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Brazauskas nevyksta 
į Maskvą

Vilnius, balandžio 3 d. (Elta) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pirmadienį išplatin
tame pareiškime pažymi, kad 
gegužės 8 dieną, kai daugelyje 
pasaulio valstybių bus šven
čiama pergalė prieš fašizmą, jis 
tvirtai apsisprendė būti Lie
tuvoje.
„Antrojo pasaulinio karo pami
nėjimo gegužės 9-tą dieną Mask
voje mums, kaip tautai ir vals- i

V
Sleževičius išieškotus pinigus 

pervedė labdarai
Vilnius, balandžio 3 d. (Elta) 

— Iš Vytauto Landsbergio per 
teismą išieškotus 6,000 litų 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius paprašė pervesti į 
Lietuvos vaikų fondo sąskaitą.

Premjeras šį savo prašymą ad
resavo Vilniaus miesto antro-

Aštuoni rinkimų
laimėtojai atsisakė

> < mandatų
Vilnius, kovo 31 d. (Elta) — 

Aštuoni iš 1,488 į savivaldybių 
tarybas išrinktų narių atsisakė 
mandatų. Kaip pranešė Vyriau
siosios rinkimų komisijos pir
mininkas Zenonas Vaigauskas, 
Vyriausioji rinkimų komisija 
patenkino jų prašymą.

Mandatų atsisakiusiųjų vietas 
savivaldybėse užims politinių 
partijų ir organizacijų sąrašuose 
iškelti pirmieji neišrinkti 
kandidatai.

Trys iš atsisakiusiųjų būti 
savivaldybių tarybų nariais 
nusiskundė savo sveikata, nors 
sausio pabaigoje apygardų rin
kimų komisijoms pateikė pažy
mas, kad jokiomis negaliomis 
nesiskundžia. Kitų, kaip pa
aiškėjo po rinkimų, netenkina 
darbo sąlygos bei atlyginimai už 
darbą.

Estija pirmauja tarp
Baltijos valstybių

Vilnius, kovo 29 d. (LR- 
AGEP) — Estijos investicijų rizi
ka yra mažiausia, palyginus su 

( kitomis Baltijos valstybėmis,
rašo „Lietuvos rytas”. Didžiojoje 
Britanijoje leidžiamo ekonomi
nio žurnalo „Euromoney” suda
rytoje lentelėje Estija užima 66 
vietą. Prieš metus ji buvo 105 
vietoje. Latvija prieš metus bu
vo 104 vietoje, o dabar nusileido 
į 106-tą. Lietuva per metus pa
kilo dviem vietomis ir dabar yra 
108-oje.

Iš buvusių komunistinių šalių 
pirmauja Čekija, esanti 35 

»* vietoje, Slovėnija — 47-oje, ir 
Vengrija — 50-oje vietoje.

Investicijų rizikos laipsnis 
nustatomas pagal devynis ro
diklius, tarp kurių yra šalies 
ekonomikos augimo perspekty
vos dviems metams, politinės ri
zikos laipsnis, šalies užsienio 
skolų mokėjimo reguliarumas, 
galimybės išvežti iš valstybės 
kapitalą ir kitos.

— Vyriausioji Rinkimų Ko
misija kovo 31 d. patvirtino 
galutinius rezultatus rinkimų į 
savivaldybių tarybas visose 56 
Lietuvos miestuose ir rąjonuo- 
se. Nustatyta, jog pažeidimų, 
kurie galėjo turėti įtakos ga
lutiniams rinkimų rezultatams, 
nebuvo. (Elta)

tybei, nėra prasmingas ir todėl 
į iškilmes Maskvoje aš. nevyk
siu”, pareiškė jis. „Tai, kad 
Lietuva po karo išnyko iš Euro
pos politinio žemėlapio yra pa
sekmė ir nevienareikšmių Jal
tos bei Potsdamo konferencijų 
sprendimų, kuriuos padiktavo 
didžiųjų valstybių interesai” 
pažymi jis. „Todėl netikslinga 
būtų vykti ir į Londoną”, mano 
prezidentas.

sios apylinkės teismui, nuspren
dusiam, kad už garbę ir orumą 
žeminančias žinias atsakovas 
Seimo opozicijos vadas turi 
sumokėti minėtą sumą ieškovui 
A. Šleževičiui.

Šį apylinkės teismo nuospren
dį Vytautas Landsbergis ape
liacine tvarka apskundė aukš
tesnės instancijos Vilniaus 
apygardos teismui. Šis pirma
dienį atmetė V. Landsbergio 
skundą ir paliko galioti apy
linkės teismo sprendimą.

V. Landsbergis kels bylą 
toliau — Vilniaus apygardos 
nuosprendį, kaip neteisingą, jis 
žada kasacine tvarka apskųsti 
Apeliaciniam teismui.

Rusų pastatyta tvora
Lietuvos pasienyje

bus išardyta
Vilnius, kovo 30 d. (AGEP) - 

Tvora, kurią kovo 24 d. pastatė 
Rusijos pasieniečiai, vienašališ
kai ženklindami Rusijos Kali-
Singrado srities ir Lietuvos 

eną, bus išardyta iki balandžio 
1 d. vakaro, pranešė gerai infor
muoti šaltiniai Lietuvos Vidaus 
reikalų ministerijos pasienio 
policijos departamente.

Kovo 24 d. Kaliningrado pa
sienyje esančioje Šakių rajono 
girininkijoje, Rusijos pasie
niečiai be Lietuvos pareigūnų 
žinios pastatė 240 metrų ilgio 
tvorą. Tvora pastatyta 12 metrų 
nuo sienos Lietuvos teritorijoje. 
Tokiu būdu Rusija užėmė 30 arų 
Lietuvai priklausančios žemės 
plotą.

Kaliningrado pareigūnai tokį 
poelgį aiškino tuo, kad siena 
tarp Lietuvos ir Kaliningrado 
srities nėra aiškiai nustatyta ir 
neatmetė galimybės, kad tai tė
ra nesusipratimas.

Pasak Lietuvos pareigūno, 
tvora bus pastatyta ankstesnėje 
vietoje, ties išlikusia buvusios 
sovietinės Lietuvos ir Kali
ningrado srities riba.

Kasmet į kariuomenę
šaukiama mažiau

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) — 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius pa
neigė, kad dėl lėšų trūkumo gali 
nepavykti pavasarinis šauki
mas į privalomąją krašto ap
saugos tarnybą. Jis informavo, 
kad ministerijai iš valstybės 
biudžeto jau pervesta 1.5 mili
jono litų, už kuriuos numatyta 
aprengti ir į tarnybos vietą 
pristatyti pašauktus jaunuolius.

Vyriausybė nutarė, kad šie
met tikrąją krašto apsaugos 
tarnybą turės atlikti iki 4,500 
Lietuvos jaunuolių, tačiau, kaip
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JAV gynybos sekretorius William Perry (kairėje) sveikinasi su Nikoląj Lapov, II Pasaulinio karo 
veteranu, sutikęs jį sekmadienį Pergalės parke ir muziejuje Maskvoje. JAV gynybos sekretorius 
Maskvoje ragino rusus atsisakyti atominių elektrinių statybos kontrakto su Iranu ir perdavė 
slaptų JAV žvalgybos dokumentų apie Irano branduolinę programą. Sekr. Perry tačiau užtikrino, 
kad JAV pagalba Rusijai mažinti savo branduolinių ginklų ir karinę pramonę neturėtų būti 
sulaikyta net ir jei Rusija neatsisakytų sutarties su Iranu. Jei Rusija iki prez. Clintono gegužės 
9 d. vizito Maskvoje atšauks padarytą 1 bilijono dolerių sutartį su Iranu, JAV žada dar kelių 
dešimčių milijonų dolerių pagalbos JAV branduolinės pramonės bendradarbiavimo projektais 
su Rusija.

Lietuva neskuba grąžinti 
rusus dezertyrus

Maskva, kovo 30 d. (AGEP) — 
Rusija reikalauja kuo greičiau 
išduoti Rusijos Baltijos laivyno 
dezertyrus, kurie nuo kovo 25 d. 
yra prisiglaudę Vilniuje.

„Jų perdavimo vilkinimas ga
li pakenkti pozityviai besi
vysiantiems Lietuvos ir Rusijos 
santykiams”, kovo 30 d. per
spėjo Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos atstovas 
Nikita Matkovskij.

Baltijos laivyno jūreiviai 
Aleksandr Vaselkov ir Ruslan 
Kurdiukov kovo 19 d. pasitrau
kė iš savo dalinio Kaliningrade, 
o kovo 25 d. perėjo Lietuvos 
sieną ir pasiprašė politinio prie
globsčio. Savo poelgį jie grindžia 
nenoru dalyvauti karo veiks
muose prieš Čečėniją.

Reikalaudamas skubaus de
zertyrų išdavimo, Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas teigė žurnalistams, kad 
„Lietuvoje dėl pabėgusių 
jūreivių mėginama sukurstyti 
politinę kampaniją ir įtraukti į 
ją parlamentarus”.

Tuo tarpu Lietuva atmeta kal
tinimus politinių aistrų kurs
tymu. „Nei Lietuvos Seimas, 
nei jo Žmogaus ir piliečių teisių

Lietuva įteikė protesto notą 
dėl pabėgėlių transporto

Vilnius, kovo 30 d. (AGEP) — 
„Netvarka”, pasakė Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, spaudos konferencijoje ko
mentuodamas pastarojo meto 
įvykius Lietuvos, Latvijos ir 
Rusijos pasieniuose, kai kelias 
dienas tarp šių šalių stumdoma 
apie šimtas pabėgėlių iš Azijos. 
„Netvarka ir pas mus, ir pas 
mūsų kaimynus”, pažymėjo 
prezidentas.

Tuo tarpu iš Rygos prane
šama, kad Latvijos užsienio

rodo praktika, dėl lėšų stygiaus 
kasmet jų pašaukiama mažiau.

Šį pavasarį į privalomąją ka
rinę tarnybą dvylikai mėnesių 
bus šaukiami 1976 metais gimę 
jaunuoliai, kuriems šaukimo 
metu jau bus sukakę 19 metų.

Pašauktieji naujokai tarnybą 
atliks Vidaus reikalų ministe
rijos vidaus tarnybos ir pasienio 
policijos daliniuose, taip pat 
kitose Krašto apsaugos ministe
rijos paskirtose vietose.

komitetas nedarė jokių pareiš
kimų šiuo klausimu”, Maskvo
je pasakė Lietuvos ambasados 
Rusijoje sekretorius Gintaras 
Jatkonis žurnalistui duotame 
pasikalbėjime.

Tačiau, pasak jo, Lietuva 
atmeta reikalavimą greičiau iš
duoti dezertyrus. „Šie kareiviai 
paprašė politinio prieglobsčio, o 
sprendžiant tokius klausimus 
skubėti nedera”, sako G. Jat
konis.

Kaip jau skelbta, Seimo 
Žmogaus ir piliečių teisių 
komitetas kovo 28 d. nutarė 
siūlyti Lietuvos Vidaus reikalų 
ministerijos Migracijos depar
tamentui nedeportuoti iš 
Lietuvos Rusijos dezertyrų, kol 
su jais nepasimatys motinos ir 
Rusijos žmogaus teisių gynimo 
organizacijų atstovai.

Tuo tarpu pasimatymo su sa
vaitgalį Vilniuje sulaikytais 
dezertyrais ir jų išdavimo jau 
paprašė Rusijos ambasadorius 
Lietuvoje Nikolaj Obertyšev.

Pabėgę iš dalinio rusų kariai 
tebelaikomi Vilniaus paskirs
tymo punkte. Punkto pareigū
nai sakė, kad su bėgliais kol kas 
nepasimatė nei jų motinos, nei 
Rusijos ambasados darbuotojai.

reikalų ministerija įteikė notą 
Lietuvos ambasadai Rygoje, 
kurioje reiškiamas protestas dėl 
traukinio sulaikymo antradienį. 
Kaip žinoma, tuomet Lietuvos 
pasieniečiai, nenorėdami dar 
kartą įsileisti nelegalių 
migrantų, keliom valandom su
laikė visą keleivinį traukinį, 
vykusį į Lietuvą, ir praleido ji 
tik tuomet, kai buvo atkabintas 
vagonas su pabėgėliais.

A. Brazauskas pabrėžė, kad 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija nedelsiant turi labai 
rimtai imtis ir parengti būtinas 
sutartis su kaimyninėmis vals
tybėmis, kurios padėtų išvengti 
panašių situacijų. „Tai labai 
rimtas darbas, ir tokie susitari
mai turi būti pasirašyti”, sakė 
Lietuvos vadovas. Jis taip pat 
pastebėjo, kad su nelegalių 
migrantų problema labai rimtai 
susiduria Ukraina ir Lenkija.

Kaip pranešė Latvijos pasie
niečiai, nelegalūs pabėgėliai 
kovo 30 d. jau antra diena buvo

LDDP mobilizuojasi 
savivaldybėse 

išsaugoti savuosius

Vilnius, kovo 31 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį įvykusiame 
LDDP miestų ir rajonų tarybų 
narių seminare, LDDP pirmi
ninkas premjeras Adolfas Šle
ževičius pasakė, kad vienas pa
grindinių LDDP frakcijų savi
valdybių tarybose narių užda
vinių — neleisti kilti naujai 
„raganų medžioklės” — kadrų 
valymo bangai dėl ideologinių 
motyvų, ypač ten, kur absoliu
čią daugumą gavo dešiniosios 
politinės jėgos.

A. Šleževičius pažymėjo, kad 
vietinės LDDP tarybos privalo 
stebėti savo politinių oponentų 
veiklą, kaip vykdomi jų rin
kimų pažadai ir apie tai infor
muoti respublikinę partijos 
tarybą. Jis taip pat teigė, kad 
tik veiksmingai bendradar
biaujant savivaldybėms ir cent
rinei valdžiai įmanoma pagerin
ti valstybės ekonominę padėtį, 
efektyviai spręsti daugelį socia
linių problemų.

Seimo Kontrolierių 
Įstaiga pradeda 

veiklą
Vilnius, kovo 30 d. (Elta) — 

Kovo 31 d. Lietuvoje oficialiai 
pradeda veikti nauja instituci
ja — Seimo Kontrolierių {staiga. 
Penki Seimo kontrolieriai tirs 
piliečių skundus dėl valstybės ir 
savivaldybių pareigūnų pikt
naudžiavimo ir biurokratizmo.

Seimo kontrolieriai yra nepri
klausomi nuo Seimo narių, kitų 
institucijų bei pareigūnų. Lie
tuvos Seimo kontrolierių įstaty
mas reglamentuoja jų veiklos 
sričių pasiskirstymą: du kontro
lieriai tirs valstybės įstaigų, 
vienas — karinių ir joms prily
gintų įstaigų ir du — vietos sa
vivaldybių įstaigų pareigūnų 
veiklą.

laikomi Kursavos geležinkelio 
stotyje maždaug už 10 kilo
metrų nuo Rusijos sienos. Po 
paskutiniojo Rusuos atsisakymo 
juos priimti kovo 29 d. rytą, Lat
vija daugiau nemėgino pabėgė
lių išsiųsti į Rusiją. Latvija jau 
pradėjo rūpintis pabėgėlių mai
tinimu.

Paskelbta enciklika 
apie žmogiškos 

gyvybės apsaugą
Roma, kovo 30 d. (NYT) — 

Popiežius Jonas Paulius II ket
virtadienį paskelbtoje encikli
koje — t.y., visuotiniame laiške 
visai Bažnyčiai — ligšiol stip
riausia savo laiškuose panau
dota kalba pasmerkė abortus ir 
eutanaziją, pavadindamas šiuos 
veiksmus „nusikaltimais, kurių 
jokie žmogiški įstatymai negali 
pateisinti”. Šiame laiške, kaip 
rašo Celestine Bohlen „The 
New York Times” laikraštyje, 
popiežius taip pat ligšiol 
griežčiausiais žodžiais pasisakė 
apie mirties bausmės taikymą: 
ši bausmė taikytina paties 
paskutinio pasirinkimo atveju, 
„kai jokiu kitu būdu nebeįma
noma apsaugoti visuomenės ... 
tokie atvejai yra labai reti, gal 
iš viso praktiškai neegzistuo
jantys”.

Laiške jis atsišaukė į kata
likus, kad jie priešintųsi įsta
tymams, kurie pažeidžia pagrin
dinę žmogaus teisę į gyvybę — 
ar tai būtų dar negimusiųjų 
teisė, ar mirštančiųjų teisė. Šiuo 
laišku popiežius įnešė šį klausi
mą į politinę areną, bardamas 
demokratines šalis už tai, kad 
jos atima „pagrindinę, neat- 
imtiną teisę į gyvybę”, moty
vuodamos daugumos piliečių 
valios vykdymu.

Šiame dokumente, kuris buvo 
ruošiamas keturis metus, 
kalbėdamas apie įstatymus, lei
džiančius abortus ir eutanaziją, 
popiežius sakė, jog „sąžinė ne
stato jokio įsipareigojimo laiky
tis tokių įstatymų; priešingai, 
yra rimta ir aiški pareiga prie
šintis jiems” demokratinėse 
visuomenėse priimtomis prie
monėmis. Bet enciklikoje popie
žius pabrėžė, kad priešinimasis 
neturi naudotis smurto priemo
nėmis. „Kuomet pagal šiuos 
principus protesto sąjūdžiai 
veikia ryžtingai, bet nesinau
dodami smurtu, jie skatina 
platesnį ir gilesnį sąmoningumą 
apie gyvybės brangumą ir iššau
kia bei įgalina didesnį įsiparei
gojimą ginti gyvybę”.

Šiame laiške vėl buvo pabrėž
tas draudimas naudoti dirbtinės 
gimimo kontrolės priemones ir 
vėl buvo pasmerktas žmogaus 
gyvybės dirbtinis pradėjimas 
laboratorijose, kadangi toje 
procedūroje parenkant vieną 
embrioną — pradėtą žmogišką 
gyvybę — sunaikinama daugybė 
kitų.

Ketvirtadienį paskelbtos encik
likos „Evangelium vitae” — „Gy
vybės Evangelįja” — 200 pusla
piuose yra ne tik deklaracijos 
apie abortus ir eutanaziją, bet 
taip pat ir filosofiniai argumen
tai apie moralę ir civilinius 
įstatymus bei gausybė citatų iš 
Šv. Rašto ir popiežiaus asme
niškas mąstymas, kuriais apla
mai šio popiežiaus dokumentai 
pasižymi.

Bet, rašo katalikų teologijos 
specialistas, žurnalistas Peter 
Steinfels „The New York 
Times” laikrašty, enciklikos ir 
yra tokio pobūdžio dokumentas: 
iš dalies teologijos mokslo vei
kalas, iš dalies dvasinė skai
tyba, iš dalies politinė dekla
racija.

„Evangelium vitae” encik
likos 12-oje puslapių apie 
sudėtingą sąlytį tarp civilinės 
teisės ir moralinio įstatymo 
nebandoma išsamiai aprašyti 
daugybės tomų bažnytinio mo
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kymo šia tema. Vieton to, šie 
puslapiai suprastini kaip led
kalnio viršūnė, nurodantys į 
žemiau paviršiaus esančią 
Bažnyčios mokymo bei tradici
jos pagrindą ir nurodantys 
kunon kryptin ši visuma slenka.

Svarbiausi šios enciklikos mo
kymai tiesioginiai eina į karš
čiausiai žmonių visuomenėje 
diskutuojamų klausimų vidurį: 
Enciklikoje rašoma, kad žmo
giškos gyvybės neliečiamumas 
siekia net pirmąsias gyvybės 
pradėjimo valandas, kai kelios 
pasidauginusios ląstelės dar 
visiškai nepanašios į žmogišką 
sutvėrimą, kuris jau matomas 
net dvi savaites po pradėjimo. 
Enciklika tvirtina, kad žmo
giškos gyvybės neliečiamumas 
yra dar net labiau esminis, negu 
žmogaus rinkimasis gyventi ar 
mirti savižudybės ar eutanazijos 
atveju.

Naujame Bažnyčios dokumen
te taip pat tvirtinama, jog nors 
neįmanoma visų moralės dėsnių 
įrašyti į civilinius įstatymus, 
tačiau pašalinimas juose įrašytų 
gyvybės apsaugos nuostatų (bet 
kuriai žmogiškos gyvybės stadi
jai) įveda „reliatyvizmą” 
moralėje (t.y., kai veiksmų 
moralumas sprendžiamas ne iš 
pačių veiksmų, o priklausant nuo 
jų aplinkybių), kuris ilgainiui 
pakerta net demokratinės vi
suomenės pagrindus.

Tačiau iš tų etikos specialistų, 
kurie stipriai pritaria šiame do
kumente išdėstytiems žmogiš
kos gyvybės neliečiamumo dės
niams, kai kurie kelia klausi
mą, ar popiežiaus ryškios, juo
da-balta pozicijos, neatstums 
galimų Bažnyčios sąjungininkų, 
pastangose pakeisti dabartinę 
visuomenės kryptį, slenkančią 
į vis didėjantį moralinį relia
tyvizmą gyvybės apsaugos klau
simais. Šioje enciklikoje vyrau
jantis įvaizdis yra pasaulio, 
„pagauto dramatiškoje kovoje 
tarp 'mirties kultūros’ ir 'gy
vybės kultūros’ ”.

Nors daug ryškiau, kaip anks
tesnėse enciklikose, popiežius 
pripažįsta tragiškų aplinkybių 
vaidmenį (pvz., skurdo, prievar
tavimo, beviltiškumo ar išstū
mimo iš visuomenės), privedant 
prie abortų, savižudybės ar eu
tanazijos, vienok virš visko jis 
iškelia moralės įstatymo abso
liutą: gėris ir blogis yra nedvi
prasmiškai aiškūs ir abortai, 
savižudybė, eutanazija aiškiai 
stovi blogybių pusėje. Bet 
moralinio absoliutizmo kritikai 
mano, kad tokia pozicija gali tik 
atbaidyti tuos, kurie galėtų būti 
Bažnyčios sąjungininkai paša
linant šias blogybes iš visuo
menės ne tiek draudžiančiais 
įstatymais, kiek šalinant aplin- 

1 kybes, privedančias prie tų
veiksmų.

KALENDORIUS
Balandžio 4 d.: Šv. Izidorius, 

vyskupas (560-636 m. Ispanijo
je); Alėta, Algaudas, Šilinis. 
1763 m. gimė poetas Antanas 
Strazdelis (mirė 1833 m. balan
džio 11 d. 1926 m. sudarytas 
Lietuvos-Vatikano konkorda
tas. 1949 m. Vašingtone pasi
rašytas Šiaurės Atlanto Paktas, 
sukuriantis NATO gynybos or
ganizaciją.

Balandžio 5 d.: Šv. Vincentas 
Ferrer, kunigas (mirė 1409 m.); 
Kresencija, Žyginte, Rimvydas
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DAR APIE PROSTATOS 
VĖŽĮ

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

Apie prostatos vėžį prieš kiek 
laiko esu jau rašęs „Drauge”, 
bet manau, kad būtų pravartu 
dar kartą apie jį pakalbėti. 
Paskutinių penkerių metų tėk
mėje naujai diagnozuotų prosta
tos vėžio auglių padidėjo dvi
gubai. Apskaičiuota, kad prosta
tos vėžiu šiais metais susirgs 
daugiau kaip 200,000 vyrų. Iš
skiriant odos vėžį, prostatos 
vėžys yra dažniausiai pasitai
kantis vėžys vyrų tarpe. Naujos 
d' ignostinės priemonės, kaip 
ultratrumu bangų aparatas ir 
kraujo PSA tyrimas, daug pri
sidėjo prie tikslaus vėžio diagno
zavimo. Anksčiau, neturint šių 
priemonių. 7 iš 10 diagnozuotų 
prostatos vėžiu būdavo 
nepagydomi, dabar gi 7 iš 10 
diagnozuotų gali būti pagydomi.
Pi statos vėžys išsivysto du tris 
kartus dažniau pas tuos vyrus, 
kanų tėvai arba broliai buvo ta 
. i u.. -11 ųe S k ■ ui i n u c ...
meninu* romiai ti*. daug . 
negu vienas trečdalis vyrų per 
50 metų amžiaus turi 
mikroskopines vėžio ląsteles 
prostatoje, taip, kad 42 iš 100 
vyrų visą laiką nešioja prosta
toje vėžio ląsteles, bet tik 10 
gyvenimo tėkmėje būna diag
nozuoti kaip turintys prostatos 
vėžį, o tik 3 miršta.

L'ltratrumpų bangų aparato 
(ultrasound) pagalba vėžio aug
lys gali būti tiksliai lokalizuo
tas prostatoje. Tas labai paleng
vina prostatos vėžio biopsiją Re 
to, kraujo tyrimas, vadinamas 
PSA, atskleidžia vėžio vysty
mąsi gana ankstyvoje fazėje. 
Taigi šios dvi diagnozavimo 
priemonės labai daug prisidėjo 
prie prostatos vėžio ankstyvo 
diagnozavimo ir pagreitinto 
gydymo. Vėžiui pradedant vys
tytis prostatoje, kraujuje padi
dėja PSA (specifinis prostatos 
antigenas), kuris yra matuo
jamas nanogramomis. Nano- 
grarna tai yra milijardinė gramo 
dalis viename skysčio litre. 
Normalus PSA kiekis 40-60 
metų amžiaus vyrui yra tarp 2.5 
ir 4.5. Jeigu PSA pakyla per 10, 
tai įtarimas, kad pacientas gali 
turėti prostatos vėžį, labai 
padidėja. Jeigu PSA būna 20. 
tai laikoma, kad vėžys yra išsi
plėtęs už prostatos ribų, nors 
būna ir tokių atvejų, kad prosta
ta būna normali, o PSA rodo 
40-60 vienetų.

Prostatos vėžio gydymui vy
rauja dvi nuomonės. Vieni vėžio 
ekspertai sako, kad prostatos 
vėžį diagnozavus, prostatą 
reikia tučtuojau pašalinti, o kiti, 
ypač skandinavų ir anglų 
ekspertai, sako, kad nėra reika
lo skubiai operuoti, o reikia 
pacientą stebėti ir laukti. Jie pa
taria operuoti tik tuos, kurių 
prostatos biopsija rodo, kad 
vėžys yra greitai augantis. Lė
tai augantį vėžį jie sako geriau 
stebėti, o neoperuoti. Stebėjimo 
metu daug daugiau žmonių 
miršta nuo kitų ligų, negu nuo 
prostatos vėžio. Jų nuomone, po 
70 metų amžiaus vėžio augimas 
būna lėtas, todėl žmonės ir 
miršta daugiau nuo kitų ligų, 
negu nuo prostatos vėžio. Pagal 
juos, operacija duoda daugiau 
komplikacijų, pvz. lytinę impo
tenciją, šlapimo nesulaikymą, 
plaučių embolizmą ir širdies in- 
farktus. Be to, operacija ne
duoda garantijos, kad vėžys bus 
visiškai pašalintas iš organiz
mo.

Chirurgijos šalininkai sako, 
kad, jeigu vėžys nebūna išsiplė
tęs už prostatos ribų, tai po

operacijos pas 76% operuotų 
pacientų po 10 metų nerandama 
vėžio metastazų. Anksčiau dau
giausia pasitaikančios poopera- 
tyvinės komplikacijos būdavo 
impotencija ir šlapimo nesulai- 
kymas. 1982 metais dr. P. 
Walsh (John Hopkins Universi- 
ty) išdirbo metodą, kaip operaci
jos metu galima apsaugoti ner
vus, kontroliuojančius šlapimo 
ir erekcijos refleksus. Todėl šį 
operatyvinį metodą vartojant, 
šlapinimosi bei erekcijos vyks
mas būna apsaugotos. Chi
rurginio gydymo šalininkai 
sako, kad, jeigu prostatos opera
cijos yra daromos kvalifikuotų 
chirurgų, tai minėtų komplika
cijų nebūna daugiau kaip 1-2%, 
nors kai kas galvoja, kad sunku 
patikėti tokiais gerais rezulta
tais.

Kitas prostatos vėžio gydymo 
būdas — tai radioterapija. Šiuo 
metu radioterapija yra gerai iš
tobulinta. Naudojant CT (Cat 
scan), prostatą galima lokali
zuoti labai tiksliai ir rentgeno 
spindulius galima nukreipti tik 
į prostatos audinius, nepažei
džiant kitų audinių. Bet šlapimo 
pūslė ir tiesioji žarna randasi ar
ti prostatos, rentgeno spindulių 
zonoje, todėl ir tampa suerzin
tos. Dėl to išsivysto viduria
vimas ir cystitas, bet šie 
nemalonūs simptomai pranyks
ta po vieno ar kito mėnesio. Dėl 
švitinimo taip pat susidaro 
šlapimo nesulaikymo ir impo
tencijos komplikacijos. Be to, 
praktika rodo, kad 55 procen
tams pacientų su lokalizuotu 
prostatos vėžiu, gydytų radia
cija, po penkerių metų PSA 
padidėja, tai reiškia, kad vėžys 
organizme vėl pradeda augti.

Prostatos vėžys dar gali būti 
gydomas radioaktyviom ada
tom, kurios būna susmaigs- 
tomos į prostatos audinius, su
pančius vėžio auglį. Šis gydymo 
būdas šiuo metu yra mažiau 
populiarus, nes techniškai yra 
sunku adatas susmaigstyti taip, 
kad jos vienodai veiktų vėžio 
auglį. Tokio gydymo rezultatai 
nėra geri, nes duoda daug loka
linių vėžio recidyvų.

„American College of Sur- 
geons” tyrinėtojų grupė, 
išanalizavus įvairių gydymų 
rezultatus, rekomenduoja, kad 
jauniems vyrams su lokalizuo
tu prostatos vėžiu radikali pro
statos operacija yra geriausia 
išeitis; tuo tarpu senesniems pa
cientams, daugiau kaip 70 
metų, turintiems gerai arba 
vidutiniai diferenciuotus vėžio 
auglius, kurie lėtai auga ir 
duoda tik 1.3% metastazų metų 
laikotarpyje, yra patariama ste
bėti ir laukti, arba operuoti tik 
tada, jei vėžys pradeda staigiai 
augti.

AMERIKIETIŠKA KLINIKA 
MASKVOJE

„Drauge” teko skaityti disku
sijas apie vieno amerikiečio 
pastangas atidaryti medicinos 
kliniką Vilniuje. Tą patį mėgina 
daryti Presbyterian-Columbia 
Centers iš New Yorko. Jie 
atidaro kliniką Maskvos centre, 
kurią aptarnaus amerikiečiai 
gydytojai. Klinika bus atidaryta 
24 valandas. Gydytojai bus ar
timam ryšyje su centru, persiųs- 
dami įvairius duomenis į New 
Yorką (kardiogramas, Xrays, 
smegenų nuotraukas ir pan.) t.t. 
Klinika galės naudotis visi,

Klierikai (iš kairės) Saulius Žėčius ir Arūnas Urbelis.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

MALDA UŽ 
IŠEIVIJĄ KAUNE

Kovo 5 d. su vyru į Mišias 
ėjom Šv. Mykolo (Įgulos) bažny
čioj, Kaune. Prie durų pardavi
nėja „Dienovidį” „XX amžių”, 
„Katalikų pasaulį”, rožinius, 
knygeles, pora moterų išmaldos 
prašo. Pro didžiules duris įėjus 
į vidų-prieš akis nuo žemės iki 
lubų matosi mediniai pastoliai 
(bažnyčios vidus atnaujinamas), 
o po jais sausakimšai žmonių. 
Einam vietos ieškot šone, bet ir 
ten jau nėra. Einam artyn prie 
altoriaus ir matom, kad už 
altoriaus yra suolų ir juose yra 
vietos.

Mišios vyko, kaip senais lai
kais, žiūrėjome į kunigų nuga
ras, bet prieš save matėm šim
tus veidų. Giedojo choras, minia 
atsakinėjo Mišias atnašaujan
čiam kunigui, o aš galvojau apie 
lietuvių Mišias Amerikoje, kur 
vis mažiau veidų žiūri į altorių.

Staiga girdim: „Meldžiame 
Dievo pagalbos Lietuvos išeivi
jai stiprinant lietuvybę užjūry
je”. Šimtai kauniečių garsiai at
sako: „Kristau, išklausyk mus.” 
Meldžiasi už mus. Kai grįšiu tu
rėsiu visiems pasakyti, kad ten, 
Kaune, jie meldžiasi už mus.

Vėliau pasiskambinu į Įgulos 
bažnyčią. Atsako jaunas balsas. 
Prašau pakalbėti su tuo, kuris 
kūrė maldas, kurios buvo skai
tomos per sumą. Jaunas balsas 
tarsi nušvinta — jis parašęs, 
klierikas Saulius Žėčius! Sakau, 
kad noriu tiksliai nusirašyt 
maldą už išeiviją. Tuoj nubėg
siąs pasiimt užrašus. Grįžta ir 
diktuoja. Kodėl jis sukūrė tą 
maldą? Užtat, kad išeiviai „tai 
patys brangiausi žmonės!”

Man buvo taip smagu, kad pa
norau susitikt. Susitikom baž 
nyčioj, jis nuvedė iš arčiau 
pažiūrėt didžiulio rūpintojėlio, 
padovanojo nuotrauką, klebono 
Ričardo Mikutavičiaus eilėraš
čių knygą, knygą apie popie
žiaus viešnagę Lietuvoje (jis 
visur su popiežium), neužmirš
tamas tai įvykis). Aš jį pasikvie
čiau papietaut į čia pat Laisvės 
alėjoj esantį restoranėlį — pasi
rodo jį klebonas Mikutavičius 
ten atsivedantis kavos išgert. O 
klebonas dabar Amerikoj, kur 
pasakysiąs 80 pamokslų!

Klierikas Saulius žino, kad iš
eiviai geri žmonės, nes jau su 
daugeliu yra susitikęs, o ypač 
mini prel. Kučingį iš Los 
Angeles. Prel. Kučingis jį ir dar 
vieną klieriką kviečia atvykti ir 
padėti parapijoj, dar mokytis 
siųs. Laukia tos kelionės klieri
kas Saulius ir truputį bijo, ir 
negali atsidžiaugti išeivių 
gerumu.

Elona Vaišnienė

apmokėdami 750 dol. metinį 
mokestį arba 90 dol. mėnesinį. 
Steigėjai pasirašo sutartis su 
gydytojais vieniems metams ir 
turi užtektinai kandidatų.

E. R.

NAUJA LIETUVOS 
CARITAS VAIKŲ GLOBOS 

PROGRAMA

Lietuvos Caritas federacija 
ketina įgyvendinti naują vaikų 
globos programą. Šio projekto 
tikslas — įsteigti Kaune laiki
nosios vaikų globos namus,, 
kuriuose būtų rūpinamasi 3-16 
metų vaikais, netekusiais tėvų 
paramos, pabėgusiais iš namų ir 
gyvenančiais gatvėje arba įvyk
džiusiais nedidelius nusikalti
mus. Tai bus įgyvendinama 
bendromis Caritas federacijos, 
Kauno miesto savivaldybės, po
licijos komisariato nepilname
čių nusikaltėlių skyriaus, Kau
no vaikų teisių apsaugos parei
gūnų bei kitų visuomeninių bei 
privačių organizacijų pastan
gomis.

Caritas federacijos gen. direk
torės S. Albinos Pajarskaitės 
teigimu, programai vykdyti iš 
Socialinės rūpybos profesinių 
studijų centro prie VDU pareng
tų specialistų jau sudaryta 3 
asmenų grupė, kuriai vadovaus 
direktorius. Projektą koor
dinuos federacijos socialinio dar
bo tarnyba, kuriai vadovauja V. 
Miklyčienė. Kauno miesto savi
valdybė laikinosios vaikų globos 
namams įkurdinti paskyrė pa
talpas ir įsipareigojo mokėti 
atlyginimus personalui ir pa
dengti patalpų eksploatacijos 
išlaidas. Caritas federacija savu 
ruožtu įsipareigojo savo lėšomis 
suremontuoti ir įrengti patal
pas, suformuoti namų persona
lą ir organizuoti darbą. Genera
linė direktorė Informacijos cen
trui sakė, kad šį projektą fi
nansinėmis lėšomis jau pa
rėmė Prancūzijos ambasada 
Lietuvoje.

Lietuvos Caritas federacijos 
kvietimu, vasario 18-24 d. 
Kaune lankėsi Jungtinių Ame
rikos Valstijų vaikų ir paauglių 
krizių namų organizacijos „Co- 
venant House” atstovas Bruce 
J. Henry, kuris projekto organi
zatorius konsultavo minėtų 
namų organizavimo klausimais. 
„Covenant House” yra didžiau
sia JAV vaikų globos organiza
cija, tarnaujanti benamiams ir 
iš namų pabėgusiems jaunuo
liams. Į New Yorko „Covenant 
House” namus per metus vidu
tiniškai kreipiasi arti 6,000 
jaunuolių, kuriems čia suteikia
ma pastogė ir kitos paslaugos, 
atsižvelgiant į pabėgėlių ir 
benamių poreikius. Minėtoji or
ganizacija krizių namus taip pat 
yra įsteigusi Kanadoje, Meksi: 
koje, Gvatemaloje ir Hondūre. 
Caritas federacijos laikinosios 
vaikų globos namų programa 
remiasi šios organizacijos su
kurtu modeliu.

Lietuvos Caritas federacijos 
laikinosios vaikų globos projek
tą sudaro keturi pagrindiniai 
elementai. Tai būtų centras, 
kuris vaikams laikinai suteiktų 
pastogę, juos prižiūrėtų ir įver
tintų jų padėtį. Vaikai galėtų 
čia kreiptis savo iniciatyva, o 
miesto policija čia galėtų patal

pinti gatvėse rastus vaikus, ne
padariusius didelių nusikalti
mų. G|obojančiosios šeimos pro
grama numato sukurti mieste 
globojančiųjų šeimų sistemą. 
Parengti socialiniai darbuotojai 
rūpintųsi globojančiųjų tėvų pa
ieška bei lavinimu. Globojantie- 
ji tėvai turėtų įsisąmoninti, jog 
jie rūpinsis vaikais, kuriuos 
stengsis grąžinti į jų pačių 
šeimas. Pagal šeimos tarnybos 
programą, socialiniai darbuoto
jai dirbs su tomis šeimomis, 
kurių vaikai atsidūrė laikino
sios globos namuose. Šioms šei
moms bus teikiama finansinė ir 
materialinė parama, siūloma 
pagalba sprendžiant konfliktus, 
dėl kurių vaikas buvo priverstas 
palikti savo šeimą, šios paslau
gos nenutrūks ir vaikui grįžus 
į savo šeimą. Jeigu šeima pasi
rodys nepajėgi rūpintis savo 
vaiku, socialiniai darbuotojai 
supažindins su savo išvadomis 
atitinkamus valdžios pareigū
nus. Trečiaisiais projekto vyk
dymo metais ketinama sukurti 
vaikų pagalbos telefoninę liniją, 
kuri leistų vaikams, jų tėvams 
arba su vaikais dirbantiems spe
cialistams nedelsiant gauti
informaciją, padedančią įvertin
ti vaiko situaciją.

„CARITAS” ŽURNALO 
SUKAKTUVĖS

Lapkričio 9 d. Kaune iškil
mingai paminėtas Lietuvos Ca
ritas federacijos žurnalo „Ca
ritas” penkerių metų jubiliejus. 
Minėjimas prasidėjo Kauno Jė
zuitų bažnyčioje, kur šv. Mišias 
aukojo Kauno vyskupas augzi
liaras Sigitas Tamkevičius, 
kun. Robertas Grigas, kun. Ri
čardas Repšys, MIC. Per pa
mokslą kun. R. Grigas pasvei
kino žurnalo darbuotojus jubi
liejaus proga, palinkėjo jiems 
kūrybiškai skleisti krikščiony
bės šviesą. Pasak kunigo, žurna
las, nelyginant Pelenė, po ne- 
išvaizdžiais drabužiais savo neį
mantriu stiliumi puoselėjo geru
mą.

Po pamaldų Caritas organiza
cijos salėje už vaišių stalo da
bartiniai ir buvę žurnalo dar
buotojai bei redaktoriai, Caritas 
federacijos atstovai dalijosi dar
bo patirtimi. Žurnalą „Caritas”, 
kuris pasirodo vieną kartą per 
mėnesį, įsteigė Lietuvo Caritas 
federacija. Vyskupo S. Tamkevi- 
čiaus žodžiais, tai galbūt vienin
telis Lietuvoje katalikų periodi
nis leidinys, visada teigęs pozi
tyvias vertybes ir susilaikyda
vęs nuo destruktyvios kritikos. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

Nr. 11)

CHARIZMININKŲ VEIKLA 
LIETUVOJE

Kauno katalikų bendruome
nės „Gyvieji akmenys” kvieti
mu, sausio 26 — vasario 2 d. Lie
tuvoje lankėsi Atsinaujinimo 
tarnybos misijų direktorius Pe- 
ter Herbeck, JAV specialiųjų 
pajėgų kapitonas, Vietnamo ka
ro veteranas Tom Stemkey ir 
JAV jūrų pėstininkas Mike Ca- 
vallo. Vizito metu svečiai susi
tiko su Marijampolės ir Kauno 
„Geležinio vilko” brigados 
batalionų kariais ir su Kauno 
Vidaus reikalų kariuomenės 
1-ojo pulko kareiviais ir karinin
kais. Susitikimų metu ameri
kiečiai, remdamiesi savo at
sivertimu, dalijosi dvasine ieš
kojimo patirtimi. Sausio 28 d. 
Kauno Technologijos univer
sitete ir vasario 1 d. Kauno 
tarpdiecezinėje kunigų semina
rijoje Peter Herbeck aiškino 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
laišką „Artėjant trečiajam tūks
tantmečiui”.

Interviu informacijos centrui 
katalikų bendruomenės „Gyvie
ji akmenys” evangelizacijos cen
tro vadovė Dalė Šmerauskaitė 
sakė, kad prieš šių metų Sekmi
nes bendruomenė Kaune ketina 
suregnti dvi dienas truksiančią 
atsinaujinimo konferenciją. Ji
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taip pat informavo, kad ben
druomenė šiuo metu rengia 
Šventojo Rašto skaitymo ir ne
dideles formavimo programas 
maldos grupėmis, ketina pradė
ti reguliariai kartą per mėnesį 
organizuoti atnaujinimo dienas 
charizmininkų grupių vado
vams ir eiliniams nariams.

Į lietuvių kalbą taip pat ver
čiama Jungtinių Amerikos Val
stijų teologo Ralph Martin kny
ga „Hungry for God” („Dievo 
alkis”), kuri turėtų pasirodyti 
dar šiais metais. Bendruomenės 
evangelizacijos centro duomeni
mis, Lietuvoje šiandien veikia 
arti 20 charizmininkų maldos 
grupių, iš kurių 9 yra Kaune, 2- 
Vilniuje. „Gyvųjų akmenų” 
evangelizacijos veiklą aukomis 
remia Atsinaujinimo tarnyba, 
JAV ir Kanados charizmininkų 
maldos grupės.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”,

1995. 2)

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd 1-3 vpp 

penki ir šešld 9 v r -12 v p p

6132 S. Kedile Ava., Chicago 
(312) 778-8989 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 551h St . Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79lh Avė Hickory Hills IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgus
172 SchIMer St., Elmhurat, IL 60126 

706-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v pp - 7 v v . antr 9 v r 12 
ketvd 12 - 4 v p p penktd ,2 6 v v

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgaland Ava. 
Chicago Rldga, IL 6041S 

708-636-8622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Suparlor, Sulta 402

Valandos pagal susitarimą
Tai. — (1-312) 337-1265

Kab. tel. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Krauiagysltų Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Lisla, IL 60532 
Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešld pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

i
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Kai reikia atlikti programą mokyklos šventėje, mokytojai talkina mokiniams. Čia Jaunimo cen
tro scenoje Čikagos lit. mokyklos (iš kairės) mokytoja Jūratė Jankauskaitė ir mokiniai — Ada 
Valaitytė, Adelė Ročytė, Darius Norvilas. Nuotr. Vlado Žukausko

LAISVĖS ŠAUKLIO 
ROMO KALANTOS AUKOS 

ĮAMŽINIMUI KAUNE

'■ —

Danutė Bindokienė

♦ i <

KELIAS Į KOVO 
VIENUOLIKTĄJĄ

GINTARAS LABUTIS

Kovo 11 diena — Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
penktosios metinės. Kai kurių 
istorikų nuomone, penkerių 
metų senumo įvykių neįma
noma objektyviai įvertinti. 
Tačiau Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimas 1990 m. 
kovo 11-tąją neturėtų būti sie
jamas tik su šia diena. Būtų 
nedovanotina pamiršti įvykius 
Lietuvoje, pradedant 1940 metų 
sovietų okupacija, o gal geriau 
1939 metų Molotovo-Ribentropo 
slaptaisiais protokolais. Šian
dieniniame pragmatiškame 
pasaulyje viską bandoma iš
reikšti skaičiais, litais ar dole
riais, bet ar galima apskaičiuo
ti nepriklausomybės praradimo, 
o vėliau jos atgavimo kainą?

Nenorėdamas nugrimzti į 
penkiasdešimties metų išsiva
davimo iš sovietinės imperijos 
analizę, paminėsiu keletą 
vėlesniųjų faktų, kuriuos ap
vainikavo 1990 metų kovo 11 
diena.

1988 spalis — Lietuvos persi
tvarkymo Sąjūdžio steigiama
jame suvažiavime priimama 
rezoliucija su didesnės auto
nomijos Sovietų Sąjungos 
sudėtyje reikalavimu. Kai kurie 
suvažiavimo atstovai reikalauja 
rezoliucijų dėl Lietuvos at
siskyrimo nuo Sovietų Są
jungos.

1989 sausis — tuometinė 
Lietuvos Aukščiausioji taryba

paskelbia lietuvių kalbą valsty
bine kalba, o Vasario šešiolik
tąją — Lietuvos Nepriklausomy
bės diena.

1989 vasario 16 diena — tūks
tančiai Lietuvos gyventojų 
pirmą kartą po 1940 metų 
viešai šventė Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną.

1989 kovas — daugelis Lietu
vos persitvarkymo Sąjūdžio 
remiamų kandidatų išrenkami 
atstovais į tuometinį Sovietų 
Sąjungos deputatų suvažia
vimą.

1989 gegužis — Lietuvos 
Aukščiausioji taryba paskelbia 
valstybės suvereniteto dekla
raciją, kurioje pareiškiama, kad 
Lietuvos Respublika buvo jėga 
inkorporuota į Sovietų Sąjungą 
1940 metais. Taip pat paskel
biama, kad Lietuvos įstatymai 
turi pirmenybę prieš Sovietų 
Sąjungos įstatymus.

1989 rugpjūtis — Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos komisi
ja paskelbia, kad 1940 metais 
Raudonoji armija okupavo 
Lietuvą, todėl 1940 metais iš
rinkto Seimo sprendimas įstoti 
į Sovietų Sąjungą yra negalio
jantis.

1989 rugpjūtis — Baltijos 
kelias, — milijoninė žmonių 
grandinė, primenanti pasauliui 
Ribentropo - Molotovo paktą, 
nusidriekia nuo Vilniaus iki 
Talino.

1989 lapkritis — Lietuvos

Aukščiausioji taryba įkuria 
komisiją Lietuvos valsty
bingumui atstatyti.

1989 gruodis — Lietuvos 
Aukščiausioji taryba legalizuoja 
daugiapartinę sistemą Lietu
voje; įregistruojamos pirmosios 
partijos.

1989 gruodis — Lietuvos 
komunistų partija skelbia at
siskyrimą nuo Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos.

1990 sausis — Michail Gor
bačiovas lankosi Vilniuje, 
stengiasi sulaikyti Lietuvą nuo 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo. Bandymas baigiasi 
nesėkme, nors šio vizito metu 
M. Gorbačiovas pareiškia, kad 
Sovietų Sąjunga yra pasiren
gusi svarstyti respublikų išsto
jimo iš Sovietų Sąjungos įsta
tymų projektus.

1990 sausis — Sąjūdžio remia
mi kandidatai laimi daugumą 
rinkimuose į Lietuvos Aukš-. 
čiausiąją tarybą.

1990 kovo 8 diena — Sąjūdžio 
taryba balsuoja už Lietuvos 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjun
gos.

1990 kovo 11 diena — naujai 
išrinktoji Lietuvos Aukščiau
sioji taryba skelbia Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
127 atstovai balsavo už, 6 — 
susilaikė.

Šis įvykių vardijimas būtų 
vienpusiškas, jei nepri
simintume 1990 metų kovo 
11-tosios dienos Baltųjų rūmų 
pareiškimo, kuriame buvo pa
brėžta, kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos turėtų paraginti 
Sovietų Sąjungą gerbti Lietuvos 
piliečių apsisprendimą, pažy
mint, kad Jungtinės Amerikos

Kovo 7 d. Kauno miesto val
dybos potvarkiu įteisinta Romo 
Kalantos aukos paminklinės 
teritorijos įamžinimo vieta, 
kuri, kaip ir iki šiolei buvo 
Muzikinio teatro sodelis, po 
kurio liepomis dar sovietmečiais 
Laisvės šauklys tapo Gyvuoju 
deglu, prikėlęs tautą išsilais
vinimo pakilimui ir kovai už 
visišką Lietuvos laisvę ir Nepri
klausomybę. Kovo 8 d. įvyku
siame bendrame miesto Archi
tektų (pirmininkas A. Kančas) 
ir Dailininkų (pirmininkas 
skulptorius J. Šlivinskas) 
sąjungų tarybų posėdyje, 
dalyvaujant Kauno m. vyriau
siajam architektui V. Paipalui 
bei minėtų kūrybinių organiza
cijų vadovams, skulptūros sekci
jos vadovui A. Šlapikui, R. Ka
lantos aukos atminimo įamžini
mo komiteto pirmininko pava
duotojui A. Kalantai, architek
tams, dailininkams, skulpto
riams, menotyrininkams, ap
svarstytas aukos vietos įamži
nimo projektas — pritarta hori
zontaliai architektūrinės-skulp- 
tūrinės kompozicijos idėjai su 
kai kuriomis erdvės pataisomis. 
Paminklinės teritorijos kompo
ziciją sudarys žalias laukas (iš
saugant esančius medžius), pri
menantis apdegusiais kraštais 
„popieriaus lapą”, kurį pakeis 
iš nerūdyjančio metalo išlieti 
juodos spalvos gabalai-akme- 
nys, simbolizuojantys R. Kalan
tos trapaus gyvenimo 19-ka
pavasarių. Aukos įamžinimo pa
minklinė teritorija bus labiau 
priartinta prie judrios Laisvės 
alėjos pėsčiųjų zonos ir jo prie
kinė dalis maždaug pusmetrį 
pakils nuo dabar esančio grin
dinio. Pačią paminklinės teri
torijos ribą pasiūlyta atskirti 
dangos plokštėmis. Atgimimo 
laikais į grindinį įbetonuota 
raudono marmuro R. Kalantos 
auką žyminti lenta su įrašu: 
„Romas Kalanta 1972.V. 14” 
išliks. Tik ji bus porą metrų 
perkelta prie praėjimo tako ir 
pažymės tą vietą, kur prasidėjo 
susideginimo aktas — arčiau 
dviejų liepų. Ant metalo „akme
nų” bus įmontuotas aukurėlis, 
kuris bus uždegamas ir degs 
vieną valandą tuo pačiu laiku 
kasmet, paminint R. Kalantos

Valstijos nuolatos rėmė Baltijos 
šalių nepaneigiamą teisę į tai
kingą apsisprendimą. Šiandiena 
jau niekas neabejoja, kad ši 
Baltųjų rūmų pozicija Baltijos 
šalių atžvilgiu buvo stipriai 
įtakota Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir kitose pasaulio 
valstybėse gyvenančių lietuvių.

susideginimo metines.
R. Kalantos aukos atminimo 

įamžinimo paminklinę teritoriją 
projektavo kaunietis architek
tas Saulius Juškys, skulptūrinę 
dalį sukūrė daugelio žinomų 
paminklų autorius skulptorius 
Robertas Antinis.

Projektuojant R. Kalantos 
aukos paminklinę teritoriją 
iškilo viešo tualeto, esančio 
prie judrios Laisvės alėjos, racio
nalesnio sprendimo klausimas. 
Jau dabar suprojektuota gyva 
tujų tvorelė, kuri turės atskirti 
šiuos du nesugretinamus objek
tus. Tačiau neatmetama gali
mybė kiek vėliau tai perpro
jektuoti po žeme arba net vi
siškai iš tos vietos iškelti.

Pagal išankstinius paskaičia
vimus, R. Kalantos aukos at
minimo paminklinės teritorijos 
įamžinimas kainuos per 100,000 
litų. Tad jau šiandien atidarytos 
sąskaitos savanoriškoms au
koms. Prisidėti prie šio Laisvės 
šauklio didvyriško akto įamži
nimo kviečiami visi Lietuvos 
žmonės, taip pat ir tautiečiai, 
gyvenantys užsienio šalyse. 
Norintieji paaukoti R. Kalantos 
atminimo įamžinimui, gali pini
gus (litais) pervesti į Vilniaus 
banko Kauno skyriuje (kodas 
260101766) esančią sąskaitą Nr. 
700527, valiutinės sąskaitos Nr. 
87086015 tame pačiame banke 
ir jo skyriuose užsienyje. Di
desnių sumų aukotojai bus įra
šyti į R. Kalantos aukos atmini
mo įamžinimo lentą.

Pranas Abelkis 
Kaunas

MISIONIERIAI 
REIKALINGI IR ŠIANDIEN

Popiežius Jonas Paulius II 
pavadino vienuolių misionierių 
veiklą labai svarbiu indėliu į šių 
laikų Bažnyčios darbą. Per sau
sio 11 d. visuotinę audienciją 
popiežius sakė, jog misionieria- 
vimas yra dieviškojo dosnumo 
ženklas.

„Mes turėtume būti laimingi, 
galėdami šį ženklą taip dažnai 
išvysti ir mūsų laikais”, sakė 
jis. Popiežius pabrėžė, kad 
maldos ir apaštalinio darbo pu
siausvyra buvo dilema visų 
laikų vienuoliams. Visi 
vienuolijų nariai turėtų 
pripažinti, kad jų pašaukimo 
tikslas niekada neapsiriboja 
asmeniniu šventėjimu. Kita 
vertus, vienuoliai pirmieji 
turėtų atsispirti „pagundai 
aukoti maldą vardan praktinio 
darbo”, sakė Jonas Paulius II. 
Popiežius taip pat pastebėjo,

Ko tuo siekiama?
„Draugas” ne vien Čikagos 

dienraštis (nors galbūt čikagie- 
čius jis greičiausiai pasiekia), to
dėl vengiame apsiriboti vien ar
tima aplinka. Juk kitose vie
tovėse, kur „Draugas” ilgainiui 
nukeliauja, skaitytojams nela
bai rūpi „lokaliniai gandeliai” 
bei įvykiai, kurie būdingi šiam 
kampui. Tačiau retkarčiais 
reikia stabtelėti kaip tik prie tų 
„lokalinių reikalų”, nes jie ugdo 
erzelį, ratilais sklindantį toli 
nuo Čikagos ribų.

Net tolimesnėse vietovėse ži
noma, kad Čikagoje ir apylin
kėse turime laimę girdėti kelias 
lietuviškas radijo laidas. Se
niausia — „Margutis”; labai 
populiari — kasdieninė „Ryt
mečio ekspresas”. Pastaroji savo 
populiarumą kartais mėgsta pa
ramstyti viena kita kontra- 
versija. Šia ypatybe pasinaudoja 
žinomi ir mažiau žinomi asme
nys, kuriems suteikiama proga 
skleisti tam tikras pažiūras, 
išsakyti oro bangomis „nuo
skaudas”, kad klausytojai turė
tų vis naujų temų pokalbiams, 
o kartais net aštriems ginčams. 
Tai toli gražu nepeiktina 
taktika, nes „Rytmečio ekspre
sui” suranda naujų klausytojų 
ir senuosius skatina nepraleis
ti nei vienos valandėlės. Reikia 
sveikinti laidos šeimininkų 
sumanumą.

Pasitaiko, kad „R.E.” svečiai, 
norėdami pasiteisinti ar kam 
nors „užvežti”, šiek tiek persi
stengia ir žodžių tvane paskan
dina teisybę. Tuomet būtina tei
sybei numesti „gelbėjimosi 
ratą” Taip neseniai įvyko, kai 
„Rytmečio ekspreso” laidoje iš
girdome Lietuvos ambasadorių 
JAV dr. A. Eidintą, vanojantį 
mūsų dienraštį, esą „Draugas” 
nusistatęs prieš ambasadą, 
trumpina jos straipsnius, ypač 
pranešimą dėl Lietuvos piliečių 
balsavimo savivaldybių rin
kimuose kovo 25 d. Pranešimas 
taip „sugadintas”, kad žmonės 
nesuprato, kas jame parašyta 
(galbūt dėl to nebalsavo?). Ir dar 
daug daugiau kaltinimų mums 
teko už „nedraugiškų” amba
sados adresu laiškų spaus
dinimą, už kai kurių straipsnių 
atmetimą, taisymą...

Gerbdami amb. Eidinto teisę 
laisvai kritikuoti, tos kritikos 
nekomentuosime, bet pasisaky
sime dėl pagrindinio priekaišto

— pranešimo apie balsavimą. 
Š.m. kovo 10 d. pirmame pus
lapyje („JAV esantys Lietuvos 
piliečiai galės balsuoti tik am
basadoje”) išspausdintas prane
šimas, gautas iš ambasados 
kovo 9 d. Jis yra spausdintas žo
dis žodin — netrumpintas, nepa 
keistas, tik su penkių eilučių 
įvadėliu. Kadangi pranešimas 
atsiųstas faksu ir iš to paties 
puslapio paduotas rinkėjoms, 
nėra sunku patikrinti ir atsiųs
tą tekstą palyginti su išspaus
dintu. Tą gali padaryti ir amba
sada. Po kelių dienų, t.y. kovo 
15, trečiame puslapyje pakar
tota ta pati žinia, tiesa, šį kartą 
jau sutrumpinta, tik primenant, 
kas buvo išspausdinta kovo 
10d., taip pat pridedant amba
sados adresą. Jeigu žmonės turi 
keliauti į Vašingtoną, kad 
galėtų balsuoti, tai bent adresą 
jiems reikia žinoti... Taip pat pa
tariama iš anksto registruotis 
ambasadoje, nes iš ten aidi nusi
skundimai, kad rinkimų atveju 
ambasada neturi Lietuvos 
piliečių adresų, todėl negali 
laiku jiems pasiųsti informacijų.

„Draugo” paskirtis patarnau
ti, informuoti, padėti. Tačiau jis 
nėra pavaldus jokiai grupuotei 
ar vyriausybės įstaigai, nepri
valo „šokti pagal jokią muziką”. 
Redakcija ir toliau vienodą 
dėmesį skirs Lietuvos vyriau
sybės bei ambasados veiklai, 
skirs vie ir opozicijai, ir kri
tikai. Kai veikla bus teigiama, 
spausdinsime teigiamus straips
nius, atsiliepimus. Kai ji bus 
neigiama, nevengsime pirštu 
bakstelėti į neigiamybes. Skai
tytojų balsas taip pat nebus slo
pinamas, net jeigu jis kai kam 
nepatiks.

Kodėl vieša kritika „Rytmečio 
ekspreso” laidoje ar kitur yra 
priimtina, o dienraščio pus 
lapiuose — ne? Apskritai pasta
ruoju metu ta užsienio lietuvių 
kritika, jų veiklos, jų pastangų 
nuolatinis menkinimas jau 
darosi „epidemija”. Tai tikrai 
netiesia tiltų į abipusį tautiečių 
Lietuvoje (ar atvykusių iš Lietu
vos) ir čia ilgiau gyvenusių su
artėjimą. įdomu, ko ta kritika 
siekiama? Ar ji sąmoningai 
stengiasi griauti bendradarbia
vimo ryšius, ar tai tik „mados 
reikalas”, neturintis jokių gi
lesnių šaknų? Norime tikėti, 
kad antrasis spėjimas yra 
teisingas.

kad nors kai kurie vienuoliniai 
misionierių ordinai yra tiesio
giai pavaldūs popiežiaus autori

tetui, tai jų neatleidžia nuo 
pareigos reikšti pagarbą ir 
paklusti vietiniams vyskupams.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

Kaip tyliai jsėdo, taip tyliai ir išlipo, nors 
arklys visą laiką ristele bindzeno. Sulaikęs arklį, dar 
pasidairė, bet nieko nebuvo nei matyti, nei girdėti. 
Pagalvojo, kad turbūt vikriai iššoko. Jeigu būtų išvir
tusi, būtų bent aiktelėjusi. Įleidęs arklį ir pakabinęs pa
kinktus, troboje rado Storpirščio berną. Jis tuoj ir 
paklausė: „Ar pro mūsų jaują važiavai?” „O pro kur 
kitur? atklausė. Ar jau yra kitas kelias?” „Jeigu nėra, 
tai bus. Aš vakar į malūną važiavau Stirbiuką. Ir grįžau. 
Pro jaują manęs nė su pagaliu nebepravarytų. Ar dar 
nieko negirdėjai?” „Nieko. Kas atsitiko?” „Neatsitiko, 
bet galėjo. I jaują velnias įlindo”. „Tai tau, — nusijuokė 
Petriukas - Ar nežinai, kad visi velniai jau seniai ko
jas pakratė. Pasakose dar tebegyvi, bet nebe jaujose ir 
nebe kemsynėse”. „Knygose gal ir nukeipo, bet ne kitur, 
bent ne mūsų jaujoje. Aną vakarą senis liepė nueiti į 
jaują atnešti keletą pėdų pupų. Šeimininkė užsimanė 
prasiaižyti. Jau buvo daugumą išaižiusi, bet dar keli 
pėdai buvo likę. Apsigraibęs patamsy, susigriebiau 
turbūt visus į glėbį ir einu prie durų, tik girdžiu arduose 
kažinkas subraškėjo, o iŠ palubės žiūri dvi raudonos 
akys. Taip ir sustingau. Kojos nuo aslos negaliu pakelti. 
O jis tokiu storu balsu: „Kur lendi į svetimą?” Norėjau 
pasakyti, kad jauja mūsų, bet, nori tikėk, nori netikėk, 
burna kaip surakinta. Nesižioja ir gana. O tos akys 
nusileido iš palubės ir eina artyn. Net girdžiu — šliukšt, 
šliukšt, šliukšt artyn. Mečiau pupas ir nusisukau bėgt, 
o ranka tik capt už nugaros. Gerai, kad nebuvau 
susisegiojęs švarko, tai išsinėriau ir išlėkiau. Kai par

bėgęs pasakiau, kas atsitiko, Storpirštis kvailiu iš
vadino. Sakė kokie piemenys išgąsdino, net pasijuokė. 
Sakė: tai ir vyras. Koks piemuo pagąsdino ir išbalo kaip 
avižos tryškalas. Užsidegė žiburį, pasiėmė lazdą, liepė 
man pasiimti gerą pagalį ir eiti kartu. Bijojau labiau 
negu ugnies, bet ėjau. Neisi, išvarys. Ir algos gerą galą 
nutrauks, o gal ir visai nemokės. Nemokės, ir kaip tu 
iš jo ištrauksi. Turėjau eiti, bet sekiau kelis žingsnius 
atsilikęs, o jis visą laiką šaipėsi ir šaipėsi. Pradarėm 
duris. Krosnis pleška net paūždama, bet dūmų nėra, o 
priekrosny guli žmogus — ne žmogus, paršas — ne 
paršas, uodega nutįsusi ligi ardų, o pats sauja gaudo iš 
krosnies einančią liepsną ir kišasi į bumą. Senis sušuko: 
„Parše, mano jaują uždegsi!”, o baisybė atsisuko į senį, 
nusispjovė ugnimi ir suurzgė: „Buvo tavo, dabar mano. 
Jeigu būtum jaunesnis išsikepčiau, o dabar bėk pas 
pačią”. — ir vėl nusispjovė ugnim. „Vis tiek, aš tave”,
— nenusileido senis ir iškėlė ranką žegnoti, bet velnias 
pagavo ardą ir stačia sviedė į jį, o gal ir mane, kad kar
tis kaukdama pralėkė pro mus, kelis kartus persivertė 
ir atsirėmė į ąžuolą. Jeigu nori pamatyti, einam. Ji ir 
dabar ten tebestovi. Aš tai neisiu, bet tu gali nueiti ir 
į jaują. Gal kaip mokytas, galėsite ir susikalbėti. Juk 
sako, kad velnias irgi visokių mokslų prisirijęs”. Pet
riukas norėjo papasakoti apie moteriškę, kurią ką tik 
buvo pavėžinęs, bet tik paklausė: „O ką Storpirštis?”
— ».Ką?! — pečiais truktelėjo bernas. — Parkūrė namo 
greičiau už mane ir tebeguli lovoj. Sako, kad visas ar
das jam tiesiai per krūtinę išlindęs. Aš gi pats mačiau 
kaip nušvilpė pro petį, bet jis ne ir ne. Iš išgąsčio tur
būt priemėtį gavo. „Tamsu, pusto, kaip namo pareisi”,
— pro langą pažiūrėjęs užjautė Samuolienė. „Pareisiu. 
Kiek čia, tik per tvorą”. Ir pakilo. Motina Petriukui 
jau buvo padėjusi valgyti, tai jis tik pasuko galvą nuo 
dubens ir pakirkino: „Pasisaugok, sakei, kad ano uode

ga labai ilga. Ko gera gali pasiekti ir ligi čia”. Vėl no
rėjo tėvams pasakyti apie moterį, bet kai iš berno 
pasijuokė, nutylėjo, nes ir jam ėmė rodytis, kad pra
važiuodamas pro jaują, lyg ir matė ją išslenkančią iš 
rogių. Kitą rytą su patamsiais vėl su vežimu išbraškėjo 
į miestą, o vakare ties beržynėliu pasivijo tą pačią 
moterį, brendančią sniegą. Pakviesta sėsti, įsisėdo, 
pakalbinta — tylėjo, o ties jauja pakilo nuo rogių taip 
paprastai, kaip šešėlis, nuėjo prie jaujos ir dingo. Petriu
kas dar kiek pastovėjo, pažiūrėjo į juodą jaujos šoną ir 
nuvažiavo. Knygų prisiskaitęs, jokiais vaiduokliais ir 
pasirodymais netikėjo, bet nejaukumas širdį suėmė. 
Tėvams ir šį vakarą nieko nesakė, nors jie jam jau sakė, 
kad Storpirščio jaujoj tikrai velnias apsigyveno. Dieną 
drąsesni vyrai atėjo pažiūrėti, kaip kas iš tikrųjų yra. 
Net ir pats Storpirštis atsikėlęs išdrįso atšlitiniuoti. Rado 
berno švarką į skutelius suplėšytą, pupų pėdus paleis
tus, pupas išdraikytas, Storpirštis pasigedo, kad daugiau 
kaip pusė kelmų buvo dingę, turbūt sukūrenta, o kiti 
sunešti į jaują ir sumesti šalia krosnies prie sienos. Visi 
suprato, kad čia nejuokais ko būta, o Storpirštis visiems 
garsiai pasakė, kad jis, kol gyvas, į savo jaują kojos 
nebekels, o bernas pridėjo, kad jo po saulės nusileidimo 
nė surišto niekas čia nebeatvestų. Tuo tarpu už ardų 
kampe kažin kas sukrebždėjo, ir bernas kaip sviestas 
atsidūrė priejaųjy. Kiti visi sukluso ir netrukus išsiskirs
tė. Nelėkė, nesiblaškė, bet po saulėlaidos vargu ar būtų 
kas kurį prie jaujos atvadinęs. Petriukui niežtėjo liežu
vis pasakyti tėvam, ką pastaruosius vakarus buvo 
matęs, bet nukando pro lūpas belendančius žodžius ir 
nuėjo miegoti. Kitus rytus, vežimą prikrauti padėdavo 
vaikui, o dabar nusprendė vaiką kiek pamigdyti, 
pasiėmė žiburį ir vienas prikrovė. Prikrovęs pagalvojo, 
kad vaikui tas vežimas bus paskutinis. Tegu paskutines 
dienas kiek pailsės, o likusias per žiemą suvešiąs jis pats.

Juk ir pačiam reikės ne sykį ko nors į miestą pavažiuo
ti. Pastovėjęs prie vežimo, dar nuėjo ligi vartų, parymojo, 
pažiūrėjo į nakties tamsume dunksančią jaują. Žiūrėjo 
ir nežinojo, ką galvoti. Visą laiką jauja buvo kaip visos 
jaujos, ir vienu kartu velnias apsėdo. Kad kur kitur jau
jose maišėsi velniai, buvo girdėjęs, bet niekada čia. Ir 
kitur vis buvo kada nors kitada, o čia visiškai čia pat 
po nosim. Sunku buvo tikėti, negalėjo ir netikėti: ne 
piemenys matė. Jauja buvo rami, jokio ženklo, kad joje 
kas dėtųsi. Ėmė žmogų toks kartus noras nueiti ir 
pačiam pažiūrėti, kaip iš tikrųjų yra, bet apsisuko ir 
sugrįžo į trobą. Kai grįžo, vaikas savo kamarėlėj jau mie
gojo, o pati, prie lemputės pasilenkusi, lopė pirštines. 
Atėjęs į vidurį aslos norėjo paklausti, ar Petriukas jai 
nieko nesakė apie tą baisų jaujos velnią, bet vėl susilaikė. 
Petriukas juk prieina prie visokių knygų, tai tikrai 
galėtų pasakyti, iš kur toks baisus velnias būtų galėjęs 
atsirasti. Be vėl, ką galvojo, pasiliko sau ir atsigulė, bet 
užmigti negalėjo. Tą naktį kelis sykius kėlėsi ir ėjo į 
kiemą pažiūrėti jaujos, lyg velnias išeitų iš jaujos ir 
pasakytų, kojis čia žmonių gąsdinti atlindo. Vienu kartu 
net Samuolienė nebeiškentė: „Ko tu dabar visą naktį 
lakstai? Ar pilvą paleido? — nebeiškentusi paklausė ir 
dar pridėjo: — Jeigu paleido, sakyk metėlių ar puplaiškių 
išvirsiu”. „Kai tik užsnūstu, išgirstu braškant. Vežimą 
malkų prikroviau, bijau, kad kas nenuvežtų”. „Eik, jau 
eik! Kas tavo tas malkpalaikes iš kiemo ims”, — atsakė 
Samuolienė ir nusisuko į sieną, o jis negalėjo sumerkti 
akių, vis žiūrėjo į langą ir laukė kol pamatys už stiklo 
raudonas velnio akis. Ir taip, kol ėmė gaidžiai giedoti. 
Vėliau jis visiem tą pasakojo, o man taip knietėjo 
pasakyti, kad be reikalo rūpinosi, nes Deveikis jau kada 
velnią nušovė. Ne vieną, net du. Bet iškenčiau ligi pat 
tos dienos, kai tau pasakiau. Dabar visi žino, bet niekam 
neberūpi. Žmonės pasikeitė. (Bus daugiau)
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Ramutė ir Vidas Kazlauskai.

IŠLEIDOM RAMUTĘ Į 
MARTELES

* Pirmiausia ateina laiškas, ku- 
i*įo turinys pripildo šviesia 
Nuotaika: „Ona ir Jonas 
u ?mežai ir Teresė ir Kazimie
ras Kazlauskai maloniai iečia 
dalyvauti jų vaikų Ramutės 
Onos ir Vido Paul jungtuvėse”. 
Ir kaip nesidžiaugsi, kaip 
nelauksi tos gražios, vasario 
25-tosios, kaip neatsakysi į kvie
timą entuziastišku „taip!” Juk 
Ramutė — visų mėgstama, visur 
laukiama, užkrečianti darbš- 
tumu, geraširdiškumu, savo as
menybės šiluma. Ojos Vidas — 
ką bekalbėti! Sakoma, kad Die
vas kiekvieną mūsų sutvėrė, bet 
kažkaip... neužbaigė. Esame tik 
'pusė asmens” ir privalome gy
venimo kelyje susirasti tą „ant
rąją savo pusę”, kad taptume vi
suma, pilnutiniu, vientisu 
žmogumi. Kartais tą „visumą” 

f sunku įžvelgti, bet Ramutės 
Kemežaitės ir Vido Kazlausko 
atveju jokių sunkumų nėra: vos 
dirstelėjus į juodu, darosi aišku, 
kad du gyvenimo keliai be jo
kios abejonės turėjo jungtis j 
vieną bendrą.

Tad vasario 25 d., šeštadienį, 
į Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią Marųuette Parke 
susirinko besišypsanti minia 
artimųjų Ramutės ir Vido San
tuokos sakramentą paliudyti. 
Gražu buvo matyti tautiniais 

■-drabužiais pasipuošusią jaunųjų 
palydą (tautiniai drabužiai ves
tuvėse dabar jau retas svečias), 
Jie tik gausų būrį pamergių bei 
pabrolių, bet ir jaunesniuosius 
asistentus: jaunmerges, gėlių

nešėjas, žiedų nešėjus — tai vis 
giminių vaikai, su pasididžia
vimu ir rimtumu atlikę savo 
pareigas. Štai tas pulkas. Pa
mergės — Rita Likanderytė (vy
riausioji pamergė), Rita Kaz
lauskaitė, Kristina Kazlauskie
nė, Lionė Kazlauskienė, Sofija 
Zutautaitė, Daiva Dambraus
kaitė, Marija Stonikienė; pa
broliai — Linas Kazlauskas, 
Petras Kemeža, Algimantas 
Marcinkevičius, Stephen Slone, 
Andrius Kazlauskas, Michael 
Treanor, Gintaras Woss, Pau
lius Stonikas; jaunieji pa
lydovai: Rita Bradūnaitė, Kris- 
ten Marz, Vaiva Aglinskaitė, 
Katie Kairytė, Aistutė Kaz
lauskaitė, Jūratė Meilytė, Vy
tautas Bradūnas, Luke Kairys.

Šv. Mišias aukojo, šiltą gražų 
pamokslą pasakė ir Ramutę su 
Vidu moterystės ryšiais surišo 

^parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Ypač įspūdingai 
skambėjo muzikinė šių iškilmių 
dalis: giedojo „Dainavos” an
samblis, kurio nepamainoma 
narė yra Ramutė; vyrų kvarte
tas, sudarytas iš Polikaičių 
šeimos, Audriaus, Dariaus, Ma
riaus ir Juozo; solo giedojo muz. 
Darius Polikaitis; vargonais 
grojo — Ričardas Šokas ir Tony 
Payne, trompete — Steve Scara- 
muzzo, gitara — Saulius Gylys, 
fleita — Kristina Kazlauskienė, 
smuiku — Rita Kazlauskaitė. 
Mišių skaitinius atliko Berna
deta Kairienė ir Jurgis Bradū
nas.

Vestuvių puota įvyko Jauni

Tėveliai ir jaunavedžiai (iš kairės): Jonas ir Ona Kemežai, Ramutė ir Vidas 
Kazlauskai, Teresė ir Kazimieras Kazlauskai.

mo centro didžiojoje salėje, kuri 
buvo labai gražiai papuošta 
gėlėmis, tautiniais motyvais. Ir 
niekas nepasigedo „prabangių” 
viešbučių salių, kuriose dabar 
lenktyniaujama vestuves kelti, 
bet ne vienas pagalvojome, kad 
savoje pastogėje, Jaunimo cent
re, kur tebevyksta tiek daug lie
tuviškų renginių, kur ir Ramu
tė, labai uoli skautė, nuolat 
maišosi, labai šilta ir jauku... 
Puotai sumaniai vadovavo Ma
rytė Utz nuo skoningai dail. 
Rasos Sutkutės papuoštos sce
nos. Įdomus buvo ir jaunųjų 
pulko susodinimas: dviaukščiai 
stalai — juk pulkas buvo su 
„pulkeliu”, todėl daug vietos 
reikėjo ir sprendimas atrodė 
idealus. Grojant maršą „Žibu
rio” orkestrui (vad. Saulius 
Gylys), įžygiavo jaunieji, pra- 
lindę pro juostų vartus, tėvelių 
Jono ir Onos Kemežų bei Kazi
miero ir Teresės Kazlauskų su
tikti su tradicine duona, druska, 
vynu. Paskui jaunuosius — pul
kas, pilnomis saujomis žarsty
damas saldainius ir šypsenas. 
Deja, prie stalo sėsti jiems 
negreit pavyko, nes kažkokie 
„kriukininkai” jau buvo į 
užstalę įsikraustę. Kol jaunieji 
po ilgų derybų „išsipirko” stalą, 
jauniausieji sveteliai, kurių 
salėje buvo nemažai, pasistengė 
surinkti išbarstytus saldainiu
kus. Pripažinsime, rinko ir kai 
kurie vyresnieji, o vienas orus 
ponas, apgailestaudamas, kad 
niekas už tai jo spaudoje ne
paminės, net nemažą krūvelę 
margų saldainių ant stalo 
sukrovė (ir tie vėliau vaikams 
teko).

Kun. J. Kuzinskas puotos pra
džioje maldos žodžiais pakvietę 
į vestuves Kristų, kaip anuomet 
Galilėjos Kanoje... Tiesa, vaišė
se nei vyno, nei ko kito netrūko, 
nes rūpestingi šeimininkai ir 
svočios — Ramutės teta Marytė 
Saliklienė bei Vido teta Stasė 
Valiulienė svečių vaišinimu 
nuoširdžiai rūpinosi. Pakako ir 
dainų (dainorėlius paruošė 
Vitas ir Audra Dauliai), ir svei
kinimų, ir pasišokimo. Ypač 
meiliai jaunuosius sveikino 
abiejų tėvai, pabrėždami, kaip 
džiaugiasi sulaukę marčios 
Ramutės ir žento Vido. Jaunie
ji iš kraičio skrynios dalino savo 
pulkui ir tėvams dovanas, kar
tu su pulku šoko, jau tradicija 
vestuvėse tapusią, „Rezginėlę”, 
o Ramutė su pamergėmis — „Sa
dutę”. Kai pagaliau buvo 
nusegtas „rūtų vainikėlis” ir 
jaunavedžiai išlydėti į naują gy
venimą, svečiai skirstėsi, tvirtai 
tikėdami, kad Ramutės ir Vido 
Kazlauskų ateitis bus šviesi. 
Nėra abejonės, kad jie ir toliau 
dalyvaus lietuviškoje veikloje, 
per daug abu (ypač Ramutė) į ją 
buvo įsijungę. Gyvendami netoli 
Čikagos, Waukegan mieste, ga
lės veikti ir su skautais, ir 
Lietuvių Bendruomenėje, ir 
„Dainavoje”, ir kitur. Asme
niškos laimės jaunavedžiams ir 
taip netrūksta, todėl linkime, 
kad tos laimės šiluma apšvies
tų visus Ramutės ir Vido 
Kazlauskų gyvenimo kelius.

A.T.B.

„DAINAVOS” ANSAMBLIO 
PRADŽIA 

JURGIS JANUŠAITIS

Meno ansamblis „Dainava”, 
besiruošdamas švęsti savo 
veiklos penkiasdešimt metų su
kaktį, susilaukia iš buvusių an
sambliečių įvairių atsiminimų. 
Kai spaudoje paskelbėme keletą 
straipsnių apie ansamblio 
„Dainavos” gimimą ir jo 
vadovus, pradėjo atsiliepti ir 
patys pirmieji ansamblio or
ganizatoriai. Malonu ir gražu, 
jog dainaviečių dvasia dar tokia 
gyva, kad buvę tautinių šokių 
šokėjai ir choristai ansamblį 
prisimena, juo gėrisi, didžiuo
jasi.

Tokių tarpe turime ir vieną 
pačių pirmųjų ansamblio orga
nizatorių — Rimgailę Jonynai- 
tę-Zotovienę, tada gyvenusią 
Hanau a. M. Vokietijoje, trem
tinių stovykloje.

Rimgailė Zotovienė tada buvo 
tik baigusi kūno kultūros moky
tojų kursus ir pirmomis dieno
mis atkilusi į besikuriančią, 
vėliau didžiausia tapusia, trem
tinių stovyklą Vokietijoje. 
Suvažiavus kiek jaunimo, jie 
ruošė pirmąjį Joninių laužą, o 
jaunimas norėjo kuo nors pasi
rodyti. Ir čia spontaniškai kilo 
mintis prie laužo pašokti 
„Kalvelį”, kaip rašo Rimgailė 
Zotovienė savo laiške.

Prie laužo rikiavosi jaunimo 
poros, atsirado Kalvaitis su 
akordeonu ir buvo pašokti pir
mieji tautiniai šokiai. Jaunimui 
patiko. Nutarė nebesiskirstyti, 
o pradėjo burtis į grupę. Ji augo 
narių skaičiumi, o Rimgailė 
Zotovienė vadovavo grupei.

„Kai J. Radzevičiūtė atvyko į 
stovyklą, tautinių šokių grupė 
jau buvo pažengusi, jau buvom 
šokę savo — Hanau — stovykloje 
ir išvykose į kitas apylinkes. 
Radzevičiūtė suorganizavo 
chorą ir kartais pavaduodavo 
mane, leisdama ir man grupėje 
šokti. Į choro istoriją įeina muz. 
Adomavičius ir mok. Žemaitis. 
Žemaitis per rugsėjo 8 d. minė
jimą (išspausdindamas minė
jimo programą) visus choro ir 
šokių nuopelnus prisiskyrė sau, 
nepaisant, kad ir tuo metu 
šokiams vadovavau aš.

1945 m. žiemą, išvykdama į 
Frankfurto universitetą studi
juoti, savo jau dvigubos sudėties 
šokėjų grupę praleidau Liūdai 
Valiukaitei. Jie mane išlydėjo 
pro pakeltus „Gintaro” vartus. Tai 
tokia buvo pati pirmoji tautinio 
ansamblio „Dainava” užuo
mazga, — rašo laiške Rimgailė 
Zotovienė.

„Dainavos” sukakties proga 
visus dainaviečius, pradininkus, 
vėliau dalyvavusius, bet kada 
ansamblyje dirbusius, vado
vavusius nuoširdžiai prisi
mename ir dėkojame. Patiksli
nimai geras dalykas. Garbės ir 
dėkingumo nepavydime. Jų 
visų įnašas į „Dainavos” gyva
vimą liks svarbus. Tikėkime, 
kad buvę dainaviečiai turės pro
gos suvažiuoti į šią didžiąją 
meno šventę, drauge išgyvens 
tą džiaugsmą, kurio vertas an
samblis.

Meno ansamblio „Dainavos” 
jubiliejus bus minimas ba
landžio 23 d. koncertu ir po to 
šauniu banketu. Neabejojame, 
kad lietuviškoji visuomenė pa
rodys didelį dėmesį, gausiai 
dalyvaus koncerte, pokylyje, o 
taip pat parems ir savo 
aukomis.

Jubiliejui ruošti komitetas, 
vadovaujamas Irenos Kriauče- 
liūnienės, rūpestingai šventei 
ruošiasi, o mūsų visų pareiga 
tas pastangas visokeriopai 
paremti.

• Kauno arkivyskupijos 
kurijoje sausio (14 d. Kauno 
miesto savivaldybės ir tarybos 
atstovai Kauno vyskupui augzi
liarui Sigitui Tamkevičiui iškil
mingai įteikė miesto garbės pi
liečio regalijas.

• Klaipėdos rajone, Vievir- 
žėnuose, vasario 15 d. kun. An
tanas Zdanavičius šventė savo 
100 metų jubiliejų. Šia proga 
parapijos bažnyčioje buvo auko
jamos koncelebracinės šv. Mi
šios, kurioms vadovavo ir pa
mokslą sakė Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. Nepaisant 
darbo dienos bažnyčia buvo 
pilna tikinčiųjų.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN dlflrisil 
REALTY Į™—j
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 
Fax. 706499-7006

Res. 312-778-3971 
Pager 312-3060307

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

MISCELLANEOUS

ELE KVROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai-, garan
tuotai ir sąžiningai. . .

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žema
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

10%—20%—<30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdrąudą nuo ugnies, 
taip pat .ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vt We»t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

Išnuomojamas B kamb. 2 mlag.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 6428 į

♦ 1 mšn. „socurtty dsp” Ir 
Kreiptis j Almą: 312-476-6727.

KĘST CONSTRUCTION, INC.
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas.
312-767-6191 

Kęstutis Rekašius

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. ' ’

H. Deckys.
Tęl. $85-6624

HELP WANTED

ACCOUNT ANT/ADMINI8TRAT0R
Non-profit organ eondueting intl education 
& training programs seeks Accountant 
w/grants mgmt & grants reporting exper. 
Duties incl. G/L, P/R, F/S, budgeting & 
grant reporting. Strong G/L exper req. Addtl 
duties incl gen Office admin & proeurement. 
FAX or mail resume to: JN at 
202-234-8130. U8BF, 1211 Conn Avė, 
NW, Sta 506, Wash DC 20030.

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers.

Tel. 312-237-0076

URGENT - The U.S. - Baltic 
Foundation is seeking can- 
didates for two full-time, paid 
positions in Lithuania. Quali- 
fications include; M.P.A., 
J.D. or related professional 
degrees, 10 yeara + expe- 
rience in municipal and local 
government management, 
preferably in a mid-to senior 
position, Lithuanian lan- 
guage proficiency. Persona 
with lesser ųualifications will 
also be considered. This posi
tion reųuires full-time 
residency in Lithuania for a 
period of preferably two 
years. DEADLINE, APRIL
12. Please fax resumes to 
(202) 234-8130, attention 
Audrone Pakstys.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39 .- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO.

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negviidenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir jgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. *

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi- 
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

4646 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60626

VU SAUGUS
4?^^ a'esim

t> Musų
7 SComy Av4.,StP»to BmcK, FL 33706 T«l. (813>3«3-7700 

#39 Eist 185th Str, Euclid, 0H 44119 Tel. (216)481-0011f 
52 Feaglet Rd., W«»wick, MY10990 Tel. (914)256-6133 

Rochester, MY Tei. (718)2324111

PtttBburgh, PATet (412)411-8222

<3I2)434-2 I2I l-KOO-775- S l< N I >
27l‘>V%t-S| 71 si Slrci l, ( hU iign, ll .6lk(2«>

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, BET NEŽINOTE KAIP? 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINI PER

BALTIA EXPRESS CO LTD
Pr«i Vktmant.i Rapiya

VIENINTĖLĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENU)
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENI

(PRISTATOMI PER 8-12 DIENU)

SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BALANDŽIO 5 DIENĄ
LAUKIAME JOSŲ KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V.

DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO U2PUOLIMU ĮSTAIGOS

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79TH ST 

CHICAGO, IL 60652

BALTIA EXPRESS/AMBER GROUP 
5216 WESLEY TR. 

ROSEMONT, IL 60018
SKAMBINKITE NEMOKAMAI

1-800-SPARNAI arba 1-800-772-7624
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LAIŠKAI
PAGARBOS LIETUVIŲ 

KALBAI!

„Draugo” talentingajai redak
torei Danutei Bindokienei įve
dus spaudos apžvalgos skyrių, 
praturtinusį dienraščio turinį, 
parūpo viešai apgailestauti din
gusį kalbos skyrių, kurį autori
tetingai tvarkė J. Vaišnys,SJ. 
Kodėl šis skyrius dingo, telieka 
tik spėlioti. Tačiau dabar, įve
dus skaitytojų mėgstamą spau
dos apžvalgą, man atrodo, būtų 
labai lengva kartą per mėnesį, 
kai tik pasirodo nauja „Laiškų 
lietuviams” laida, nors dalį iš šio 
puikaus žurnalo kalbos sky
riaus persispausdinti. Tai būtų 
prasminga paslauga tiems, 
kurie kartkartėmis vienu ar 
kitu kalbos reikalu suabejoja, o 
nežinantiems, ar užsispyrusiai 
besilaikantiems klaidos būtų 
pakišama, kaip žmonės sako, 
„tiesiog po nosimi” autori
tetinga medžiaga. Šitaip 
pasimokyti tobulėjančios kalbos 
kiekvienam inteligentui niekad 
nevėlu, o visuomeninėje veikloje 
besidarbuojančiam net būtina.

Š.m. kovinės laidos „Laiškai 
lietuviams” kalbos skyriuje 
kalbama apie žodį moteris, 
kuris dažnais atvejais pačių 
moterų net viešose vietose ne- 

♦ gailestingai „vanojamas” ne
taisyklingo kirčio „smūgiais”. 
„Laiškai lietuviams” nurodo: 
„Žodis moteris turi pastovų 
kirtį šaknyje, yra pirmos kir
čiuotės, todėl jokiame linksny
je šio žodžio kirtis į galūnę ne
nušoka”.

Jeigu būtų šitokiu būdu 
„Draugo” spaudos apžvalgos 
skyriuje pakišami kalbiniai 
paaiškinimai, tikriausiai ir kas
dieninis žodis telefonas, ir pro
centas būtų tariamas su kirčiu 
ant „o”, o ne ant vienos ar kitos 
„e”. Ir daug žodžių suskambėtų 
pagal kalbos mokslo žmonių 
logišką sutarimą.

Taip pat naudinga būtų užsi
sakyti aukšto lygio, gilaus 
turinio, 36 puslapių mėnesini 
žurnalą „Laiškai lietuviams”, 
kurio kaina tik 15 dolerių.

Balys Raugas 
Delran, NJ

LINKSMA „LOGIKA”

Jeigu jau krečiam pokštus 
(kieno sąskaita?) „išrašydami” 
lietuvį profesorių dėstyti litu
anistiką iš Lietuvos atvyku- 
siems trims lietuviams dokto
rantams Illinois universitete 
(žiūr. R. ir D. Korzonų laišką, 
„Draugas”, kovo 31 d.), tai norė
čiau „logiškos” lygybės, t.y. 
pasitobulint anglų kalboje 
Vilniaus universitete, klr gy
dama paskaitų ten „nugabento” 
amerikiečio profesoriaus iš Il
linois universiteto (Vilniaus 
sąskaita).

Nijolė Užubalienė
Chicago, IL

KALTINIMAI IR 
PASITEISINIMAI

Jono Lenktaičio vardu pasi
rašytame straipsnyje, atspaus
dintame kovo 25 d. „Draugo” 4 

uslapyje, apie a.a. Leonardo 
itkevičiaus gyvenimo kelią ir 

mirtį, autorius ypač atkreipia 
dėmesį į laidojimo ir polaidotu- 
vinių pietų nesklandumus, kal
tindamas „Darbininko” tarnau
tojus visišku abejingumu ir 
nedalyvavimu gedulingose apei
gose. Tenka atvirai pasakyti, 
kad pats straipsnio autorius 
niekur nedalyvavo, bet už tai 
puikiai „viską žino”. Aišku, iš
antrų, o gal trečių lūpų.

Iš kur tie pikti kaltinimai vi
siems? O priežastis labai 
„žemiška”, — Jonas Lenktaitis 
„Darbininko” jau ketvirtas 
mėnuo negauna, nes laikraščio 
administracija siuntimą dėl 
neapmokėtų sąskaitų ir po kelių 
paraginimų, sustabdė. Tikro
vėje laidotuvinėse apeigose 
dalyvavo penki dirbantys ir du 
buvę laikraščio bendradarbiai — 
žurnalistė Salomėja Narkeliū- 
naitė ir aktorius Vitalis Žu
kauskas. Taigi, „Darbininkui” 
atstovavo tikrai nemažas bū
relis. Likusiems dviems nau
jiems bendradarbiams, vado
vaujant vyr. redaktoriui, kurio 
blogas sveikatos stovis, nuolat 
skaudanti jau metus ir gydyta 
ligoninėje koja buvo gerai žino
mas ir Lenktaičio „informa
toriams”, liūdnasis penkta
dienis buvo eilinė darbo diena, 
per kurią beveik baigiamas pa
ruošti sekančios savaitės laik
raščio numeris.

Kaip ir kiekvienas laikraštis
„Darbininkas” turi bičiulių, tu
ri ir nedraugų. Tik blogai, kad 
žurnalistinė etika leidžia su
plakti į vieną prisiminimus apie 
velionį ir nepagrįstus kalti
nimus gyviesiems. O „nu
skriaustiesiems” informa
toriams palinkėtume nesislaps
tyti už svetimų^avardžių, pasi
naudojant draugiško „Draugo” 
puslapiais. Apie „Darbininko” 
„drastiškus išvaizdos ir turinio 
pasikeitimus” tesprendžia da
bartiniai „Darbininko” skaity
tojai.

Dr. Kornelijus Bučmys
„Darbininko” vyr. redaktorius

LIETUVOS VAIKAI

Dėl suirutės Lietuvoje la
biausiai nukenčia jautriausia 
mūsų tautos dalis — vaikai. Ki
ti Europos kraštai, pergyvenę 
sunkų II pas. karo ir pokarinį 
laikotarpį, dar atsimena savo 
vaikų buitį: badą, šaltį, šeimų 
išsiskyrimą. Tų kraštų gyven
tojai, suprasdami pereinamo lai
kotarpio sunkumus Rytų Euro
pos šalyse, stengiasi padėti. 
Dalis surinktų aukų patenka ir 
Lietuvon. Dėl tų trupinių kovoja 
šimtai mokyklų ir bendrabučių. 
Ir mes, išeiviai, dar atsimena
me, kai stovyklose gaudavome 
iš Amerikos atsiųstus vaikams 
pieno miltelius ar šokolado 
plyteles, ir stebėjome vaikų

džiaugsmą. Dar atsimename 
džiaugsmą, kai Raudonojo 
Kryžiaus ar UNRROS sandė
liuose rasdavome ne visai 
sunešiotus batukus. Ar tie pri
siminimai jau visiškai išblėso?

Laimė, ne pas visus. „Drau
go” puslapiuose dar randame 
džiuginančius skelbimus apie 
aukas „Lietuvos Našlaičių 
globos komitetui”, „Saulutei” 
ar „Vaikų vilčiai” su geradarių 
pavardėmis. Tos organizacijos ir 
pavieniai aukotojai gauna iš 
Lietuvos nuoširdžius padėkos 
žodžius. Tų gerų darbų gandai 
paplito per mūsų kraštą, dėl to 
ir prašymų skaičius kasdien 
auga. Išeivija ir jos organizacijos 
negali likti nuošalyje. Tūkstan 
čiai našlaičių, pamestinukų 
vaikų didelėse šeimose ir inter
natuose prašo mūsų pagalbos. 
Jie yra mūsų tautos ateitis Jų 
moralinis išsivystymas ir bren
dimas turi būti nukreiptas į 
tinkamą kelią. Jie turi išaugti 
ir išsimokslinti kitokioje atmos
feroje. Daugelis mokyklų bando 
palengvinti vaikų sunkią padėtį 
savo iniciatyva. Kaimuose mo
kytojai renka produktus iš 
aplinkinių ūkininkų ir su moti
nų pagalba ruošia priešpiečius 
mokyklose, kartais net šešta
dieniais. Viena mokykla, įsigijo 
net 26 arų žemės plotą. Vasarą 
su vaikų pagalba išsiaugino bul
vių ir daržovių, kurios paįvai 
rino mokyklos „meniu” ir atpi
gino pietų kainą. Kitoje mokyk
loje priešpiečiai tampa doros 
pamoka. Ten mokytojos išmokė 
vaikus dalintis su draugais 
kiekvienu kąsniu. Mokykla ver
da arbatą ar sriubą, vaikai su
neša motinų ar močiučių duotus 
užkandžius ir tie, kurie neturi, 
gauna iš klasės draugų.

Išeivija gali bent truputį 
paveikti Lietuvos likimą per 
naująją kartą. Juo vėliau mūsų 
parama pasieks Lietuvos 
vaikus, tuo daugiau mes jų 
prarasime. Tačiau nauja karta 
atsistačiusioje Lietuvoje po 
daugelio metų, atsimins mus ir 
atsimokės išeivijai už paramą, 
gautą kritiškame laikotarpyje. 
Ateityje vaidmenys pasikeis- 
išeivija prašys paramos iš savo 
kamieno.

Dr. Edmundas Ringus
Evergreen Park, IL

VILNIUS - KOJA KOJON 
SU MASKVA

„Draugas” savo 1995 m. kovo 
21 d. laidos pirmajame pus
lapyje persispausdino vilniškės 
„Eltos” du būdingus pra
nešimus, atspindinčius Lietuvos 
valdžios padlaižystę Maskvai.

Pirmasis pranešimas skelbia, 
kad Rusijos vyriausybė suda
riusi komisiją, kuri rengianti 
valstybinę programą, , sie
kiančią „artimajame užsienyje” 
(buvusioje Sovietų Sąjungos 
imperijoje) rusų „diasporai” 
formuoti, rusų kalbai išsaugoti, 
trumpai drūtai tariant, išsilais
vinusiuose kraštuose, tarp jų ir 
Lietuvoje, rusakalbiams kolo
nistams įtvirtinti.

LB Cape Cod apylinkės valdybos ruoštame Vasario 16 -tos minėjime, 
Craigville Lodge klube, dalis dalyvių. Iš k. — inž. Jonas Vasys, Elena 
Kontautienė, Jonas Kontautas, Margarita Paplauskienė ir inž. Jonas 
Čereška.

Nuotr. Alf. Petručio

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. balandžio mėn. 4 d.

Antrasis pranešimas vaiz
duoja Lietuvos valdžios „orwiliš- 
ką” tūpsnį šiam Maskvos užmo
jui. Ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, š.m. kovo 
17 d. kalbėdamas su Lietuvos 
rusų atstovais, be niekur nieko, 
prižada patalpas rusų knygos 
bibliotekai (nors ateitininkų ir 
neo-lithuanų namų, nei bažny
čių turto negrąžina tikriesiems 
savininkams), kalba apie gali
mybę pertransliuoti per Lietu
vos radiją rusų „Majak” ir 
„Ostankino” laidas, pažada 
pinigų iš valstybės iždo š.m. 
spalį Lietuvoje įvyksiančių rusų 
dienų renginiams.

Apie abišališkumą — nė žo
delio! Ką gi duos Maskva Rusi
joje vargstantiems lietuviams?

Bronius Nemickas
Maspeth, NY

REIKĖJO GERIAU 
ĮSISKAITYTI

Šis laiškas, tai atsiliepimas į 
Birutės Ankstutis laišką dėl 
„Minėjimo be atidarymo 
(„Draugas”, kovo 21 d. psl. 5).

Miela Birutėle, „Lietuvių 
balso” kovo 2 d. (ne 3-čios, kaip 
rašai) 9 psl. spausdintas glaus
tas Vasario 16 d. minėjimo

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

Pranešame visiems draugams ir pažįstamiems, kad mūsų 
mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis

A.tA.
KLEMAS JURGĖLA

staiga mirė, sulaukęs 71 m. amžiaus, š.m. kovo 31 d.
Ilgą laiką gyvenęs Čikagoje, persikėlė į St. Petersburg 

Beach 1969 m. Palaidotas balandžio 3 d., Memorial Park 
kapinėse, Floridoje.

Liko dideliame nuliūdime žmona Irena, dvi dukros, 
Rūta ir Linda, dvi anūkės Jill ir Jessica, Lietuvoje liko 
sesuo Elena ir Australijoje brolis Bronius bei kiti 
giminės ir pažįstami.

Šių metų balandžio mėn., 4 d. sueina vieneri metai nuo

A.tA.
VLADO VYTAUSKO

mirties. Jo prisiminimui, šv. Mišios bus aukojamos Šv. An
tano bažnyčioje, Cicero, IL balandžio 4 d. ir 9 d.

Prašome prisiminti a.a. Vladą savo maldose.
Liūdintys: žmona Helen ir duktė Irena Valaitienė su 

šeima.

A.tA.
KLEMUI JURGĖLAI

netikėtai iškeliavus Amžinybėn, skausme ir liūdesyje 
likusias — žmoną IRENĄ, dukteris RŪTĄ su šeima 
ir LINDĄ, bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Roma ir Algis Balčiūnai 
Irena ir Vladas Meilės 
Irena Radienė 
Ona ir Antanas Sereikos 
Aleksas Smilga

A.tA.
PAULIUI MAČIUIKAI

netikėtai užbaigus šios žemės kelionę, tėvus 
GRAŽINĄ ir BENIU, seserį LAURĄ, brolį JONĄ, 
tetą BIRUTĘ KOŽICIENĘ su šeima, nuoširdžiai 
užjaučiame

Amalija ir Mykolas Jagučiai

Čikagoje aprašymas yra labai 
geras, tik Sveikutė būsi jo gerai 
neįsiskaičiusi. Todėl dabar dar 
kartą paskaitykime, bent svar
besnes jo vietas.

„Pagrindinį minėjimą ruošė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Čikagos skyrius”. Žodyje ruošė 
telpa visa programa — nuo 
atidarymo iki uždarymo. Taigi 
ir atidarymas, vėliavų įnešimas, 
himnai, invokacija ir visa kita. 
Daugeliui senesnių, nuolatinių 
minėjimų lankytojų, jų tarpe ir 
man, protokoliniai aprašymai 
jau nebeįdomūs, tai laikraščiuo
se tą dalį praleidžiam neskai
tę. Tuo tarpu „Lietuvių balso” 
aprašyme nugriebta minėjimo 
grietinėlė, kurią su malonumu 
net kelis kartus perskaičiau. Tą 
trumpą, bet turiniu svarų, 
straipsnelį laikau pavyzdžiu ki
tiems, kaip reikia aprašinėti 
iškilmingus minėjimus.

Labai gaila, Sveikute, neįsi- 
jautusi gerai į straipsnio turinį 
dėl tariamai praleisto atida
rymo, metei paniekos šūksnį ne 
tik „LB” redakcijai, bet ir nieko 
dėtiems „Dypukam”, taigi ir 
man, nes esu vienas iš DP. Lin
kiu Tamstai labiau subręsti. 
Stasys Griežė-Jurgelevičius

Dudley, MA
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Kažkas yra išsireiškęs, kad Pasaulio lietuvių centras „pastatytas iš virtinukų (koldūnų)”, nes 
jame nuolat gaminamas šis skanus patiekalas, o iš gauto pelno atliekama daug gerų darbų PLC. 
Čia matome kelias įgudusias „virtinukų virtuozes’,’ besidarbuojančius PLC virtuvėje. Iš kairės: 
Alicija Mikučauskienė, Elena Jasinevičienė, Nijolė Stelmokienė, Aldona Palekienė.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

A.tA.
DR. BALYS POŠKUS

Gyveno Kankakee, IL.
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1995 m. kovo 31 d., 3 vai. 

p.p., sulaukęs 73 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Genytė, sūnūs — dr. Petras ir 

Bernardas; dukterys — Teresė, Maria ir Elena; Australijoje 
brolis Zigmas ir sesuo Stasė Poškai.

Priklausė Lietuvių Fondui; buvo kapitonas JAV armijos 
Medical Corp! 1955-1957 metais Japonijoje.

Velionis pašarvotas balandžio 3 d. nuo 4 iki 8 v.v. Clancy 
laidojimo namuose, 295 Main St. N.W„ Bourbonnais, IL.

Laidotuvės įvyks balandžio 4 d. Iš laidojimo namų bus 
atlydėtas į St. Rose of Lima parapijos bažnyčią, Kankakee, 
IL, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, dukterys, brolis, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Clancy Funeral Home. Tel. 
815-932-1214.

A.tA.
STELLA TENUKIENĖ

Vilkaitė

Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 2 d„ 9:15 vai. ryto, sulaukusi 97 

metų.
Gimė Lietuvoje, Telšiuose. Amerikoje išgyveno 82 m.
Nuliūdę liko: duktė Adeline Tenukaitė, sesuo Bronė 

Gembutienė su šeima Lietuvoje; dukterėčia dr. Ameliya 
Galminienė su vyru Adolfu; sūnėnai — Joseph Snukst, su 
žmona Florence, Douglas Snukst su žmona Penny ir šeima.

Velionė buvo žmona a.a. Juozo, sesuo Emily 
Prelgauskienės, svainė a.a. Povilo Prelgausko, teta a.a. Emily 
Snukst ir a.a. Juozapo Snukst.

Velionė pašarvota antradienį, kovo 4 d. ir trečiadienį, kovo 
5 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 6 d. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių 
prašoma aukoti labdaros organizacijoms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, sesuo ir kiti giminės.

Korp! „Gaja” korporantui

A.tA.
dr. ADOLFUI BALTRUKĖNUI

iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, 
liūdinčią mylimą žmoną STASĖ, sūnų VYTAUTĄ, 
dukras DAIVĄ ir RŪTĄ, gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia —

Korp! „Gąja” Valdyba

A.tA.
kun. BENEDIKTUI RUTKAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo broliui 
JUOZUI, žuvusio brolio JONO žmonai ONAI, 
seserims - TERESEI, ELENAI ir STASEI bei jų 
šeimoms Lietuvoje.

Elzbieta Kleizienė 
Vaclovas Kleiza su šeima

ii
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje šį sekmadienį, 
balandžio 9 d., 12 vai., bus vely
kinio susikaupimo rekolekcijos, 
kurioms vadovaus ir šv. Mišias 
aukos kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Po pamaldų vyks Lietuvių 
klubo susirinkimas Stankūnų 
restorane. Šį susirinkimą globos 
dr. Pranas ir Dana Jarai.

Šio sekmadienio, balandžio 
9 d., svarbiausias renginys — 
religinis koncertas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marųuette Parke. Kon
certo pradžia — 2 vai. p.p.

Sol. Antaną Tveragą ir sol. 
Genovaitę Bigenytę girdėjome 
praėjusį sekmadienį Jaunimo 
centre. Daug klausytojų apgai
lestavo, kad šie solistai per 
mažai pasirodė. Ši „klaida” bus 
ištaisyta ateinantį sekmadienį, 
balandžio 9 d., 2 vai. popiet, kai 
solistus girdėsime Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos rengia
mame religiniame koncerte.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos biuletenyje (balandžio) 
2 d.) skelbiama, kad ruošiasi 
susituokti Nijolė Martinaitytė 
su Kenneth Nelson.

Rekolekcijos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje vyks 
balandžio 4, 5 ir 6 d. vakarais, 
7 vai. Joms vadovaus Lietuvos 
Jėzuitų provinciolas kun. Jonas 
Boruta.

Antanas ir Ramona Mili- 
šauskai, Kenosha, WI, siųs
dami „Draugo” prenumeratos 
mokestį, pridėjo 100 dol. auką. 
Stengiantis, kad laikraštis 
neapviltų skaitytojų, tokia gau
ta pagalba yra didelis padrą
sinimas jo leidėjams ir finansinė 
parama dienraščiui. Mieliems 
rėmėjams tariame nuoširdų 
ačiū.

x Lietuvių Operos „Perlų 
žvejų” spektaklio, kuris bus ge
gužės 14 d., 3 vai. p.p., bilie
tai jau gaunami „Patria” par
duotuvėje, 2638 W. 71st St., 
Chicago, IL, 60629, tel. 312- 
778-2100. „Patria” atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 4:30 
vai. p.p., išskyrus antradienius 
ir sekmadienius. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai į 
Morton mokyklos auditoriją.

(sk)

x Drs. Jonas ir Ona Dau
girdai, jau keli metai globoja 
našlaitį Lietuvoje. Dabar at
siuntė f 150 — pratęsti globą 
savo našlaičiui. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago IL 60629.

(sk)
x „NIDA” delikatesų par

duotuvė, 2617 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-476-7675, siūlo 
jūsų velykiniam stalui šiuos mė
sos gaminius: rūkytos ir šviežios 
kiaulienos vyniotinius; veršie
nos, antienos ir viščiuko vynio
tinius; zrazus; kiaulieną kimš
tą grybukais; viščiuką su slyva 
ir kt. Iš saldumynų siūlome: 
bobas, ežiukus, beržo šakas, 
aguoninius mozūrus, paską, 
spanguolinius vyniotinius, 
napoleonus, vaisinius ir riešu
tinius tortus, vaisinius ir varš- 
kinius pyragus, įvairius sausai
nius ir kt. Parduotuvės valan
dos: 8 v.r. - 5 v. p.p. Didįjį Šeš
tadienį iki 4 v. p.p. Užsakymai 
priimami iki balandžio 11d. 
Linksmų šv. Velykų!

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Jūratė Budrienė, labai gerai 
lietuviškajai visuomenei pažįs
tama iš rūpestingos veiklos su 
„Lietuvos Vaikų vilties” organi
zacija, pakviesta vadovauti 
Dešimtajai užsienio lietuvių 
tautinių šokių šventei, kuri 
įvyks Rosemont Horizon salėje 
1996 m. liepos pradžioje. JAV 
LB Krašto valdyba J. Budrienę 
su malonumu patvirtino š.m. 
balandžio 1 d. posėdyje, o Jūratė 
sutiko užsikrauti šias sunkias ir 
atsakingas pareigas.

Aras Petras Narutis.

Draugo fondo jauniausi na
riai yra Sigita ir Žara Kisieliū
tės bei Aras Petras Narutis. Į
Draugo fondo pavasario vajų 
juos „atvedė” gerasis dėdė Kos
tas Dočkus su 600 dol. kraičiu- 
įnašu. Nuoširdus ačiū! Tai labai 
geras pavyzdys dėdėms, tetoms 
ir seneliams įrašyti savo arti
mųjų vaikus ar vaikaičius i 
Draugo fondą, kad mūsų jauni
mas jau iš mažens jaustųsi 
lietuviškos spaudos — dien
raščio „Draugo” rėmėjais. Šiuo 
atveju smagu ir tai, kad pava
sario vajaus pradžia pažymėta 
jaunais nariais — tai duoda 
vilčių, kad ir pavasario vajus, ir 
Draugo fondas sparčiai augs.

Sigita ir Žara Kisieliūtės

x Dėmesio, Lemonto gy
ventojai! Kas norėtų nuvažiuo
ti ir grįžti autobusu į sukak
tuvinį „Dainavos” koncertą 
balandžio 23 d. Čikagoje, 
prašome užsiregistruoti iki 
balandžio 9 d. pas I. Kazlaus
kienę, 708-257-8346 arba kovo 
26 ir balandžio 9 d., sek
madieniais Pasaulio Lietuvių 
centre po Mišių.

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-5264)773.

(sk)

BRAVO!

Kai apsisprendžiamą ruošti 
platesnio masto renginį, tuoj 
susiduriama su ištisa divizija 
.jeigu”: jeigu pavyks sukviesti 
publiką, jeigu bus palankus 
oras, jeigu programa patenkins 
žiūrovus... Kai rengėjai sudeda 
daug pastangų, karštai tikisi, 
jog tas darbas susilauks 
dėmesio, juo labiau, kad kone 
visi mūsų renginiai skirti 
kuriam kilniam tikslui — spau
dai paremti, vargstantiems 
sušelpti, organizacijai lėšų su
telkti, radijo valandėlei iš
laikyti, lituanistinei mokyklai 
padėti ir pan. Penkiasdešimt 
metų gyvendami svetimuose 
kraštuose, pripratome prie 
tokių renginių ir dažnai į juos 
einame ne dėl programos, bet 
kaip tik dėl to „kilnesnio 
tikslo”.

Sekmadienį, balandžio 2 d., 
Jaunimo centro didžioji salė ir 
balkonas sklidinai prisipildė 
gražios publikos, galbūt pasi- 
ryžusios malonią sekmadienio 
popietę praleisti salėje tik dėl to, 
kad koncertas ruoštas „Draugo” 
labui. Be abejo, toks gausus 
publikos atsiliepimas į kvietimą 
džiugino dienraščio renginių 
komitetą, leidėjus, redakciją ir 
visus darbuotojus. Buvo gera 
žinoti, kad lietuviškoji 
visuomenė reagavo į visus 
„pagarsinimus”, iš arti, iš toliau 
ir net gerokai toli suplaukė į JC. 
Tačiau, nuaidėjus paskutinei 
koncerto gaidai, buvo dar malo
niau, kad programa susirinku
siųjų neapvylė. Seniai jau 
turėjome progą pasigėrėti tokiu 
koncertu, kur puikiai derinosi 
choras, solistai — vietiniai ir iš 
tėvynės neseniai atvykę — 
klasikinė, pasaulinio garso 
kompozitorių muzika ir visuo
tinis publikos entuziazmas.

Pirmajame scenos plane, 
savaime suprantama, buvo 
Čikagos Lietuvių operos choras, 
dirigento muz. Alvydo Vasaičio 
preciziškai valdomas. Choras 
skambėjo galingai, buvo gerai 
pasiruošęs, nors programą 
sudarė skirtingų operų iš
traukos, atliktos su solistais ir 
atskirai. Kadangi koncerto 
muzikinį aptarimą, be abejo, 
skaitysime „Draugo” šešta-

x Bilietai į „LMA Daina
vos” 50 m. sukakties koncer
tą gaunami Lion Frame Gal- 
lery, sav. L. Narbutis, 3125 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6322 ir Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL 
balandžio 2 ir 9 d. po Mišių.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

dieniame priede, čia norime tik 
pasidžiaugti bendru įspūdžiu, 
kurį galima sutraukti į vieną 
žodį: „bravo!” (o tų „bravo!” 
publika šį kartą tikrai nepa
gailėjo atlikėjams).

Mišrus choras pasveikino 
susirinkusius trankiu „Svete
liams valio” (V. Klovos, „Pilė
nai”), o antroje programos daly
je atliko „Vergų dainą” (G. Ver
di, „Nabucco”). Su solistais Lija- 
na Kopūstaite, Vaclovu Mom- 
kum — „Tai smagu, merginos” 
(C. Orff, „Carmina Burana”), 
Čigonų ir matadorų dainą (G. 
Verdi, „La Traviata”) su sol. 
Margarita Momkiene, Bronium 
Mačiukevičium, Vaclovu Mom- 
kum; Tercetą ir apoteozę (G. 
Gounod, „Faustas”) su solistais 
Dana Stankaityte, Jonu Vazne- 
liu, Antanu Tveraga. Moterų 
choras su sol. Genovaite Bigeny- 
te dainavo „Už jūrelių” (J. Kar- 
navičius, „Radvila Perkūnas”); 
„Pamergių dainą” (C.M. von 
Weber, „Taiklusis šaulys”) su 
Natalija Aukštuoliene, Egle 
Rūkštelyte-Sundstrom, Aldona 
Buntinaite ir Gražina Stauskai
te; Ar tai galėtų būt” (G. Doni- 
zetti, „Meilės eleksyras”) su M. 
Momkiene. Vyrų choras atliko 
„Karių stovykloje” (V. Bellini, 
„Norma”) su sol. Jonu Vazneliu; 
„Prie Vienuolyno durų” (G. Ver
di, „Likimo galia”) su sol. Dana 
Stankaityte, Jonu Vazneliu.

Sol. D. Stankaityte daina
vo „Eidamas kareiviauti” (P. 
Mascagni, „Cavalleria Rusti- 
cana”); sol. J. Vaznelis — Basilio 
ariją (G. Rossini, „Sevilijos 
kirpėjas”); sol. A. Tveraga — 
Turidu arija (P. Mascagni, 
„Cavalerria Rusticana”). 
Nepaprastai šilto priėmimo iš 
publikos susilaukė mūsų 
pamiltieji solistai Dana Stan- 
kaitytė ir Jonas Vaznelis. Pas
tarąjį jau seniai esame matę 
koncerto scenoje ir iš naujo ža
vėjomės jo nei kiek nekintančiu 
balsu, gražia laikysena, šiltu 
atlikimu. D. Stankaitytę turime 
kiek daugiau progų girdėti, bet 
ji visuomet puikiai pasirodo ir 
visada mielai laukiama. Suža
vėjo publiką ir sol. Margarita 
Momkiene, ne tik savo balsu, 
bet ir gražia vaidyba. Sol. An
tanas Tveraga šiame koncerte 
pirmą kartą prisistatė mūsų 
publikai ir buvo tikrai Šiltai su
tiktas. Tikimės jį dar daug

x „Puokštė Lietuvos vai
kams” — tai labdaros koncertas 
paremti daugiavaikes šeimas, 
našlaičius ir vaikus su negalia 
Lietuvoje. Programoje — smui
kininkas Raimundas Katilius 
akompanuojant Leonidui Dorf- 
manui ir pianisto Leonido 
Dorfmano solo pasirodymas. 
„Saulutė” Lietuvos našlaičių 
globos būrelis, labai prašo 
visuomenę atsilankyti į koncer
tą šeštadienį, balandžio 8 d., 
4:00 vai. p.p. Jaunimo centre.

(sk)
x MICHAEL JORDAN -

visas pasaulis linksniuoja jo 
vardą TONY KUKOC - Kro 
atas, Europos krepšinio 
žvaigždė, išgarsėjęs JAV-ėse su 
NBA Bulis komanda. ŠARŪ
NAS MARČIULIONIS - na
rys Lietuvos Olimpinės krep
šinio komandos, pelniusios 
bronzos medalį ir pasižymėjęs 
NBA Golden State, dabar žai
džiantis už NBA Seattle Sonics. 
Kadangi esame vispusiškai 
išsilavinę, domimės ne tik mu
zika, bet ir sportu, laimingieji 
atvykę į „Saulutės”, Lietuvos 
našlaičių labdaros .koncertą su 
smuikininku Raimundu Kati
liumi ir pianistu Leonidu Dorf- 
manu, galės laimėti Michael 
Jordan bei Tony Kukoc nuo
traukas su originaliais parašais 
ir Šarūno Marčiulionio pasi
rašytą kamuolį. Visi laukiami 
šeštadienį, balandžio 8 d., 4:00 
vai. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Savo auka 
paremsite vargstančius vaikus 
Lietuvoje ir išgirsite pasaulinio 
lygio koncertą.

(sk)

„Draugo" redakcijoje lankantis svečiams iš Lietuvos ir iš arčiau (iš kairės): gyd. Audronė Rač
kauskienė, Elena Barienė, Kauno miesto meras Arimantas Račkauskas ir redaktorė Danutė 
Bindokienė.

kartų girdėti. Nors kitus solis
tus girdėjome tik koncerto frag- 
mentuose, bet nei vienas 
klausytojų nenuvylė, ypač Li- 
jana Kopūstaite ir Vaclovas 
Momkus.

Džiugu, kad Čikagos Lietuvių 
operos choras, nors labai užim
tas „Perlų žvejų” repeticijomis, 
sutiko paaukoti laiką ir ruoštis 
metiniam „Draugo” koncertui. 
Savo pasirodymu jis suteikė 
lietuviškai visuomenei didelę 
sielos puotą. Reikia taip pat 
pasidžiaugti, kad visa programa 
buvo atliekama tik lietuvių 
kalba, o solistų atėjimas ir 
išėjimas vyko nežymiai, šoni
niais laipteliais, ir nepertraukė 
koncerto eigos.

R.P.

PAL. JURGIO
MATULAIČIO MISIJOS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 5 d. įvyko Pal. Jurgio 
Matulaičio Lemonte misijos 
narių susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo Kazys.Laukaitis, 
sekretoriavo Aldona Kaman- 
tienė.

x American Lithuanian
Club iš Whiting, NJ, per Lillian 
Rosant ir Kenneth ir Carolyn 
Jesunas iš Lemont, IL atsiuntė 
po $150 Lietuvos našlaičių 
globai. Štai dar du Lietuvos naš
laičiai turės lengvesnį gyve
nimą. „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

x Labai prašome nepra
leisti smuikininko Raimundo 
Katiliaus koncerto. Jam
akompanuos pianistas Leonidas 
Dorfmanas. Nauja programa 
laukia jūsų šeštadienį, ba
landžio 8 d., 4:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Didžiuo
jamės, turėdami neprilygstamą 
talentą lietuvių tarpe .Siūlome 
į šį koncertą pasikviesti ir savo 
nelietuvius pažįstamus. Bilietus 
galima įsigyti prie durų nuo 
3:00 vai. p.p. I koncertą ir į 
pokoncertinį pabendravimą J.C. 
kavinėje visus kviečia „Saulu
tė”, Lietuvos vaikų globos bū
relis.

(sk)

Kad žinotumėte, kieno balsas sutinka visus, skambinančius į „Draugą": tai 
Aldona Sobieskienė, dirbanti dienraščio administracijoje jau daug metų.

Pradėjus susirinkimą malda, 
išsamiai apie praėjusių dvejų 
metų veiklą papasakojo misijos 
tarybos pirmininkas dr. A. Moc- 
kaitis. Jis išreiškė nuoširdžią 
padėką kapelionui kun. Algir
dui Paliokui, SJ, seselei Marga
ritai Bareikaitei — religinių 
reikalų koordinatorei ir misijos 
sekretorei; Rasai Poskočimienei 
— vargonininkei ir chorvedei, 
choristams, misijos ministran- 
tams, J. Alenskui, Juozui 
Baužiui ir Algirdui Dapkui, 
Jadvygai Penčylienei, rinkliavų 
koordinatoriui K. Laukaičiui, 
finansų komiteto pirmininkui 
Vytautui Jasinevičiui ir Misijos 
Tarybos nariams A. Kazlaus
kui, E. Stasiulienei, E. Tiš- 
kuvienei ir bendravimo k-to 
pirmininkei J. Mockaitienei. 
Ypatinga padėka buvo išreikš
ta Palekams, dovanojusiems 
vargonus ir A. Ankams — 
sekmadienio kavutei dovano- 
jantiems pyragus. Padėkojęs i 
pirmininkas papasakojo apie 
nuveiktus darbus: didžiojo 
kryžiaus remontą, pataisytus 
koplyčios langus ir naujas kė
des. Jis pareiškė, kad dabar 
būtinai taisytinas stogas ir 
viena koplyčios siena. Numa
tytiems darbams prašoma 
padėti patarimais.

Kapelionas kun. A. Paliokas, 
SJ, pranešęs, kad misijos 
narystei priklauso 320 šeimų, 
padėkojęs misijos tarybos pirmi
ninkui dr. A. Mockaičiui ir vi
siems misijos nariams, pranešė 
iždo sąmatą. Norint misijai 
išsilaikyti ir atlikti būtiniausius 
koplyčios taisymo darbus, reikia 
daugiau lėšų. Projektuose, 
baigiamas ruošti misijos sta
tutas ir knyga, skirta Lietuvos 
tikintiesiems. Misijos nariai 
knygos spausdinimui pritarė.

Finansų komiteto pirm. V. Ja- 
sinevičius perskaitė praėjusių 
metų iždo pajamų ir išlaidų 
suvestinę.

Seselė Margarita pranešė, kad 
šiemet Maironio lituanistinėje 
mokykloje religiją dėsto kun. A. 
Paliokas, SJ, S. Ambutienė 
Rima Polikaitytė ir Nida Tijū- 
nėlytė. Pasidžiaugusi muziko 
Dariaus Polikaičio sutikimu

vadovauti organizuojamam 
vaikų chorui, seselė Margarita 
dar priminė misijos nariams, 
kad Gavėnioj vyks susikaupimo 
diena jaunuoliams ir šiais 
metais jaunimas bus paruoštas 
Sutvirtinimo sakramentui.

Po šių pranešimų balsavimu 
buvo renkama misijos taryba 
ateinantiems metams. Balsų 
skaičiavimo komisijos dalyvių 
— Onos Baužienės, A. Dapkaus 
ir dr. K. Jakšto pranešimu, nau- 
jon misijos tarybon išrinkti: 
Vladas Stropus, Regina Patla- 
bienė, Danielius Liutikas ir 
Algirdas Stepaitis.

Pasitarimų ir sumanymų 
metu buvo aiškintasi deng- 
siamo stogo reikalai ir išreikš
tas kvietimas vyrams įsijungti 
į misijos chorą.

Misijos narių susirinkimas, 
vykęs darniai, buvo užbaigtas 
malda.

Irena Šerelienė

IŠ ARTI IR TOLI

VELYKŲ KONCERTAS 
MIAMI, FL

Velykų sekmadienį, balandžio 
16 d., 2 v. p.p. Miami Lietuvių 
klube koncertuos sol. Nijolė 
Ščiukaitė, estradinis dai
nininkas Jurgis Žukauskas ir 
muz. J. Tiškus. Visi pramoginės 
muzikos mėgėjai kviečiami. 
Norintieji pasilikti pietums, 
prašomi pranešti Gundai Koda- 
tienei, tel. 305-866-3044.

KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTER, MA

Worcesterio skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė š.m. 
balandžio 9 d. ruošiama Mai
ronio Parke, Shrewsbury, MA. 
Atidarymas 12 vai. vidudieny
je. Skautiškas jaunimas kviečia 
visuomenę atsilankyti, įsigyti 
lietuviškų rankdarbių, gintaro 
papuošalų, papietauti ir nusi
pirkti skanių namų gamybos 
kepinių. Visuomenės rodomas 
dėmesys skatina jaunimo veiklą 
ir paremia užmojų vykdymą.

„TRAKŲ” RINKTINĖS 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje Atlanto pakraščio „Tra
kų” rinktinė savo veiklos dvide
šimtmetį iškilmingai švęs š.m. 
balandžio 23 d. Worcester, MA. 
Šventė bus pradėta iškilmin
gomis šv. Mišiomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje ir 
vainiko padėjimu prie paminklo 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę”. 
Po pietų, 1 vai., Maironio Parko 
salėje — minėjimas, meninė pro
grama ir vaišės. Programą 
atliks svečiai iš New Yorko — 
aktorius Vitalis Žukauskas ir 
estradinis dainininkas Žilvinas 
Bubelis. Tikimasi gausaus 
dalyvavimo iš Worcesterio ir 
aplinkinių telkinių.

• Draugo fondas yra tiltas 
į „Draugo” gyvybę.
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