roliuoja. 

Kadangi OSI agentai aplanko 
mūsiškius keliese ir jiems 
visiškai neduoda laiko pasiruoš
ti, pasikonsultuoti ką daryti, 
todėl daugelis mūsiškių yra 
padarę klaidų, bandydami pasi
aiškinti su OSI pareigūnais. 

Teiravausi kelių kolegų, 
patyrusių advokatų OSI bylose, 
kokias teises turi žmogus, prie 

deportacija, yra sud' tingi. Jeigu 
teks kalbėti su bet tuo apie sa
ve, ką jūs veikėte, prieš emig
ruojant į Ameriką, atsiranda 
galimybė, kad jūs susidursite su 
pilietybės atėmimu ar depor
tacija. Prašau, būkite atsargūs! 
Jums būtų daug saugiau, kad 
nekalbėtumėte apie savo praeitį 
su nieku, prieš pasitardami su 
pr i tyrus iu advokatu, kad 
sužinotumėte savo teises". 

Charles Nixon, čikagietis 
advokatas, kuris yra gynęs 
nemažai OSI bylų, iškeltų prieš 
lenkus, vokiečius, lietuvius ir 
latvius, atsakė taip: 

šiuo atveju su OSI. Tam yra 
gera priežastis: OSI pareiga yra 
iškelti kaltinimo bylas. Jie yra 
gerai susipažinę su įstatymais. 
Jie turi ir savo interesus. Jeigu 
jiems pritrūks bylų, jie praras 
savo darbą. 

Po nepriklausomybės at
statymo buvę pavergtų tautų 
piliečiai jautėsi saugiai, nes 
žinojo, kad jie nėra padarę nie
ko blogo ir, sugrįžę į gimtąjį 
kraštą, ras teisybę. Be reikia at
siminti, kad tuose išlaisvintuose 
kraštuose dar tebėra komunis
tai biurokratai, kurie nenori 
suprasti ir girdėti apie karo 
metais įvykusią kovą su bolševi-„OSI, vadinami „Nacių me

džiotojais", šiuo metu turi naują kais. 
taktiką. Jie dažnai apsilanko „Jūs turi te teisę būti su 
pas emigrantus su agentu iš advokatu, jei tektų kalbėtis su 
svetimo krašto, paskutiniu Amerikos valdžios atstovais ar 
metu iš Škotijos. Škotas prašė net su svetimtaučiais parei-
vieno advokato, kad jis leistų gūnais. Pasinaudokite šia teise, 

Pagal juos, OSI renka naujas kurio prisistato OSI agentai su 
klausimais. Ką jie turėtų aukas, pradeda naujus kalti

nimus. Dabartinėje Brazausko 
valdžioje vadovauja buvęs KGB 
agentas, kuris aktyviai skatina 
tas vadinamąsias „lietuvių me
džiokles", nes tokiu būdu 
galima paslėpti pėdsakus. Stri
bams ir KGB nusikaltėliams 
yra saugu Lietuvoje. Tiems, 
kurie kaip nors bandė priešintis 
okupantams, šiandieną iškyla 
pavojus. 

Žinoma, buvo ir tokių žmonių, 
kaip ir kiekvienoje tautoje, 
kurie prisidėjo prie karo 
žiaurumų. Vieni dirbo su na
ciais, kiti — su bolševikais. 
Tie,kurie yra tikrai susitepę 
krauju, yra mūsų tautos iš
gamos ir turėtų būti nubausti: 
ne tik tie, kurie bendradarbia
vo su naciais, bet ir tie, kurie 

daryti? 
A. Neil Hartzell, jaunas 

advokatas iš Bostono, kuris yra 
gynęs vieno lietuvio bylą ir dir
ba kitose, atsakė šitaip: 

„Jeigu pasitaiko susidurti su 
tardytojais iš JAV valdžios, ar 
tai būtų FBI agentai, ar OSI 
atstovai, atsiminkite, kad jums 
nėra būtina su jais kalbėtis. 
Pirmiausia prieš kalbant , 
pasikalbėkite su advokatu, 
kuris turi patirtį, nagrinėjant 
šias bylas. Dauguma emi
grantų, ypač vyresnieji, kurie 
atvyko į Ameriką po II pasauli
nio karo, galvoja, kad jiems čia 
nieko negali atsitikti. Tačiau jie 
klysta. 

Dabartiniai įstatymai, susie
ti su pilietybės atėmimu ir 

kalbėtis su jo klientu „off the 
record",... tai yra neformaliai. 
Bet reikia žinoti, kad škotas yra 
OSI svečias Amerikoje, ir ne
reikia abejoti, kad jo neformalus 
pasikalbėjimas bus perduotas 
OSI atstovams. 

Lietuviai dažnai juos pasi
kviečia į savo namus ir su jais 
atvirai pasikalba apie savo 
praeitį II pasaulinio karo 
metais, papasakoja savo emig
ravimo istoriją. Nemažai tokių 
žmonių, kurie atvirai 
pasikalbėjo su OSI agentais, 
vėliau buvo nustebinti, kai prieš 
juos buvo iškeltos bylos. 

Rytų Europoje žmonės yra 
pr ipratę kalbėtis su savo 
valdžios atstovais, kai jie ateina 
į namus. Europoje yra kita sis
tema. Amerikoje galioja teisė, 
kuri leidžia turėti advokatą, kai 
kalbiesi su valdžios atstovais, 

pasirinkdami prityrusį advoka
tą, kuris yra susipažinęs su OSI 
bylomis". 

Gal daugiausia patirties OSI 
bylose turi New Yorke gyve
nantis latvis advokatas Ivars 
Berzins, kur is yra gynęs 
daugiau kaip 20 bylų. Jo at
sakymas man buvo labai trum
pas ir aiškus: 

„Gudrūs žmonės nesikalba su 
valdžios tardytojais, tik kvailiai 
kalbasi ir po to gailisi". 

Čikagos Htuanistnės mokyklos mokiniai aukoja vitaminus vaikų ligoninei Lietuvoje. 
Nuotr Danos Mikužienės 

RAGINA SUPIRKTI ŽEMĖS 
PLOTUS 

Amerikos Gamtosaugos orga
nizacijos ragina prez. Clintono 
vyriausybę, kad būtų pradėta 
supirkinėti tūkstančiai akrų 
dar neapgyventų plotų už 
maždaug 1 bilijoną dolerių. 
Žemę siūlo paskirti parkams ar
ba šiaip poilsiautojams. Jeigu 
dabar tuo nebus susirūpinta, 
vėliau bus neįmanoma dėl spar
čiai besiplečiančių gyven
viečių. 

Tarp siūlomos pirkti ir ap
saugoti žemės yra daug vietų, 
susietų su Amerikos istorija. 
Kitos svarbios savo unikaliu 
gamtos grožiu ar įdomybėmis, 
tačiau beveik visos yra dabarti
nių didžiųjų valstybinių parkų 
arba draustinių pašonėje. 

Nors vyriausybė kiekviena 
proga pabrėžia pinigų taupymo 
programas ir mėgina mažinti 
išlaidas, tačiau lėšos šiems 
pirkiniams galėtų būti paimtos 
iš 1965 m. įsteigto Žemės ir 
vandens apsaugos fondo, kuris 
kaip tik ir buvo sukurtas pana
šiam tikslui. Tas fondas kasmet 
gauna apie 900 mil. dolerių, 
daugiausia iš alyvos bendrovių, 
kurioms vyriausybė yra davusi 
leidimą ieškoti alyvos bei natū
raliųjų duju vandenyno pakraš
čiuose. (D.) 

Buvęs Lietuvos ministras pirm , besilankydamas Čikagoje, užsuko ir i 
„Draugą". Čia matome administracijos tarnautoją Stasį Džiugą (iš kairės), 
Nijolę Abišalienę, „Draugo' redaktorę Danutę Bindokiene ir Aleksandrą 
Abišalą. Nuotr. Vitos Stak 
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Aš Mikui verčiau jo žodžius, o Mikas purtė įalvą. 
— Kai būsiu tikroj Amerikoj, tą tikrai padarysiu. 

Bet dabar nenoriu prarasti nei Amerikos, nei dolerių. 
Jie gali apkaltinti ir uždaryti duris į Ameriką. Jie gali . 
praleisti, bet gali ir nepraleisti. 

Amerikičiai vėl ėmė svarstyti reikalą. Vienas ėmė 
tvirtinti tikrai žinąs, kad galį nepraleisti. „Jis negalėjo 
teisėtai užsidirbti pinigų", — sakė jis. 

— Bet aš galėjau jam dovanoti. 
— Tegul jis įrodo. 
— Prakeikimas! Einam, aš jiems pasakysiu, kad 

tau dovanojau tą šimtą dolerių, kad galėtum iš tos 
skylės išvažiuoti. 

— Šimto neužteks, — pasakiau. 
— Tegu būnie ir tūkstantis. Aš dovanoju t iek, kiek 

reikia iš pragaro pabėgti. O tu nusivaryk ta aviną, — 
pasakė draugui, ir mes nuėjom. 

Su juo nereikėjo nė eilės laukti. Ir kai šnekėjom, 
ir kai konsulate pareiškė dovanojęs savo bičiuliui 
dolerius iš to pragaro, kur niekas žmogaus žmogum 
nelaiko, greičiau pabėgti, žiūrėjau į tamsų ir rūstų jo 
veidą ir žinojau, kad, jeigu ne tas atsitiktinumas, 
niekada nebūčiau išdrįsęs jo pakalbnti. Tą mažiuką 
galbūt, bet jo ne. Išėjęs iš konsulato, tą jam ir pasakiau. 
o jis tik parodė baltus dantis ir pasakė: 

— O, aš žinau, kas yra žmogui patekti į 
nemalonumą! Ir dažniausia dėl tokių niekų, kad 
paskum net juoktis norisi. Praleidau ir aš ši tą. 

Ir tuoj pridėjo; 
— O markių ar daug turite? 
— Dar šiek tiek yra. 
— Paimkite iš manęs cigarečių. 
— Daug? 
— Dvidešimt tūkstančių. 
— Pakelių?! 
— Ne, vienetų. 
— Po kiek? 
— Po tris markes. 
Valandėlę paskaičiuoju. 
— Po pustrečio dešimt tūkstančių paimu. 
Dabar jis paskaičiuoja. 
— Tvarkoj, — sako. 
— O gal doleriais, — sakau. 
Jis juokiasi. 
— Dolerių turiu ir aš, man reikia markių. 
Pasikalbu su Miku. Jis irgi susigundo dar sykį 

parizikuoti. 
— Mes tik paieškosim lagaminų. — sakau. 
— Netoli yra dirbtuvėlė. Manau, gausite. 
Jis paveda mus į siaurą gatvelę, o pats pasilieka 

ant šaligatvio. Žemas, aptukęs vokietis iš karto nenori 
nė šnekėti. 

— Neturiu. Nė vieno. Duokit medžiagą, padarysiu. 
— Bet aš negaliu laukti. Rytoj išvažiuoju į 

Ameriką. - sako Mikas. — Mokėsiu kuo nori: doleriais, 
markėm, cigaretėmis. 

Pavaišinu cigaretėmis, ir vokietis ima šnekėti. Jis 
klausinėja, iš kur mes dabar ir kur gyvenome anks 
čiau. Mikas tuoj sumezga istoriją apie milijonierių dėdę 
Amerikoj, apie didžiulį malūną Lietuvoje. O gyvenimo 

— Žinoma, galėjo būti, — sako vokietis ir ima antrą 
cigarete Tokiems žmonėms parduoti reikia. Tie, kurie 
niekur nevažiuoją, galėsią palaukti. 

Jis užrakina duris iš gatvės ir nusiveda į kitą 
kambar}. Čia stovi keliolika naujų, gražiai apsiūtais 
kampais lagaminėlių, bet baisiai blogo popieriaus. 

— Doleris, du, pustrečio, trys. — pasako vokietis, 
parodydamas įvairaus didumo pavyzdžius. 

— Brangu. — sako Mikas. Jis kilnoja ir žiūri. Žiū
riu ir aš. o vokietis įtikinėja, kaip nežmoniškai sunku 
gauti medžiagos. 

— Bet pasiutiškai brangu, nežmoniškai brangu, 
neišpasakytai, — vis kartoja Mikas, pastumia kažin 
kokius popierius į šalį ir iškelia lagaminą. 

— Kiek tas? — pasako. 
Vokietis kalbėjo su manim ir visiškai nematė Miko. 

Dabar krūpteli, prišoka prie jo ir traukia iš rankų. 
— Ne. ne. Čia užsakytas. Iš savo medžiagos. 
Bet Mikas nepaleidžia. 
— Palauk Nesuvalgysiu jų. Imk penkis dolerius. 
— Ne, ne. 
— Septynis. 
— Negaliu, kad ir dešimt duotum. Jis ir vertas 

dešimt. Dvidešimt vertas, bet aš negaliu. 
Mikas prisimerkęs žiūri į kampą. 
— Čia dar matau tokius tris. Ir vidury da, rodos, 

yra. Būk žmogus. Mes paimam vieną tokį, o kitą 
paprastą. 

Išsitraukia pokelį cigarečių ir bruka vokiečiui į 
ranką. 

Tas paima cigaretes ir nežino kur dėti. 
— Negaliu Tikėkite. Šiandien arba rytoj turės 

jam ir kunigaikštis galėjęs pavydėti, bet užėjęs karas atsiimti. Ir ką aš tada darysiu. Mane policijai atiduos, 
ir paleidęs tik su keliais doleriais kišenėje. Bet galėję 
būti ir dar blogiau. (Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. kovo mėn. 23 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

ĮSPŪDŽIAI IS ST. 
PETERSBURGO, FL 

SUNNY HILLS, FL 
L.B. VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS 

Visuotinis metinis LB Sunny 
Hills apylinkės narių susirinki
mas sausio 17 d. vyko Šv. Tere
sės parapijos salėje. Dalyvavo 
48 asmenys, tad maždaug 70% 
telkinio gyventojų, kurie tuo 
metu nebuvo kur nors iškeliavę, 
arba kokios ligos prispausti. 

Valdybos pirmininkui Alfon
sui Vėlavičiui susirinkimui 
vadovaujant, dalyvavo ir visi 
kiti valdybos nariai: renginių 
vadovė Genė Gečienė, sekret. 
Gražina Milerienė, vicepirm. 
Vytautas Gečas, ižd. Jurgis 
Savaitis. 

Trumpą, kelių punktų darbo
tvarkę pr iėmus, pirm. A. 
Vėlavičius prisiminė tik ką pra
ėjusias antrąsias Sausio 13-osios 
(Aukų sekmadienio) metines ir 
pakvietė minutės susikaupimu 
žuvusius pagerbti. G. Milerienė 
perskaitė sklandų ir išsamų 
pereito visuotinio susirinkimo 
protokolą. Pirm. A. Vėlavičius 
savo pranešime įvardijo per 
metus atliktus darbus: Vasario 
Šešioliktosios minėjimą, Nijolės 
Ščiukaitės koncertą, tradicinį 
LB socialinį pobūvį, keletą val
dybos posėdžių, nuolatinį ryšį su 
JAV LB krašto v-ba. G. Gečienė 
ir G. Milerienė padėkojo po
nioms, talkinusioms rengiant 
pobūvį. Įdomiausias buvo J. 
Savaičio pranešimas — skaičių 
su dolerio ženklu kalba. Iš jo 
kiekvienas gavome skaičius, 
mašinėle surašytus ant popie
riaus lapo, o kas ten galėjo 
atrodyti nelabai aišku, jis 
apšvietė gyvais žodžiais. 

Šit keletas skaičių: Lietuvos 
Tautiniam Olimpiniam komite
tui Sunny Hills lietuviai 
suaukojo 2,277 dol. (visas aukas 
surinko Vladas Adomavičius); 
Vasario Šešioliktosios minėjime 
suaukota 1,606 dol.; Lietuvos 
ambasadai Washingtone — 
1,477 dol. (atskirai Ona 
Baltutienė Ambasadai pasiuntė 
dar 1,080 dol., suaukotų, vietoj 
gėlių, laidotuvėse, jos vyrui a.a. 
Vytautui Baltučiui 1992.rV.4 
mirus). Kitų trijų skaičių sumų 
neminint, imponuoja tik J. 
Savaičio sur inkt i 200 dol. 
tautinio solidarumo mokesčio. 
Tai lygiai 100 S. Hills tautiečių 
LB „nario mokestis". Ne kartą 
esu rašęs, kad čia gyvena arti 
110 tautiečių. Norėčiau žinoti, 
kur kitur daugiau kaip 90% 
žmonių tautinio solidarumo 
mokestį moka? Šia proga 
paminėsiu, kad arti 1000 dol. 
spalio mėnesį buvo suaukota 
Balfui (surinko Vincas Deren-
čius, Julijai Nakienei tal
kinant). 

Revizijos komisijos pranešimą 
atliko Jonas Ratnikas. Trys 
komisijos nariai, Aldona Dulai
tienė. Ona Baltutienė ir jis, 
patikrinę valdybos veiklos 
dokumentus, reiškią pasigėrėji
mą ir padėką. Dar paskelbė, kad 
visi trys sutinką pasilikti revizi
jos komisijoje naujai kadencijai. 

Mažiau džiaugsmo buvo su 
naujos valdybos rinkimu. 
Visiems trims vyrams sutikus 
dar metus padirbėti, abi ponios 
atsisakė. Nominacijos ir atsi-
sakinėjimai tęsėsi gerą pusva-
valandį. Pagaliau sutiko Elena 
Žebertavičienė. Korespondenci 
ją rašydamas, jau žinau, kaip 
valdyba pareigomis pasiskirstė: 
A. Vėlavičius — pirm. ir sekre 
torius, V. Gečas — vicepirm. 
socialiniams reikalams. J. 
Savaitis — iždininkas ir E. 
Žebertavičienė — renginiu 
vadovė. 

Klausimų-sumanymų dalyje 
padaryta keletas nutarimų: 
Vasario Šešioliktąją minėti tą 
brangią dwn-i. būtent antradie
nį, vasario 16. Vasario 16 tos 
gimnazijai Vokietijoje aukas 

rinkti ir toliau, tik ne kas 3 
mėnesiai, o kartą, ar, blogiausiu 
atveju, du kartu per metus 
(rinkėjos — Olga Mamaitienė ir 
Bronė Nakienė); į LB Floridos 
apygardos suvažiavimą gegužės 
1 sutiko vykti Onė Adomaitie
nė, G. Gečienė ir Viktorija 
Dėdinienė, bet gal vyks ir 
daugiau. 

Pirmininkui priminus, kad 
yra gautas prašymas aukoti 
Telšių vaikučiams-našlaičiams, 
keletas susirinkimo dalyvių 
sudėjo 99 dol., o Marija ir Vin
cas Derenčiai paaukojo 100 dol., 
dukrelės Ramonos antrųjų mir
ties metinių prisiminimui. Pri
dėjus pernai tam tikslui rink
tų, bet nebeišsiųstų aukų likutį, 
Telšių našlaitėliams susidarys 
keleto šimtų dol. suma. 

Vestuvės, kaip Ričardo 
Dreifuss filme 

Pirmiausia, kas matėme, pri
siminkim Ričardo (Richard) 
Dreifuss filmą „Once Around". 
Ten jis, Dreifuss, vaizduoja 
lietuvį, į JAV emigravusio ge
nerolo sūnų, pamilusj žydų 
tikybos merginą. Filmo vestu
vių kadruose Ričardas ne tik 
laužyta mūsų kalba lietuvišku
mą demonstruoja, bet, pasikvie
tęs lietuvių tautinių šokių 
šokėjų grupę, leidžia pokylio 
dalyviams pasigėrėti ir mūsų 
tautiniais šokiais bei keliomis 
dainomis. Viskas filme buvo fik
tyvu, fantazija, išskyrus t ikrą 
lietuvių tautinių šokių šokėjų 
grupę, su spalvingais tautiniais 
drabužiais. 

Lapkričio 7 d. Panama Cit>, 
FL., priemiesty, turtuolių pra
mogoms bei nakvynėms įreng
tame Marriott's ifay Point 
Resort'e, įvyko mergaitės Barri 
Lynn Sapoznikoff ir jaunuolio 
David Michael Noll sutuoktu
vės bei po jų sekusi puota. \ 
Mergaitė, nežinau kurios krikš- j 
čioniškos tikybos, turinti keletą j 
lašų lietuviško kraujo; jos I 
pasirinktasis — žydų tikybos. I 
Jos tėvas — visų čia žinomas, 
turtingas gydytojas: jo — turbūt 
verslo ar pramonės didžiūnas 
(tik spėju). Nors jungtuves 
atliko ne dvasininkas, religinėje 
ceremonijų daly maldos bei 
giesmės buvo krikščioniškai 
žydiškas mišinys, užsibaigęs 
stiklo sudaužymu ir „Mazel 
Tov" šauksmais. 

Lietuviško kraujo turint i 
jaunosios motina, per pažintis 
pasikvietusi muzikaliai išprusu
sią Genę Beleckienę, prisiprašė, 
kad Sunny Hills lietuvaitės, 
būtinai su tautiniais drabužiais, 
atliktų dalį vokalinės pro
gramos. Visos Antrosios jaunys
tės choro dalyvės, ir dar keletas 
ne chorisčių, mielai sutiko. 
Keletą kartų repetavę, jns gerai 
pasiruošė. Ceremonijų metu. 
dainuodamos dalyvavo jaunuo
sius lydinčių parade, daugiau 
dainavo prožektorių apšviestos. 
Pasisekimo būta didelio. Po 
jungtuvių amerikiečiai klausi
nėję apie Lietuvą, gyrę tauti
nius drabužius, norėję žinoti, ar 
jos profesionalės, nr galėtu 
dažniau pasirodyti. 

Dalyvavo šios S. Hills mote
rys: vadovė Genė Beleckienė, 
Onė Adomaitienė, Ona Baltu
tienė, Bronė Balčiūnienė, Juli
ja Čepukienė, Viktorija Dėdinie
nė. Genė Gečienė, Dalia Hadley, 
Bronė Matuzienė, Bronė Nakie
nė, Marta Okienė, Anelė Peč-
kaitienė, Ona Peleckienė. Jadzė 
Schmicker ir Albina Vyšniaus
kienė. Jų pavardės, žinoma, 
vyriškoj giminėj, labai aiškiai ir 
be klaidų surašytos sutuoktuvių 
programos lankstinuke, po 
antrašte „Lithuanian VVoman's 
Choir". 

Kaip gi galėjau tokį įvykį 
nutylėti?! 

Alfonsas Nakas 

Kuomet šaltis ir sniegas laiko 
sukaustęs gamtą šiaurėje, Flo
ridoje — tikra vasara ir žiedų 
šypsenos pasitinka atostogauto-
jus. Gamta atsigauna po vasaros 
karščių, grįžta į savo galią ir žie
dais puošiasi. Šiauriečiams 
tikras rojus: imi ir pamiršti snie
go pusnis. Rodos, visame pasau
lyje šilta. Ne vienas net jūros 
bangose jėgas mankština, norė
damas parsivežti tarsi gyvybės 
eliksyro. 

Ne vieną žiemos mėnesį turiu 
malonumą praleisti lietuviškoje 
apylinkėje St. Petersburge, FL. 
O kur yra tautiečių, ten ir ato
stogos smagesnės, la ikas 
greičiau bėga ir netenka nuobo
džiauti. St. Petersburgo lietuvių 
apylinkę reikia jau lyginti su 
Čikaga. Nors lietuvių skaičiumi 
ir mažesnė, joje bendruomeninis 
bei kultūrinis gyvenimas nema
žesnis. Sekmadieniais 1 vai. be
veik visi važiuoja į lietuvių Sv. 
Kazimiero misiją (Šv. Vardo 
parapijos bažnyčią) išklausyti 
šv. Mišių ir savąja kalba 
pasimelsti. Prie altoriaus Mišias 
koncelebruoja keturi vietiniai 
lietuviai kunigai, o dažnai 
prisideda ir dar koks svečias 
kunigas. Čia poilsiaudamas. Po 
šv. Mišių skubam į lietuvių 
klubą pietų. Tiesiog tenka ste
bėtis, kai čia sekmadieniais į 
klubą suvažiuoja iki 350 
žmonių. Tuo tarpu Čikagoje jau 
labai sunku sukviesti kokiai 
labdaros popietei tokį gausų 
būrį. Sekmadieniais klube ne 
tik pensininkams prieinama 
kaina galima pasistiprinti, bet 
būna kokia nors programa, 
paska i tos , vietos įvykių 
pranešimai. Svečiai, atvykę iš 
kitų vietovių, pavardėmis iš
kviečiami. Kiekvieną sekma
dienį jų yra bent dešimt, o kar
tais ir daugiau. 

Lietuvių klubui šiais metais 
vadovauja Antanas Gudonis. Jis 
yra ir kitų organizacijų pirmi
ninkas, St. Petersburge gerai ži
nomas. Klubui visada reikia 
darbo rankų ir ypač lėšų 
išlaikyti klubą gyvą. Čia ran
da vietą įvairios organizacijos, 
nepaisant pažiūrų skirtumų. 
Veikia lietuviška biblioteka, 

Janina Gerdvilienė, Lietuvių fondo 
įgaliotinė St. Petersburge, FL. 

rūpestingai tvarkoma vedėjos 
Sofijos Salienės. Jos pastan
gomis daug dėžių su knygomis 
iškeliavo į Lietuvą, į mažesnius 
miestelius, kur talpintuvai 
nepasiekia. S. Salienė džiau
giasi, kad ji surinko ir išsiuntė 
į Lietuvą net 16 lietuviškos 
enciklopedijos komplektų. 
Reikia pripažinti, kad mūsų 
tautiečiai tempia didžiulį lietu
viško darbo vežimą, nesvarbu, 
kur jie gyventų. 

Vasario 14 d., po įprastinių 
pietų ir pranešimų, Lietuvių 
fondo įgaliotinė J an ina 
Gerdvilienė pakvietė mane 
padaryti pranešimą apie L. 
fondą. St. Petersburge man teko 
jau ne kartą informuoti tau
tiečius L. fondo reikalu. Šiais 
metais L. fondas pradėjo 
31-muosius savo veiklos metus. 
Užbaigiant 1992 metus, L. fon
das turi 6,611 narių, o pagrindi
nis kapitalas pasiekė 6 mil. 
696,537 dol. Savo pranešime pa
brėžiau, kad nors šio krašto eko
nomija yra sunki, nors mūsų 
tautiečiai gausiai remia savo 
gimines Lietuvoje ir apskritai 
Lietuvos reikalus aukomis, 
tačiau nepamiršta ir L. fondo. 
Per praėjusius 1992 metus kapi
talas paaugo 314,196 doleriais. 
Ilgiau teko paaiškinti apie 
Lietuvai paskirtą vieno milijono 
dolerių sumą: kaip tas milijonas 
yra išmokamas ir kas jį gauna. 
Po pranešimo buvo klausimų. 
Nariai ypač domėjosi tolimesne 

L. fondo padėtimi, o buvo ir 
tokių, kurie pageidavo tuoj pat 
visą kapitalą atiduoti Lietuvai. 
Atrodo, kad ne visi vienodai 
supranta L. fondo įstatus ir juos 
savaip interpretuoja. Buvo 
paa i šk in ta , kad L. fondo 
vadovybė nariams ruošia anke
tą, kurioje bus kiekvieno at
siklausta, kaip jis pageidauja 
savo įnašą toliau tvarkyti: pa
likti čia išeivijos reikalams ar 
atiduoti Lietuvos švietimo bei 
kultūros ministerijai. Tokia 
anketa nariams bus išsiuntinė
ta dar šiais metais. 

Vasario 12 d. vakarą teko 
dalyvauti „Saulės" lituanis 
tinės mokyklos ruoštame lab
daros vakare. Atvykusius malo
niai nustebino vietos tautiečių 
jautrus atsiliepimas į lietu
viškos mokyklos gyvenimą. 
Susirinko arti 300 dalyvių, nors 
mokinių yra tik 27, bet jų 
skaičius kasme t didėja. 
,,Saulės" lituanistnei mokyklai 
vadovauja energinga mokytoja 
— vedėja Aurelija Robinson. Ji 
visada su šypsniu veide, jaunat
viškos energijos pilna. Ją teko 
matyti ir chore, ir moterų seks
tete, ir šokant tautinius šokius. 
Vakaro pradžioje, L. fondo 
įgaliotinė Janina Gerdvilienė, 
įteikė mokyklai Fondo paramą, 
1,000 dol. čekį. L. Fondas rems 
lietuvišką švietimą tol, kol bus 
bent vienas, norįs mokytis lietu
viškai. 

Baigėsi vasario mėnuo, bai
gėsi ir mano malonios atostogos 
St. Petersburge. Televizijos ek 
ranas rodo šaltą Čikagos orą ir 
sniego pusnis. Reikia sugrįžti 
prie savo įprastinių darbų. Mė 
nuo prabėgo kaip sapnas drau 
gų ir pažįstamų tarpe. Vėl buvo 
atnaujintos senos draugystės, 
užmegztos naujos pažintys. 

Nemažai teko bendrauti su L. 
fondo įgaliotine Janina Gerd
vilienė. L. fondo vadovybė 
džiaugiasi , t u r i n t i tokią 
darbingą atstovę. Kiekvienais 
metais ji sugeba surasti naujų 
narių, surengti renginį, visur 
atstovauti L. fondui ir didinti 
Fondą įnašais. Šią sumą sudarė 
apylinkėje gyvenančių lietuvių 
įnašai, pomirtinės aukos ir kon
certo pajamos. Jos knygos, 
kurias man tenka kiekvienais 
metais patikrinti, puikiai tvar
komos. 

Mari ja Remienė 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE FOR RENT 

- *= 

BŪKIME LIETUVOJ SU 
ŠV. TĖVU! 

New York—New Jersey parapijos organizuoja kelionę į Lietuvą rugpjūčio 30 - rugsėjo 14 
d.d. ir kviečia visuomenę jungtis į šią kelionę: Apreiškimo, Brooklyn NY, Our Lady of Sor-
rows, Kearny NJ ir Atsimainymo, Maspeth NY. 

Pilna kaina — $1,940 
Į kainą įskaitoma: 

* Skrydžiai iš New Yorko (Iš kitų miestų — pridėtinis mokestis) 
* Trys valgiai kasdieną. 
* Kelionės pagal popiežiaus kelionės programą. 
* Angliškai ir lietuviškai kalbantys vadovai. 
* Įdomių vietų lankymas. 
* įėjimo mokesčiai. 
* Bagažų nešiojimas. 

Kelionė rengiama ne tik pasveikinti šv. Tėvą, bet ir pamatyti Lietuvą. 
Vieta garantuojama, gavus $100 mokestį už asmenį. Mokestį siųsti į minėtų parapijų 

klebonijas arba agentūrai Vytis. 

VYTIS TRAVEL 
2129Kn»ppSt. 

Brooklyn N Y 11229 
Tel. 718-769-3300; 1-300-952-0119 

FAX 718-769-3302 
Tolex 216 282 

nglauslos kalno* vasaros motu skrydžiams Į Uotuvą I i (vairių JAV miestų. 

L«fc W 
GREAT 

PARDUODA ' 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

FtfMA* L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• ML8. kompiuterių ir FAX pagalba i 
• Nuosavybių įkainavimas veftui * 
• Perkame ir Parduodame Namus, 

. * Apartmentus ir Žeme. 
į • Pensininkams NugįjrHfr . ^ 

ttnuomojamn A ka » . . mtog. erdvus 
butas pirmame auki>». Naujai išdekoruc 
tas, ąžuolo grindys, moderni virtuvė, šaldy
tuvas ir virykla. Prie* parką, CaWorma Ave 
Susidomėjusiems verta pamatyti. Pagei
daujama vyr. amžiaus pora arba vienas 
asmuo. Teirautis vakarais; tel . 
708-430-2137. 

Išnuomojami 2 butai: 5 ir 4 
kamb., Marquette Pk. apyl. Suau
gusiems, nerūkantiems. 

Tel. 312-436-9401 

.MISCBLLAHiOŪS^T-

A V I L I M A S 
; M O V I N G 
T«l. 376-1882 • 376-5996 

i 
, io%—20°/o—30% pig'au mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobil'C 

, pas mus. 
F R A N K Z A P 0 U S 

3 2 0 8 V * W e s t 95th S t re t 
Tel. — (708) 424-6654 

( 3 1 2 ) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turki Chicagos mieste leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

^siTEr 0 

Movtng Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 
Vytas: 312-438-5219 

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams. Untytė, | 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Orga 

Z p L ^ INTERNATIONAL 
JJ TRAVEL CONSULTANTS 
rtizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatyrr 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9625 South 79th Avenue 
Hlckory Hm, IMnols ew#57 
Tel. 70S-43O-7272 

iu į namus 

223 Kefverfų gatvė 
VHnHis, Lietuva 
Telefonai: 77-7t-t7 Ir 77-S3-S2 

LAS VEGAS NAKTYS 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE! 

Pirmą kartą mūsų centras Lemonte išvys tokį renginį! 
Bus įvairūs lošimai, pinigų ratas, laimėjmai... laimėjimai..! 
{ėjimas $3 asmeniui. (,,casino" įleidžiami lankytojai tik nuo 

21 metų. 

Datos: penktd., kovo 26 d . 7 v.v. - 12 nakties 
Šestd., kovo 27 d . 6 v.v. - 12 nakties 

Informacijai kreiptis: te l . 708-257-8787 

VIENINTELIS TIESIOGINIS SKRYDIS 

Į RYGĄ 
$380* 

NEREIKIA PERSĖSTI Į KITĄ LĖKTUVĄ 
ŽEMOS BILIETŲ KAINOS 

Pradedant birželio 2 d., 
išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį iš New Yorko. 

AMERICAN TRANS AIR 
Tel. 1-800-382-5892 

• Kaina į viana, pusa Bilkstus t-«ron«i ton ir atgal re*ia i* gyti * i gagu?ds 15 (J <r. maitausiai. 
21 «anąpnasi*sk'e-xlartt lėktuvai kursuota savhr'es c >r>orr-$ $16 JAV mufo. imjgracifos, 
iivvfcirrio mokas«rs į kaioąnei«*8it¥ias Taip pat. txt>e!ą pe'kar*. 'e*'d s,um<**ti 5:0 apsaugai. 
$3 patarnavimams ir $t 45 AFIS. 

Kai«>vi«s pav .jptna transportu į kitas Baitas saks 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuves daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 



LAIŠKAI 

PENSININKŲ GYVENIMAS 
TURI BŪTI PRASMINGAS 

Š.m. kovo 9 d. „Draugo" laido
je skaičiau Jono Šalnos (med. 
dr.) straipsnį su tiksliomis ži
niomis, pavadintą „Stalino mir
ties šešėly". Man buvo tikras 
pasididžiavimas savo draugu dr. 
Šalna. 

Jis, pabėgęs iš Wisconsino 
žiemos, su savo žmona Janina 
džiaugiasi saulėtąja Florida, bet 
dienas praleidžia kūrybingai. 
Tai įrodo ir aukščiau minėtas, 
ilgokas, bet išsamus ir įdomus 
straipsnis. 

Dr. Jonas mums visiems pen
sininkams parodo, kaip galime 
prasmingai leisti poilsio dienas, 
pasidalindami savo žiniomis ir 
patirtimi su kitais. Mieli pen
sininkai, įprasminkime savo 
garbingas ir užs i tarnauto 
poilsio dienas, įsijungdami į 
lietuvių veiklą, spaudos ar radi
jo valandėlių bendradarbia
vimą ar bet kokią kitą lietuvių 
kūrybišką sritį. 

Dr. Antanas Razma, 
Burr Ridge, IL 

KOVOTI AR NEKOVOTI? 

Su įdomumu skaitėme dr. A. 
Kanaukos straipsnį (spausdintą 
trijuose „Draugo" numeriuose) 
„Laisvė kainuoja", o taip pat ir 
V. Statkaus paaiškinimą ir kai 
kurių A. Kanaukos teigimų 
atmetimą. Tokius argumentus, 
kaip pateikia V. Statkus, esame 
ne kartą girdėję iš vyresniosios 
lietuvių kartos, tačiau jie mūsų, 
kurie anuomet buvome vaikai 
Lietuvoje, ne į t ik ina. Nors 
bolševikams lietuviai nei kiek 
nes ipr ieš ino ir „ la i sva i" 
nubalsavo įsijungti į Sovietų 
Sąjungą, vis tiek tauta baisiau
siai nukentėjo: kiek buvo iš
tremtų, kiek išžudytų pirmosios 
ir vėlesniosios okupacijos metu. 
Jeigu pirmajai okupacijai būtų 
bent kiek ginklu pasipriešinta, 
galbūt dar daugiau aukų būtų 
buvę, bet pasaulis taip pat būtų 
žinojęs, kad Lietuva ne savo no
ru pateko į sovietų „globą". 
Savo ir kelių draugų vardu no
riu padėkoti už A. Kanaukos 
minčių spausdinimą „Drauge". 

Algirdas V. Sukis , 
Chicago, IL 

VAJUS „TRAKTORIUS 
ŪKININKUI" 

Mano dėmesį patraukė prane
šimas „Tėviškės žiburiuose" 
Kanadoje Lietuvos konsulo 
Hario Lapo paskelbtas vajus 
„Traktorius ūkininkui", Va
sario 16-tosios dienos šventėje. 
Man atrodo, kad tai geras ir 
prakt iškas planas. Tad jį 
pateikiu čia. 

Po se imo ir prezidento 
rinkimų daug rašoma, kaip da
bar išeivija rems Lietuvą. Įvai
rių vajų metu Lietuva ir pavie
niai vadovai buvo sušelpti 
kompiuteriais ir kita aparatūra, 
o pagrindinis krašto maitintojas 
— ūkininkas buvo pamirštas. 
Dabartiniai ūkininkai-naujaku-
riai, tikri krašto kankiniai. 
Dažnas be pastogės, be įrankių 
žemei dirbti. 

Traktorius T-25 kainuoja 
1,450 JAV dolerių. Pirmą tokį 
traktorių nupirko pats konsulas 
Haris Lapas. Per trumpą laiką 
jau nupirkti 6 traktoriai. Vieną 
traktorių gali pirkti 2 , 3 ar dau
giau asmenų. Ūkininkas, gavęs 
traktorių, susitaria su pirkėju 
dėl išmokėjimo sąlygų. Dėl in
formacijos yra duotas Lietuvos 
konsulato Kanadoje adresas 
235 Yorkland Bvd., Suite 502, 
Willowdale, Ontario M2J 4Y8 
Canada. 

Marga Reinienė, 
Westchester, IL 

A.A. KPT. ANDRIŲ JUŠKEVIČIŲ 
ATSISVEIKINUS 

Š.m. vasario 23-čios dienos va
kare po sunkios ligos Amžiny
bėn iškeliavo visuomenininkas, 
daugelio organizacijų narys, 
nenuilstantis kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės, Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės kapito
nas a.a. Andrius Juškevičius, 
palikdamas liūdinčią žmoną 
Zuzaną, dukrą Jūratę ir jos vyrą 
Joną Variakojus, vaikaičius dr. 
Renatą ir inž. Joną, Lietuvoje 
brolius kun. Kazimierą, Juozą 
ir kitus artimuosius. 

Vasario 26 d. jo kūnas buvo 
pašarvotas Petkus - Butkus 
laidojimo namuose Ciceroje. 
Vakare, gausiai susirinkus 
giminėms, draugams, pažįsta
miems ir organizacijų, kurioms 
velionis priklausė, atstovams, 

i įvyko atsisveikinimas. Prieš at-
. sisveikinimą kan. Vaclovas Za-
' karauskas pravedė maldas už 
j a.a. Andriaus sielą. Maldos 

baigtos, visiems giedant „Mari
ja, Marija"... 

Atsisveikinimą pravedė ir 
žodį tarė LKVS Centro valdybos 
pirmininkas Edmundas Ven-
gianskas, pažymėdamas, kad A. 
Juškevičius, 1930 m. baigęs 
Karo mokyklą, tarnavo 3-me ir 
9-me pulke. Buvo baigęs Aukš-

I tuosius Karininkų kursus (Aka-
! demiją). Išeivijoje 16 metų 

vadovavo „Ramovės" Čikagos 
skyriui, keturis kartus buvo 
išrinktas į Centro valdybą pir
mininko pareigoms. Velionis 

| visada buvo darbštus, parei-
' gingas ir sąžiningas. 
i „Ramovės" Čikagos skyriaus 

vardu atsisveikino pirmininkas 
i Juozas Mikulis, pažymėdamas, 

kad velionis buvo Sąjungos 
| Garbės narys. Amerikos Lietu

vių Tarybos vardu atsisveikino 
Centro valdybos pirm. Gr. La
zauskas. Lietuvių Tautinės są
jungos vardu žodį tarė pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Balfo 
Cicero skyriaus vardu žodį tarė 
pirm. dr. Bronė Motušienė. 
Vytauto Didžiojo Šaulių Rink
tinės vardu kalbėjo pirm. Alfon
sas Paukštė, pažymėdamas, kad 
velionis buvo apdovanotas Šau
lių Žvaigždės ordinu. Reorgani
zuotos Lietuvių Bendruomenės 
vardu atsisveikino Antanina 
Repšienė, pažymėdama velionio 
didelius nuopelnus šiai organi
zacijai. Išsamų žodį tarė iš 
Detroito atvykęs R.L.B-nės 
Tarybos prezidiumo vicepirm. 
žurn. Vladas Pauža. Velionio 
vaikaičių vardu jautrų žodį tarė 
dr. Renata Variakojytė, padė
kodama bočiui už moralinę ir 
materialinę paramą. Atsisvei
k in imo metu šauliai ir ramovė-
nai ėjo garbės sargybą. 

Vasario 27 d., šeštadienį, 9:30 
vai. ryto velionis iš koplyčios 
buvo išlydėtas į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyko gedulingos pamaldos už jo 
sielą. Šv. Mišias aukojo Mar-
ąuette Parko klebonas emeritus 
A n t a n a s Zakarauskas, kan. 
Vaclovas Zakarauskas ir kun. 
Vytautas Bagdanavičius. Pa
mokslą pasakė kan. V. Zaka
rauskas, iškeldamas velionio 
tv i r tą į s i t ik in imą Lietuvos 
la isvės atgavimą. Tą velionis 
įrodė savo atliktais darbais. 
P a m a l d ų metu giedojo sol. 
Algirdas Brazis. 

Po gedulo pamaldų velionio 
p a l a i k a i buvo n u l y d ė t i ir 
palaidoti šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. Apeigas prie 
duobės atliko kun. A. Zakaraus

kas. Baigus maldas, trispalvė, 
dengusi jo karstą, „Ramovės" 
Čikagos skyriaus pirmininko 
buvo įteikta velionio žmonai. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 
ąžuolinis karstas, papuoštas 
gėlėmis ir pabarstytas Lietuvos 
žemele, nuleistas į Amžino 
poilsio vietą. 

Po to visi buvo pakviesti pie Į 
tums į Royal Palace valgyklą. , 
Kun. A. Zakarauskas sukalbė
jo Amžiną atilsį už velionio sie
lą ir palaimino maistą. Baigus 
pietauti, vaikaitis inž. Jonas 
Variakojis tarė jautrų padėkos 
žodį visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse. 

Ant. Repšienė 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. kovo mėn. 23 d. 

Ir vienąkart, pavasari, 
Tu vėl atjosi drąsiai. 
O, mylimas pavasari, 
Manęs jau neberasi... 

Salomėja Nėris 

P A D Ė K A 
A.tA. 

LEONAS KEŽENIUS 
Daugelio negalavimų išvargintas, staiga mirė 1992 m. 

lapkričio 27 d. Cleveland, OH, sulaukęs 77 metų. Palaidotas 
gruodžio mėn. 2 d. Loudon Park kapinėse, Baltimore, MD. 
Dėkoju visiems, man padėjusiems skaudžiausiose mano 
gyvenimo valandose. 

Nuoširdi padėka Dievo Motinos parapijos Clevelande 
klebonui kun. Gediminui Kijauskui, S.J. už atsisveikinimo 
maldas laidotuvių namuose ir už atnašautas laidotuvių šv. 
Mišias, taip pat St. Mary Magdalene parapijos Willowicke 
kun. M. Matusz, atskubėjusiam į ligoninę suteikti velioniui 
paskutinį patepimą ir būti su manimi. Dėkoju ir tos parapi
jos kun. E. Marquard, asistavusiam laidotuvių mišiose; taip 
pat kun. K. Pugevičiui Baltimorėje už maldas prieš išlydint 
velionį ir už jo palydėjimą į kapines. 

Esu dėkinga Dievo Motinos parapijos vargonininkei R. 
Brazaitienei už vargonavimą ir giesmes. Dėkoju karsto 
nešėjams Clevelande: V. Balandai, S. Ignatavičiui, R. 
Keženiui, K. Narbutaičiui, V. Nykštėnui ir Z. Obeleniui; Bal
timorėje — J. Palubinskui, Juozui, Algiui, Jonui ir Vitui Siau-
rusaičiams ir K. Vieraičiui. 

Dėkoju visiems draugams, kaimynams ir pažįstamiems už 
užuojautas žodžiu ir raštu, visiems taip gausiai dalyvavusiems 
šv. Mišiose atsisveikinant su velioniu, dosniai aukojusiems 
šv. Mišioms ir Religinei šalpai velionio atminimui. Širdinga 
padėka brolėnui Rimantui Keženiui, atskubėjusiam iš Michi-
gan man padėti ir globojusiam mane iki išskridimo į 
Baltimore. 

Ypatinga padėka Ingridai Bublienei ir Nijolei Kers-
nauskaitei, pasirūpinusiais Mišių dalyvius pavaišinti kava 
ir pyragais. 

Dėkui kaimynams už gėles. Dėkui St. Mary Magdalene 
parapijos 9 vai. Mišių velionio bičiuliams už sukalbėtą rožinį 
laidotuvių namuose. 

Nuoširdi padėka Baltimorės giminaičiams, kad mane 
globojo, pasirūpino laidotuvių pietumis ir nuotraukomis. 
Dėkui velionio seserėnams, broliams Siaurusaičiams, už gėles. 
Dėkui visiems, palydėjusiems velionį į kapines, užprašiusiems 
šv. Mišias, mane guodusiems ir man patarusiems. 

Nuoširdi padėka svainiui akt. Juozui Palubinskui už pietų 
metu padeklamuotą tam momentui tinkamą B. Brazdžionio 
eilėraštį. Dėkui buv. velionio viršininkui, Tauragės apskr. 
mokyklų inspektoriui K. Dūliui už gražius žodžius, prisime
nant juodviejų darbą ir bendravimą. 

Padėka Jakubs & Son laidotuvių direktoriams Clevelande 
už ypatingai kruopštų patarnavimą, taip pat H. Hubbard 
laidotuvių direktoriams Baltimorėje. 

Visiems tariu nuoširdų ačiū ir prašau Dievo palaimos. 
Mano mylimas Levuti, ilsėkis ramybėje tarp artimųjų, iki 

aš ateisiu pas tave. 

Liūdinti žmona Stasė T. Valinskaitė Keženienė 

A.tA. 
ISABEL KULIEŠIS 

M a s i l i ū n a i t ė 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1993 m. kovo 20 d., 1:30 vai. ryto, sulaukusi 52 metų. 
Gimė Argentinoje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Algis, duktė Zita; 

Argentinoje seserys: Konstancija Pascolo, Lucia Masiliūnas. 
Taip pat daug giminių ir draugų. 

Priklausė „Dainavos" ansambliui. 
Velionė pašarvota antradienį, kovo 23 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 24 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, duktė, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

DVEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į tobulą 
grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikiu, nes 
meilė nemiršta. 

Šv. Mišios už a.a. John buvo aukojamos kovo 22 d., pirma
dienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir tą pačią dieną 
8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 
Žmona Sabina 

Daugelį metų ištvermingai dirbęs ateitininkišką 
darbą 

A.tA. 
JONAS ŽADEIKIS 

iškeliavo Amžinybėn. Liūdesyje pasilikusiai jo žmonai 
VALERIJAI, seserims, broliui, jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia. 

Ateitininkų Federacijos valdyba 

AtA. 
ELENAI BAGDANAVIČIENEI 

mirus, jos dukrai ALDONAI URBIENEI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą. 

Ciakų ir Vilučių šeimos 

A.tA. 
IZABELEI KULIEŠIENEI 

staiga palikus šį pasaulį ir pradėjus žvaigždėmis 
nušviestą Amžinybės Kelionę Dievo prieglobstyje, 
mes dalinamės liūdesiu sujos vyru ANTANU, sūnum 
ALGIU ir dukra ZITA, reikšdami nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Bronius, Karen Molas, 
sūnus Erikas ir dukra Daun su 
vyru Peter Clouston 

A.tA. 
ANTANAS MENDELIS 

Daug metų gyveno Chicagoje, Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. kovo 18 d., sulaukęs 71 metų. 
Nuliūdę liko: sesuo Marija Riukienė ir brolis Juozas Men-

delis Lietuvoje. 
Velionis pašarvotas antradienį, kovo 23 d. nuo 2 iki 5 v.v. 

S. C. Lack-Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Ave.. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį.kovo 24 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje'9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Laidotuvėmis rūpinasi Lina Skučaitė-Vlavianos ir adv. 
John A. Gibaitis. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, brolis ir draugai. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 708-9744410. 

H i 

Mielai draugei, kaimynei 

A t A . 
ONAI JAGĖLIENEI 

staigiai mus palikus, jos vaikus DANUTE, JŪRATĘ 
su vyru STEPHEN, JONĄ su MARYTE, anūkus RO
BERTĄ ir JONĄ, brolį VITĄ su šeima ir kitus 
gimines užjaučiame ir kartu liūdime: 

J. U. Balskai 
A. Buivydienė 
A. Dirgėla 
J. J. Gramai 
J. Jarašienė 
V. Jarienė 
J. Karsas 
K. Kubilienė 

M. Noreikienė 
S. Plenienė 
B. Razminienė 
A. Riškienė 
O. Rušėnienė 
A. Sakalienė 
A. B. Slonskiai 
S. Vaišvilienė 
B. Žemaitienė 

: 

t* 

A.tA. 
ADELEI GELGOTIENEI 

mirus, nuoširdi užuojauta jos dukrai, mūsų narei. 
DANUTEI CIPKIENEI, jos šeimai ir artimiesiems. 

Clevelando ateitininkai 

J 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 52.3-0440 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose . 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ant radienis , 1993 m. kovo mėn. 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x I vyresniųjų lietuvių cent
rą — Seklyčion kovo 24 d., tre
čiadieni, 2 vai. p.p. atvyksta An
tras Kaimas, turės ime progos 
pamatyt i įdomią programą. 
Viešnia iš Lietuvos, sol. Nijolė 
Ščiukaitė taip pat pažadėjo apsi
lankyti ir padainuoti dar negir
dėtų dainų. Po programos-ben-
dri pietūs. Visi kviečiami ir lau
kiami. Nepraleiskite progos! 

x Kvieč iame: Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų draugija rengia 
m e t i n ę . .Ža id imų p o p i e t ę " 
sekm., kovo 28 d., 2 vai. po 
pietų, Marijos Aukšt. mokyklos 
patalpose. (.Marąuette ir Fair-
field A ve.). B u s Bingo žaidimų, 
laimėjimų, s k a n i ų pyragų, 
duonų, kugelio ir t.t. Kviečiame 
atsilankyti i r l inksmai praleis
ti popietę. 

x Žiburė l io Mon te s so r i mo
kyk lė l ė s a p ž i ū r ė j i m a s b u s 
balandžio 4 d., sekmadienį, nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. 
L a u k i a m a n a u j ų m o k i n i ų , 
kur iems jau suėjo a r greitai 
sueis 3 metai. Kviečiama visuo
menė, o ypač šeimos su maža
mečiais vaikais, aplankyti mo
kyklėlės patalpas Lietuvių cen
tre, Lemonte, susipažinti su 
montessorine auklėjimo sistema 
ir su vedėja Danute Dirvoniene. 

x L i e t u v o s Vyč ių c h o r a s 
kartu su Šv. Andriejaus bažny
čios choru ir solistais A. Braziu, 
D. Eidukaite-Fanelli , Ann M. 
Kassel ir D. Anderson atliks Th. 
Dubois „Septynis Kr is taus žo
d ž i u s " ir W. A. Mozar to 
,.Lacrimosa" sekmadienį, kovo 
28 d. (ne 4 bal.) 3:30 vai. p.p. Šv. 
Andriejaus bažnyčioje 768 Lin
coln Ave., Calumet City, įėjimas 
— auka . Visus maloniai kviečia 
choro dirigentas muz. Faustas 
Strolia ir choro valdyba su pirm. 
Sabina Henson. 

x Dai l . P r a n a s G a s p a r o n i s 
iš Los Angeles. CA, atsiuntė 
didesnę auką „Draugo" pa
ramai ir rašo: „Kadangi dien
raštis ..Draugas" yra lietuvybės 
jungtis ir gaivintojas, t ad pagal 
išgalę, visi tu rė tų paremti jo 
egzistavimą". Nuoširdus ačiū. 

x Det ro i to L i e t u v i ų orga
nizaci jų centras per finansų 
sekretorių Česį Šadeiką dėkoja 
„ D r a u g o " r e d a k c i j a i už 
garsinimą Vasario 16-sios mi
nėjimo ir ta proga atsiuntė auką 
dienraščio paramai . 

x Lietuvių O p e r o s vienin
telis Bellinio o p e r o s „ N o r m a " 
spektaklis įvyksta balandžio 18 
d., 3 vai . p.p. Morton mokyklos 
teatre, 2423 S. Austin Blvd. Bi
l ietai j a u g a u n a m i Vaznel ių 
p rekybo je , 2501 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629, te l . 312-
471-1424. Bilietus gal ima užsi
sakyti ir paštu tuo pačiu adresu, 
čekį i š r a š a n t L i t h u a n i a n 
O p e r a Co., I n c . Bilietų kainos 
35, 25, 20 ir 12 dol. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai. 
Vaznelių parduotuvė atidaryta 
tik a n t r a d i e n i a i s , ke tv i r t a 
dieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 v.r. — 4 v. p.p. 
Kviečiame visus nepraleisti šios 
progos ir dalyvauti nuostabiai 
puikios operos spektaklyje. 

(sk) 

x M e t i n ė s Pa l . J u r g i o Ma
tu la ič io misijos rekolekcijos bus 
kovo 25, 26 ir 27 d., o baigsis 
kovo 28 d. 11 vai. šv. Mišiomis. 
Konferencijos su Mišiomis bus 
kasdien 7:30 vai. vak. Rekolek
cijoms vadovaus Panevėžio ka
tedros prel. A. Antanavičius. 

x Kovo 28 d., sekmadienį 
Cicero miesto lietuviams didelė 
š v e n t ė — sol i s tės Ni jo lės 
Šč iuka i t ė s koncer tas , k u r i s 
įvyks Šv. Antano parapijos 
salėje 12 vai., tuoj po šv. Mišių. 
Visi kviečiami gausiai koncerte 
dalyvaut i . 

x O p e r o s solistai V a c l o v a s 
i r M a r g a r i t a M o m k a i , so l . 
G e n o v a i t ė Maže ik ienė ir so l . 
A l v i n a G ied ra i t i enė giedos 
religiniam koncerte, kurį ruošia 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
pa rap . choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino. Vargonais 
palydės muz. Ričardas Šokas, 
dalyvaus ir orkestras. Koncertą 
globoja parap. klebonas kun. J . 
Kuzinskas. Koncertas vyks Ver
bų sekmadienį , 2 vai. p .p . 
parapijos bažnyčioje. Visi y r a 
kviečiami tą popietę skirti prieš-
velykiniam susikaupimui ir 
religinei muzikai. 

x Rekolekci jos Tėvų J ė z u i 
t ų kop lyč io j e bus kaip ir pra
ėjusiais metais prieš Verbų 
sekmadieni , balandžio 1-4 d. 
(ketvirtadienį, penktadienį, šeš
tadienį), 7 vai. vakare. Negalin
t iems vakare dalyvauti konfe
rencijos su šv. Mišiomis bus 
ry ta is 10 valandą. Baigsis Ver
bų sekmadienį 10 vai. Mišiomis 
ir pusryčiais . Rekolekcijas pra
ves kun . Alg. Paliokas, S.J. 

x V. R a č i ū n a s , Chicago, 111., 
pra tęsė prenumeratą, pridėjo 
didesnę auką dienraščiui, palin
kėjo kant rybės , dirbant tokį at
sakingą lietuvišką darbą, svar
b i a u s i a , kad „ D r a u g a s " 
išsi laikytų, nes mes dedame 
visas viltis ir jį remiame. Taip 
pat prašo, saugoti lietuvių kalbą 
nuo barbarizmų. 

x T R A N S P A K įstaiga S t . 
P e t e r s b u r g , FL. jau veikia. Ve
dėja — Vida Meiluvienė. Į s tg . 
t e l . 813-360-9881, n a m ų — 
813-360-1364. 

(sk) 

x K o v o 28 d., s ekmad ien i , 
po šv. Mišių, Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte, r e n g i a m a s 
P r u d e n t i a l d r a u d o s ir finan
sinių pa ta rnavimų kompanijos 
s e m i n a r a s . Seminaro temos: 
nuošimčiai i r šalies ekonomika; 
nauji potvarkiai dėl pensijų per
ved imo , b a n k ų se r t i f i ka tų 
sąvoka; investavimų galimybės; 
i lgalaikė sveikatos priežiūra. 
R e n g i n y j e t a i p pa t b u s 
ka lbama, ka ip išvengti „proba-
t e " proceso, apie „living t rust" . 
Seminarą rengia Prudent ial 
atstovai — Angelė Kavakienė ir 
J ames Coury. Seminare daly
v a u s a d v o k a t a s R o b e r t a s 
Zapolis, Prudential manadžeris 
Ken H o r n . Po s e m i n a r o 
svečiams b u s patiektos nemo
kamos vaišės — kava ir pyragai. 
Nuoširdžiai kviečiame apsi
lankyti . 

(sk) 

V 

Ska i tyk ime ir r e m k i m e v ien in te l į išeivijos 

l i e tuv ių d i en raš t į 

S u d a r y d a m i t e s t a m e n t u s , b e n t da l į tur to 
p a l i k i m e " D r a u g o " d i e n r a š č i u i 

(4545 VV. 63 rd . Str. , C h i c a g o , IL 60629) 

D R A U G A S 
M Ū S Ų IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte žemesniu klasių mokiniai atlieka programą Lemonto 
LB Vasario 16 minėjime. 

BUVO VERTA LAUKTI! 

Pagaliau sulaukėme „Drau
go" vajaus proga ruošto solistės 
Giedrės Kaukai tės ir pianistės 
Gražinos Ručytės koncerto. Jo 
data turėjo dėl nenumatytų 
kliūčių būti dukart keičiama, 
todėl koncertas įvyko tik šešta
dienį, kovo 20 d. Besiklausant 
t rankių plojimų, galima buvo 
suprasti, kad kilniosios Lietuvos 
muzikinio pasaul io viešnios 
neapvylė publikos, gausiai susi
rinkusios net iš tolimesnių vie
tovių į Jaun imo centro didžiąją 
salę. 

Kalbant apie programos atli
kėjas ir koncerto eigą, norisi 
spindėti tuo pačiu entuziazmu, 
kuriuo nušvito Aldonos Stem-
pužienės, faksu skubiai atsiųs
ti , įspūdžiai po koncerto Cle-
velande kovo 17 d. (žr. „Draugo" 
penktadienio, kovo 19, laidoj). 
Publiką sužavėjo (ir galbūt kai 
kuriuos nustebino) kukli solis
tės apranga. Esame pratę pr ie 
scenoje spindinčių programos 
atlikėjų, o G. Kaukai tės lygios 
spalvos sukne l ę puošė t i k 
nedidelis kryželis an t kaklo. 
Publikos dėmesio neblaškė bliz
gučiai. 

Pirmoji koncerto dalis skir ta 
lietuvių kompozitorių — Justino 
Bašinsko, Felikso Bajoro ir 
Alg imanto Braž in sko kūr i 
niams, kurie buvo ka r tu moder
nūs, neįprasti ir kažkaip liau
diški, siekiantys tarytum pačias 
gi l iausias mūsų tau tosakos 
šaknis, tiek dėl dzūkų ta rme 
tar iamų žodžių, t iek dėl etno
g ra f in iu D a i n a v o s ša l i e s 
sąskambiu nuaidėjusių melo
dijų. Ir skrido daina po dainos, 
lyg pavasario padangėje lauki
nių žąsų r y k a v i m a s , l y g 
pirmųjų šalnų vejamų gervių 
tr ikampių atsisveikinimas su 
gimtinės laukais... Beveik buvo 
sunku patikėti, kad tiek drama
tinės įtampos glaima sukaupti 
tose d a i n o s e , be t Giedrės 
Kaukai tes interpretacija tuoj 
sugavo publikos dėmesį ir nebe
paleido — priversdama šypso
tis su kiekvienu žaismingesnių 
mostu, išgyventi liūdesį ir šird
gėlą, ypač F. Bajoro „Ritaujoja, 
sesute" dainoj, kur žuvęs brolu
t is gu l i ir , , a u k š t i e l n y k a s 

x „ Ž A I B A S " k e t v i r t i 
metai garantuota i ir pat ikimai 
pristato užs ien ie t i škas mais to 
p r e k e s Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
u ž s a k y m a i p r i s t a t o m i per 10 
d a r b o d ienų į n a m u s . Kreip
tis; „ŽAIBAS*, 9525 So . 79th 
Ave. , H i c k o r y Hil ls , E 60457, 
te l . 708-430-8090. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI -
sūris, aliejus, dešros i r kt. — 55 
svarai $98, arba tik mėsos ir 
aliejaus — $98. Pervedam pin i 
g u s do le r i a i s . T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St., Ch icago , I L 
60629, t e l . 312-436-7772. 

(sk) 

žvaigždes skaičiuoja", o tai pat 
A. Bražinsko „Dvi raudos ir 
aukojimas" (žodžiai M. Marti
naičio). Publika kurį laiką buvo 
lyg ir pasimetusi: nors delnai 
niežėte niežėjo ir norėjosi ploti 
po kiekvienos dainos, niekas 
nedrįso pradėti. Mat programos 
eigoje nebuvo aiškių tarpų, kur 
būtų lengva prapliupti plo
jimais. Tik vėliau publika įsi
s m a g i n o i r , jau n ieko 
n e p a i s y d a m a , reiškė savo 
susižavėjimą. 

Antroje dalyje nuskambėjo 
Johanes Brahmso melodijos, 
abiejų menininkių dėka 
užliejusios salę. Galbūt ši dalis 
buvo ramiausia, nors solistės ir 
pianistės interpretuota su tokiu 
pa t nuoširdžiu kruopštumu. 

Reikia pažymėti, kad Gražina 
Ručytė nebuvo tik sol i tės 
akompaniatorė, bet lygiateisė 
partnerė, programos atlikėja. 
Jo s virtuoziška palyda ir in
tarpai sukėlė nemažesnį pasigė
rėjimą, kaip G. Kauka i t ė s 
dainos. Visi gražūs įvertinimo 
žodžiai , kuriuos apie kon
certmeisterę Gražiną Ručytę 
buvome skaitę ar girdėję, ne tik 
koncerte pasitvirtino, bet buvo 
p r a l e n k t i . Abi men in inkės 
viena kitą papildė, rėmė ir 
vienodai žavėjo publiką. 

I r kas galėjo pamanyti, kad 
tolimos šiaurės dukra Giedrė 
Kaukai tė turi ispaniško kraujo? 
Taip bent visiems salėje atrodė, 
ka i trečioje koncerto dalyje abi 
menininkės pakeitė lietuvišką 
ir vokišką ritmo tėkmę karšta 
Joaąuin Nin muzika. Tačiau pa
ba igus programą ispaniškų 
akordų skambesiu, solistei dar 
nebuvo leista pranykti užkuli
siuose. Plojimams nesiliaujant, 
ji a capella padainavo etno
grafišką „Oi tu kregždele" ir 
žemaitišką liaudies dainą, pir
m a paklausus, ar publikoje yra 
žemaičių? Jeigu pradžioje prisi-
pažno tik publikos dalis, tai, 
d a i n a i pasibaigus, t u r b ū t 
kiekvienas klausytojas būtų 
tiesiog prisiekęs, kad ir jis 
žemaitis... Plojimams vis ne-
r imstant , G. Kaukaitė vėl is
paniškai padainavo Garcia de 
Lorca keturias trumpas dainas 
,,apie meilę ir gyvenimą". 

Pagaliau abi menininkės buvo 

UI ve iksme ateina Kris taus 
motina Marija , o ją atseka ir 
k i t a Marija, kur i j au visai 
pasikeitusi . J i prisipažįsta, kad 
save pardavinėjusi už pinigus, 
bet dabar nebe tur in t i , kur eiti . 
J ė z a u s m o t i n a pas iū lo j a i 
nakvynę, pa ta r ia grįžti pas brolį 
Lozorių i r seserį Mortą. 

IV veiksme Lozorius ir Mor
ta laukia savo sesers Marijos. J i 
grįžta k a r t u su Jėzumi ir jo mo
t ina, k laupias i prieš brolį, pra
š y d a m a a t l e i s t i . Lozo r iu s 
šiurkščiai j ą a t s tumia . Tuo tar
pu Lozorius pažvelgia į Kristaus 
akis . Jo žvilgsnio paveiktas, 
sušvelnėja i r ją priima. Scena 
gana graudi . 

Tuo ir užsibaigė vaidinimas, 
kur is visiems labai patiko, visi 
plojo ir š aukė bravo. Pasirodė ir 
autorė L. Atkočiūnienė, visiems 
dar tebeplojant, atėjo į sceną ir 
kiti a r t i s ta i (vos besutilpo), 
visiems buvo padovanota po 
rožės žiedą, režisierė gavo visą 
puokštę. Atėjo programų vadovė 

apdovanotos gėlėmis, o Vacio- ir ne t keli fotografai, o J. Šid-
vas M o m k u s , „ D r a u g o " vajaus lauskas visą vaidinimą nufilma-
p i rmin inkas ir k a r t u su Mari ja vo. 

Nuotr. A. R. 

Remiene ruošęs šį koncertą , 
padėkojo programos atl ikėjoms, 
visus sus i r inkus ius pakvies
damas į J a u n i m o centro kav inę 
dar va landė lę pasižmonėti . 

D . B . 
j 

DRAMA SEKLYČIOJE 
Iš t ikrųjų t a i buvo didelė 

staigmena, kai vyresniųjų lietu
vių cen t re — Seklyčioje, pro
gramos vadovės Elenos Siru
tienės pas tangomis , kovo 17 d. 
buvo pa te ik tas naujai pa rašy tas 
religinis va id in imas „Sugrįži
mas". J o autorė ir režisierė buvo 
Liucija Atkočiūnienė , o k i t i 
aktoriai šie: skai tytoja — E. 
Pal i l ianienė, J ėzus — V. Volko
vas, Mari ja J . Šedienė, J ėzaus 
m o t i n a — M. J u k n i e n ė , 
S i m o n a s — J . Ž e b r a u s k a s 
(paskui j i s buvo ir Lozorius), 
Joana i r po to J u d a s — O n u t ė 
Lukienė, Mor ta — A. Grin-
cevičienė, Horacijus — V. Di
jokas, moterys — J. Aleksandra
vičienė, G. T u m o s i e n ė , M. 
J u k n i e n ė , A lb ina N o r k i e n ė , 
vaikai — B. Braškytė , Ž. Tumo-
saitė, G. Šedys. Nors d a u g 
aktorių ir net 4 veiksmai , be t 
vaidinimas buvo neilgas, užsitę
sė vos 4 5 min. 

P i rmame veiksme pasirodė 
skaitytoja su t r u m p a įžanga, o 
į sceną užlipo poetas Horaci jus 
ir l inksmai nusi te ikusi Marija. 
Po t rumpo pasikalbėjimo jie da r 
pašoko seną šokį. S ta iga ji su
šunka: „P ranaša s a te ina" . Tuoj 
į sceną užlipa Jėzus i r jį lydin
čios moterys su vaikais, kuriuos 
j is la imina. Ka i t ik Marija 
pažvelgė į Kr i s t aus ak i s , s ta iga 
jos veidas pasikeičia, ji surimtė
ja ir, a t s tūmus i Horacijų, nuo jo 
pabėga. 

II ve iksme Kris tus įžengia į 
Simono n a m u s ir atsisėda. Stai
ga pasirodo Marija su kvepalų 
indu, suklumpa priėjo kojų, ima 
verkti i r tept i Jėzaus kojas 
kvepalais. Tuo ta rpu J u d a s ne
iškenčia nesušukęs : „Galėjo 
tuos kvepa lus parduot i , o pini
gus vargšams išdalyti". Kr is tus 
jos nepavaro, nors kiti buvo la
bai pa tenk in t i , ne t pas ipikt inę . 

Pabaigai E . Sirut ienė nuošir
džiai dėkojo autorei L. Atko-
čiūnienei i r visiems ar t is tams, 
taip pat i r gaus ia i susirinku
siems žiūrovams, ka r tu kvietė 
pasist iprinti pietumis. 

Tikrai šis trečiadienis buvo 
įspūdingas dėl paties vaidinimo 
ir gausių a r t i s t ų dalyvavimo. 
Vaidinimas visiems atskleidė 
gilesnę Gavėnios prasmę ir nu
t e i k ė r i m t e s n i a m sus imąs
tymui . Buvo malonu žiūrėti ir 
tą viską pajust i . 

A P B 

Š V I E Č I A „ Ž I B U R Ė L I S " -
L I E T U V I U M O N T E S S O R I 

M O K Y K L Ė L Ė 

Lemonto „Ž ibu rė l io" mo
kyklėlė, veikiant i Lietuvių cen
tro pa ta lpose , gerokai pasi
stūmėjo šių mokslo metų pro
gramoje. K a d a n g i a n t r a m e 
semestre mokyklėlė priglaudė 
k e t u r i s n a u j u s a u k l ė t i n i u s , 
m o k i n u k ų g r e t o s t r u p u t į 
sutankėjo i r dabar lanko net 40 
va ikų! Č i k a g o s pr iemiesčių 
lietuviškų še imų tėvai siunčia 
savo g in tarė l ius — mažamečius 
va ikus (nuo 3 iki 6 m. amžiaus) 
į „Žiburėl io" mokyklėlę, siek
dami dvejopo tikslo: kadangi 
visi mokyklėlėje kalba lietu
viškai , mūsų tėvų bei senelių 
gimtoji ka lba , liaudies dainos 
pasakos, ža idimai , šventės ir 
paročiai n u o mažens gyvuoja 
mūsų jauniausios kartos kasdie
niniame gyvenime. „Žiburėlio" 
mokytojos i r adminis t rac i ja 
deda daug pastangų, kad „Žibu
rėl io" šviesa neužgestų, bet 
toliau šviestų ir žadintų viltis 
mažamečių še imoms, norin
čioms ugdyti savo jaunąjį atža
lyną lietuviškoje aplinkoje. Ant
rasis tikslas: Montessori kasdie
nio gyvenimo mokyklėlė sudaro 
k iekvienam auklė t in iu i pro
gą lavint i tvarkingumą, at
sakingumą ir sugebėjimą su
s ikaupt i , s a v a r a n k i š k a i dir
bant pas i r ink tus užsiėmimus. 
Montessor i s is temoje k iek
vienas va ikas vystosi indivi
dual iai pagal savo įgimtus ga
bumus , jam pr i imtu tempu. Ši 
svarbi p a t i r t i s nuo mažens 

x Kaip ir k iekvieno m ė n . 
p a s k u t i n i sekmadieni , kovo 
28 d. Baltia Express priiminės 
s i u n t i n i u s Lietuvių cen t r e 
Lemonte nuo 9 v.r. Teirautis: 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x BALTIA Express pristato 
siuntinius greičiausiai ir pati
kimiausiai. Laukiame jūsų kas
dien nuo 9 v.r.-4 v. p.p. Adresas; 
3782 W. 79 St.. Chicago, IL 
60652. Skambinti nemokamai: 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

suteikia vaikui gerą pagrindą 
tolimesniam mokymuisi. Šiuo 
metu 36 „Žiburėlio" šeimos eina 
užsibrėžtu keliu, dirba, siek
damos šio dvejopo tikslo. 

„Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlė bus at idaryta apžiū
rėjimui sekmadienį, balandžio 4 
d., nuo 10 iki 1 vai. p.p. Tuo 
metu laukiame naujų auklė
tinių, kuriems suėjo arba grei
ta i sueis 3 metai. Maloniai 
kviečiame visuomenę, o ypač 
šeimas su mažamečiais vai
k a i s , a p l a n k y t i „Žiburė
l i o " mokyklė lės p a t a l p a s , 
susipažinti su montessorine 
aplinka ir pasitarti su mokyk
lėlės vedėja Danute Dirvoniene. 

Kaip ir kiekvienais mokslo 
metais , „Žiburėlis" Vasario 
16-tą šventė labai įspūdingai. 
Visi auklėtiniai atvyko mokyk-
lėlėn, pasipuošę tautiniais rū
be l i a i s , k a r t u a t s i ne šdami 
įdomų lietuviškos tautodailės 
pavyzdį: gintaro gabalėlį, tauti
niu raštu išaustą juostą, me
dines klumpes ir t.t. Kiekvienas 
mokinukas kantriai laukė eilės 
visiems papasakoti apie savo 
atneštą daiktą. Mokytoja j iems 
papasako jo l egendą ap i e 
Gedimino sapną bei geležinį 
vilką. Šventės proga auklėtiniai 
p a d e k l a m a v o a t m i n t i n a i 
i šmok tą e i l ė r a š t u k ą a p i e 
Lietuvos Vytį ir t r ispalvę. 
Mokyklėlėje nuspalvinus lietu
višką vėliavėlę arba staugiantį 
geležinį vilką, kiekvienas pasi
didžiuodamas parsinešė namo 
parodyti tėveliams. 

Vasar io 8 d. „Žiburė l io" 
mokyklėlėje įvyko motinos-
vaiko vakaras. Mažieji auklė
tiniai pasinaudojo proga parody
t i savo mamytėms kasdieninę 
„darbovie tę" — mokyklėlės 
k l a s ę . Nors auk lė t in ių s u 
m a m y t ė m i s porų s u s i d a r ė 
nemažas būrys, mažamečiai 
neišdykavo su draugais, bet tuo
jau įknibo į darbelius, trokš
dami parodyti savo mamoms, ką 
y ra mokyklėlėje išmokę ir ką 
ten dirba. Kiekvienas moki
n u k a s pavieniui pa s i r i nko 
atskirą darbelį. Pagal Mon
t e s s o r i metodo p a g r i n d i n ę 
taisyklę, darbas yra pabaigtas 
t ik tada, kai darbo priemonės 
sugrąžintos į vietą. Šią taisyklę 
mokyklėlės auklėtiniai supran
t a ir visi tvarkingai, pabaigę 
v i e n ą darbel į , sugrąž ino 
užsiėmimo medžiagą ir tik tada 
pasirinko kitą darbelį. Keli 
vyresnieji auklėtiniai mamytes 
nustebino matematikos užsi
ėmimų sugebėjimais. Atrodo 
nuostabu, kad 4 arba 5 metų 
amžiaus vaikas mokėtų sudėti 
i r atimti! Paaiškėjo, kad mes, 
mamytės, per daug vaikučius 
aptarnaujame ir dažnai nepa
kankamai įvertiname jų suge
b ė j i m u s bei s a v a r a n k i š k ą 

* galvoseną. Stropiai dirbant 
mokyKlėlės a u k l ė t i n i a m s , 
motinos-vaiko vakaro valandėlė 
grei ta i prabėgo, o mamytės 
žavėjosi mažamečių auklėjimo 
pažanga. Šiltais žieminiais švar
k e l i a i s i r k e p u r ė l ė m i s 
apsivilkusius, prie lauko durų 
sutiko žvaigždėmis pasipuošęs 
nakt ies dangus ir stora sniego 
paklode užsidengusios surikiuo
tos mašinos. Kaip gera vaikams 
su draugais per sniego pusnis 
šokinėti, iki visos mamos storus 
sniego sluoksnius nuo mašinų 
langų nubrauks! Paraudona
vus ia i s skruostais i r gerai 
n u s i t e i k ę m o k i n u k a i i r 
mamytės susėdo į mašinas, grei
t a i išs iskirs tydami nakt ies 
tamsumoje. Rytoj vėl jaunieji 
m o k i n u k a i s u g r į š į 

„darbovietę"... 
I r e n a Ivanauska i t ė -

Senkev ič ienė 

..Žiburėlio" mokyklėlės mokinė Regina Čyvaitė demonstruoja mamai Dainai 
Čyvienei naujai išmoktą piešimo meną. 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai. d 




