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LKDP konferencijoje.
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos (MKDS)
pirmininku minimalia persva
ra išrinktas parlamentaras
Vytautas Bogušis. Tai pa
aiškėjo tik po antrojo rinkimų
rato. Anksčiau iš rinkimų ko
vos iškrito Seimo pirmininko
pavaduotojas Feliksas Palu
binskas ir Seimo narė Marija
Šerienė.
Anot stebėtojų, dėl minima
lios persvaros susidarė padė
tis, kai naująją partiją fak
tiškai valdys „dvigalvis erelis"
— vienodai populiarių, inte
lektualių ir patyrusių politikų
junginys.
V. Bogušis, kuriam dabar
41-eri metai, sužinojęs apie
rinkimų rezultatus, juokavo,
kad j į prakeiks" žmona Virgi
nija. Jis sakė, kad jo laukia
nearti arimai" — darbų parti
jos programos kūrimas, skyrių
sudarymas. Pasak V. Bogušio, atskira sudėtinga proble
ma kaip elgtis savivaldybių
tarybose. MKDS teigia kontro
liuojanti 40 iš maždaug 90
„pirminės" Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos iš
kovotų vietų savivaldybių ta
rybose.
Sovietmečiu V. Bogušis pa
garsėjo kaip disidentas. Jis
buvo vienas 45 pabaltijiečių,
kurie 1979 m. pasirašė memo
randumą, reikalaujantį pa
smerkti
Molotovo-Ribbentropo paktą. 1990 m. V.
Bogušis buvo išrinktas Vil
niaus miesto tarybos nariu,
1992 ir 1996 m. — Seimo na
riu. 1989 V. Bogušis buvo vie
nas atkurtos Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos sig
natarų, 1999 m. — vienas
LKDP skilimo organizatorių.
Seime V. Bogušis yra Mo
derniųjų krikščionių demo
kratų frakcijos seniūnas ir
Valstybės valdymo ir savival
dybių komiteto narys.

LDDP ir Socialdemokratai
sudarė koaliciją
Vilnius, balandžio 29-gegužės 1 d. (BNS) — Didžiau
sios Lietuvos kairiosios jėgos
— Lietuvos demokratinė dar
bo partįja (LDDP) ir Socialde
mokratų partija sudarė rin
kimų koaliriją.
Šeštadienį
posėdžiavusios.
partįjų tarybos priėmė nutari
mus sudaryti rinkimų koali
ciją, bendrą rinkimų pro
gramą bei įpareigoti Seimo
LDDP ir socialdemokratų
frakcijas sudaryti koalicijas.
Partįjos taip pat sudarė koa
licinę tarybą, į kurią delegavo
po 25 atstovus.
Partijų priimtuose nutari
muose sakoma, kad LDDP ir
socialdemokratų koalicija yra
atvira ir kitoms socialdemo
kratines vertybes pripažįstan
čioms politinėms jėgoms.
Kovo 19 dieną vykusiuo
se savivaldybių rinkimuose
LDDP ir socialdemokratai
užėmė penktą ir septintą
vietą, atitinkamai gavusios
172 ir 104 įgaliojimus. Pasak
partįjų vsdovų, dabar LDDP
vienįja apie 9,000 narių,
LSDP —beveik 4,500.
Spaudos konferencijoje pir
madienį LDDP vadas Čes
lovas Juršėnas teigė, kad iki
LSDP ir LDDP partįjų susi
jungimo turės boti žengtas „ne
vienas žingsnis, nes tai yra
pernelyg rimtas dalykas ir
mūsų partijoms, ir Lietuvai*.
Su jo nuomone sutiko ir LSDP
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įsteigtatyfoderniųjų krikščionių
demokratų sąjunga
Vilnius, balandžio 29 d.
(BNS) — Vilniuje šeštadienį
įsteigta Moderniųjų krikščio
nių
demokratų
sąjunga
(MLDP),
siekianti
pa
siūlyti rinkėjams europinės
krikščioniškosios demokratijos
atsvarą.
Seime vykstančiame MKDS
suvažiavime steigiamąjį nuta
rimą vienbalsiai priėmė 167
suvažiavimo dalyviai. Pagal
Partįjų ir politinių organiza
cijų įstatymą naujas politinis
darinys privalo turėti 400
steigėjų. Prieš suvažiavimą
partijos steigėjų anketas už
pildė daugiau kaip 600 žmo
nių. •
Steigiamajame nutarime sa
koma, kad naujoji partija stei
giama, siekiant suvienyti
krikščionis demokratus verty
biniu pagrindu, tęsti krikščio
niškosios demokratijos tradici
jas, sudaryti galimybę šios
ideologįjoB puoselėtojams lais
vai reikšti savo idėjas, sekti
pasaulines ir europinės krikš
čioniškosios demokratijos tra
dicijomis.
Suvažiavimo pradžią „nu
spalvino" incidentas, kuris
priminė, moderniųjų krikščio
nių demokratų nesutarimus
su .pirmine" Lietuvos kri
kščionių demokratų partija
(LKDP). Nuosaikusis LKDP
narys, parlamentaras Jonas
Šimėnas paprašė suteikti jam
galimybę pasisakyti. Jis nesu
tiko laukti po keliolikos
minučių svečių pasisakymams
skirto pusvalandžio ir paliko
salę.
J. Šimėnas žurnalistams
sakė, jog esminiai nutarimo
teiginiai paimti iš LKDP do
kumentų ir stebėjosi, kad
reikia skelbti naują partiją,
kai vadovaujamasi senosios
dokumentais. Jis pabrėžė, kad
modernieji krikščionys demo
kratai neišnaudojo galimybės
ieškoti susitaikymo neeilinėje
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vadovas Vytenis Andriukaitis,
teigdamas, kad „tai negali
būti skubūs dalykai". Be to, V.
Andriukaitis neigė, kad suda
rydama tokią koaliciją, LSDP
„išlošė pavadinimą ir pralošė
partiją".
„Visos ironijos atšoka kaip
žirniai nuo sienos, nes ši rim
ta politinė koalicija gali pa
teikti rimtą komandą, pro
gramą ir perspektyvas bei
paskatinti Lietuvos visuo
menėje socialdemokratini są
jūdį", teigė jis.
LSDP vado vertinimu, su
darydami šią koaliciją, abi
kairiosios partijos žengė „nau
ją žingsnį" ir sudarė prielai
das „naujai politikai".
* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis spėja,
kad po Socialdemokratų ir
LDDP pasirašytos rinkimų
koalicijos ... sustiprės socialde
mokratai
„dutūkstantininkai". „ 'Dutūkstantininkai' —
atskilusi
Socialdemokratų
partijos dalis, praėjusių metų
pabaigoje įsteigusi savaran
kišką politinę organizaciją".
„Laipsniškas ar staigesnis so
cialdemokratų jungimasis su
LDDP — sena LDDP svajonė
tam tikra prasme legalizuotis
ar reabilituotis ir patekti į So
cialistų Internacionalą", sakė
pirmadienį, komentuodamas
kairiųjų partijų koalicijos su
tartį, V. Landsbergis. Jis pri-
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Nuotr.: Balandžio 30 d. Kaune, prie Muzikinio teatro, Letuvoe Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis
(kairėje) ir Kauno miesto meras Vytautas Šustauskas atiderie atminimo lentą, skelbiančią, kad šiuose rūmuose
1920 m. gegužės 15 d. įvyko pirmasis Lietuvos Steigiamojo S -į.-no posėdis.
K*stuč10 Vanago (Elta; nuotr

K a u n e paminėtas
S t e i g i a m o j o Seimo 80-metis
Kaunas, gegužės 1 d.(Elta)
— Sekmadienį Kaune pami
nėta Nepriklausomos Lietuvos
Steigiamojo Seimo 80-ties me
tų sukaktis.
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas 1920 metais buvo išrink
tas tiesioginiuose rinkimuose
visų Lietuvos gyventojų, o pir
majame jo posėdyje 1920 m.
gegužės 15 d. buvo priimta
Nepriklausomybės deklaraci
ja. Iki išrenkant Seimo pirmi
ninku Aleksandrą Stulginskį,
pirmininkavo Marija Petkevičaitė-Bitė. Steigiamasis Sei
mas priėmė Lietuvos Konsti
tuciją, įvedė valstybinę valiu
tą litą, priėmė ir iš esmės
įvykdė žemės reformą, pasiekė
Lietuvos valstybės pripažini
mo tarptautiniu mastu.
Steigiamojo Seimo sukak
ties proga Kauno arkikatedro
je bazilikoje buvo aukojamos
šv. Mišios už Steigiamojo Sei
mo narius. Buvusios Preziden
tūros sodelyje padėta gėlių
prie Steigiamojo Seimo pirmi
ninko, prezidento Aleksandro
Stulginskio paminklo. Gėlės
taip pat padėtos prie pirmojo
ir paskutiniojo pirmosios ne
priklausomybės metu Lietu
vos prezidento Antano Smeto
nos bei prezidento Kazio Gri
niaus paminklų. Ta proga gė
lės buvo padėtos ant preziden
to Aleksandro Stulginskio, ki
tų Steigiamojo Seimo narių
Mykolo Sleževičiaus, Jono
Staugaičio, Kazio Škirpos ir
Stepono Kairio kapų Panemu
nės ir Petrašiūnų kapinėse.
Buvusioje devintojoje bateri
joje — dabartinės Kauno
aukštesniosios meno mokyklos
teritorijoje — Steigiamojo Sei
mo garbei 1920 metais buvo
pasodinti penki ąžuoliukai.
Deja, po kelerių metų nepri
žiūrimi ąžuoliukai sunyko.
Sekmadienį toje vietoje, ku
rioje, pasak amžininkų ir miš
kininkų liudijimo, esąs išlikęs
vienas Steigiamojo Seimo pa
sodintas ąžuolas (jis buvo ap
juostas tautine juosta), Seimo
kancleris Jurgis Razma, Kau
no miesto meras Vytautas
Šustauskas ir mero pavaduo
tojas Gediminas Jankus, Lie
tuvai pagražinti draugijos pir
mininkas Juozas Dringelis,
garbės pirmininkė Birutė Feminė, kad buvęs Socialdemok
ratų partijos pirmininkas ir
dabartinis garbės pirmininkas
A. Sakalas tokiam LDDP sie
kiui daug metų nuosekliai
priešinosi.
.EIUI

deravičienė ir Kau.io skyriaus
pirmininkas Ginta ras Slavins
kas bei Lietuvos sk ;utų pjrmijos pirmininkas
Lietuvos
šaulių sąjungos Kaune sky
riaus vadas Rcmualdai Dunauskas pasodino penkis
ąžuoliukus.
Prie Kauno vfelstybi ;io mu
zikinio teatro atider.gt- atmi
nimo lenta, skeli įant', kad
„šiuose rūmuoseHi^f m*, ge

gužės 15 d. įvyko Lietuvos
Steigiamojo Seimo pirmasis
posėdis, kuriame buvo paskel
bta Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo deklaracija. Po
sėdžiui pirmininkavo Gabrielė
Petkevičaitė". Lentą (skulpto
rius Stasys Žirgulis) atidengė
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis ir Kauno miesto
meras Vytautas Šustauskas.
Pavakary Muzikiniame
teatre vyko iškilmingas minėjimas-koncertas, skirtas Stei
giamojo Seimo 80-mečiui.

Suklastotas Seimo vadovo skolos
dokumentas — gynyba puolant
Vilnius, gegužės 1 d (BNS)
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis teigia neat
metąs galimybės, kad taria
mai jo pasirašytas skolos
lapelis išvydo šviesą, buvu
siam verslininkui Jonui Urkai
bandant „gintis puolimu".
Spaudos konferencijoje pir
madienį V. Landsbergis pa
brėžė laukiąs Generalinės pro
kuratūros išvados dėl skolini
mosi sutarties. Seimo pirmi
ninkas pabrėžė, kad jis nėra
pasirašęs šio dokumento, ku
ris yra suklastotas.
Skandalingai pagarsėjęs
verslininkas J. Urka praėjusią
savaitę viešai paskelbė, kad
Seimo pirmininkas V. Lands
bergis jam penkerius metus
neva skolingas 100,000 JAV
dolerių ir pareiškė ketinąs dėl
šios skolos išieškojimo kreiptis
į teismą.
V. Landsbergis kategoriškai
neigia kada nors skolinęsis pi
nigų iš verslininko J. Urkos.
J. Urka kaip V. Landsbergio
skolos įrodymą spaudai pa
teikė 1995 m. gegužės 20 d.
datuotą „paskolos sutartį".
Tačiau joje nėra tokioms su
tartims būtinų rekvizitų —
skolintojo ir skolininko ad
resų, asmens kodų bei kt. Ta
riamas V. Landsbergio pa
rašas nepanašus nė į vieną jo
parašą ant Seimo pirmininko
pasirašytų dokumentų.
V. Landsbergį šio Seimo
kadencijos pradžioje rengė
daug tarpžinybinių pasita
rimų bankų išgnostymo klau
simais. Spaudos konferencijoje
pirmadienį jis sakė, kad J. Ur
kos „dar laukia daug bau
džiamųjų bylų. nes „kaltinimai jam viršija 00 mln. litų
apimtį". „Galima ir toks manymas, kad kas nors patarė
ponui Urkai gintis puolimu.
kaip mes matėme gerokai
anksčiau, kaip pagautas už
rankos kyšininką- reketininkas ryžosi gintis puolimu ir

bandė supainioti visus dalykus. Puldamas politiškai, ir po
to sakydamas, kad jį irgi tei
sia dėl politinių motyvų", sakė
V. Landsbergis.
Jis, matyt, turėjo galvoje
Seimo narį Audrių Butkevičių,
kuris neseniai lygtinai, kaip
ir J. Urka, paleistas iš įka
linimo vietos. 1998 metais A.
Butkevičius buvo nuteistas
pusšeštų metų kalėti už pa
sikėsinimą sukčiauti stambiu
mastu.
„Jeigu jums troleibuse įkiš
ranką į kišenę, tai jūs pagal
vokite, prieš griebdamas už
tos rankos, nes jus gali apkal
tinti politine provokacija".
sakė V. Landsbergis.
Praėjusią savaitę Seimo
konservatoriai bei kitoms
frakcijoms priklausantys par
lamentarai pareikalavo Ge
neralinės prokuratūros nusta
tyti J. Urkos ir V. Landsbergio
parašų autentiškumą. Parla
mentarai konservatoriai Algir
das Katkus, Petras Šakalinis,
Alfonsas Andriuškevičius, Vi
lija
Aleknaitė-Abramikienė,
, socialdemokratas
Rolandas
Zuoza ir jaunalietuvis Stanis
lovas Buškevičius kreipimesi
teigė gerai pažįsta Seimo pir
mininko parašą ir teigė, kad
demonstruojama sutartis yra
suklastota ir parengta „šmei
žimo tikslais prasidedančios
rinkimų kampanijos išvaka
rėse".
Generalinė prokuratūra pir
madienį patvirtino gavusi
Seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio prašymą iškelti
bylą del jo parašo suklastoji
mo bei apšmeižimo ir pradėjo
rinkti medžiagą, kad priimtų
atitinkamą sprendimą. Kad
iškeltų bylą, prokurorai turi
nustatyti pareiškėjo tvirti
nimų teisingumą. Pasak Ge
neralinės prokuratūros atsto
vo spaudai Vidmanto Putelio,
koks nors sprendimas turi
būti priimtas per 10 dienų
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* „Amerikos lietuvių an
* Vidaus reikalų minist
t a u s i s — V. Šustauskui", r a s Česlovas Blažys ir genera
skelbia
„Lietuvos
rytas" linis komisaras Visvaldas Rač
(05.01). „Vytauto Šustausko kauskas pasalinti iš advoka
rankos šįkart buvo per trum tūros. Taip padaryti nutarė
pos — Čikagos priemiestyje Lietuvos advokatų taryba,
Lemonte esančiame Pasaulio peržiūrėjusi nepraktikuojan
lietuvių centre nuo šeštadie čių advokatų sąrašą. Toks liki
nio vakaro iki ankstyvo sek mas ištiko ir lyčių lygių gali
madienio ryto čia surengtame mybių kontrolierę Aušrinę
labdaringame Vienos pokylyje Burneikienę, kai kuriuos pro
šoko ir linksminosi daugiau kuratūros pareigūnus. Č. Bla
kaip 150 lietuvių iš visos Ame žys ir V. Račkauskas tapti ad
rikos. Renginio organizatorių vokatais panoro dar praėjusių
branduolį bei didžiąją dalį metų rudenį. Jie suskubo pa
svečių sudarė naujosios emig sinaudoti įstatymu, kuris su
racijos bangos lietuviai, į Jun teikė galimybę į advokatų są
gtines Valstijas atvykę jau po rašą patekti lengvatinėmis są
Nepriklausomybės atkūrimo". lygomis. Tapti advokatais jie
Vienos pokylis Čikagoje — jau panoro, nes nėra garantuoti
antrasis iššūkis rėksniams, dėl savo ateities. Pagal įstaty
sužlugdžiusiems Vienos pokylį mą, per pusę metų teisingumo
Vilniaus rotušėje, sakoma ra ministrui jie privalėjo duoti
šinyje iš Čikagos.
<Eitai priesaiką ir pradėti dirbti
* Nedidelė dešiniosios praktikuojančiais advokatais.
p a k r a i p o s Nacionaldemok- Nei Č. Blažys, nei V. Račkaus
<HUI
ratų partija (LNDF) svarsto kas to nepadarė.
* Balandžio 27 d. Vilniuje
galimybę dalyvauti Seimo rin
kimuose kartu su giminingo išleistas paskutinis savai
mis partijomis. Kaip pranešė traščio lenkų kalba „Gazeta
LNDP pirmininkas, Seimo na Wilenska" numeris. Jo tiražas
rys Rimantas Smetona, šešta — 2,300 egzempliorių. Pirma
dienį Kauno Karininkų ramo sis dienraščio „Gazeta Wilensvėje įvyko LNDP tarybos ka" numeris išleistas 1998 m.
posėdis, kuriame apsvarstyta gruodžio 31 d., o šių metų pra
galimybė dalyvauti spalio 8 džioje jį buvo nutarta leisti
dieną įvyksiančiuose Seimo kartą per savaitę. Laikraštį
linki
Smeto teko uzūaryu uei prastos eko
nos, „vieningai sutarta", kad nominės situacijos, žmonėms
Seimo rinkimuose LNDP ban nustojus pirkti 1.5 Lt kainuo
IBNSI
dys sutelkti giminingų politi jantį leidinį.
nių jėgų „tautos frontą", sie
* Saujelė Darbininkų są
kiant įveikti partijoms kelia jungos aktyvistų ir keletas
mą privalomąjį 5 proc. ribą. jaunų žmonių perėjo Gedimi
* T r u m p i a u , p a p r a s č i a u no prospektu nuo Seimo ir vy
i r m o d e r n i a u , pasak partijos riausybės, taikia eisena pa
pirmininkės Kazimieros Prun minėdami Tarptautinę darbo
skienės, nuo šiol bus vadina šventę — gegužės 1-ąją ir pri
ma Naujoji demokratija/Mote mindami valdžiai apie blogė
rų partija. Įsikūrusi 1995 me jančią moterų, vaikų ir jauni
tais kaip Moterų partija ši po mo padėtį. Pasak Lietuvos
litinė jėga 1998 m. pasivadino darbininkų sąjungos preziden
Naująja
demokratija/Moterų tės Aldonos Balsienės, šiuo
partija. Šiemet vasario mėnesį renginiu norima atkreipti Sei
įvykusiame suvažiaviame dar mo ir vyriausybės dėmesį į
kartą pakoreguotas partijos grėsmingai augantį jaunimo
pavadinimas. Tuomet buvo nedarbą, taip pat į menkas so
nuspręsta, kad nuo gegužės 1 cialines pašalpas motinoms,
d. įsigalios patikslintas parti auginančioms vaikus.
<£iu>
jos pavadinimas — Naujoji de
* Vilniaus apygardos
mokratija.
iBNSi teismas atnaujino žydų ge
* Didžioji dalis Lietuvos nocidu kaltinamo Aleksandro
gyventoju p r i t a r i a valstybės Lileikio bylą ir paskyrė teisia
vadovo Valdo Adamkaus me majam visuotinį medicininį
tiniame pranešime išsakytoms psichiatrijos tyrimą. Psichiat
mintims, kad Lietuvoje turi rams pavesta nustatyti, ar A.
būti vykdomos
spartesnės Lileikis, kuriam dabar yra 92ūkio, švietimo ir socialinės re eji metai, pagal amžių ir svei
formos, o stojimas į Europos katos būklę gali būti teismo
Sąjungą bei NATO turėtų būti dalyvis — tai yra, ar gali atsa
vieni svarbiausių valstybės kinėti į teisėjų, prokurorų, ad
vokatų klausimus, teikti pra
tikslų.
* Buvusiam Valstybės šymus, duoti paaiškinimus, ar
saugumo
d e p a r t a m e n t o dabar jo sveikatos būklė lei
Kauno apygardos viršininkui džia atvykti į teismo posėdį,
Olegui Travkinui už tai, kad ar A. Lileikis serga psichine li
jis praėjusių metų balandžio ga, jeigu serga, tai kokia. Tei
16 d. paleido į laisve Viadą sėjai prašo nustatyti, jeigu A.
Belecką, kaltinamą kun. Ri Lileikio buvimo vietoje būtų
čardo Mikutavičiaus nužudy pastatytos techninės priemo
mo organizavimu; buvo per nės, leisiančios jam turėti be
duoti du žiedai su brangakme tarpišką ryšį su teismu, ar tei
niais. Tai teisme, kur nagri siamasis gali reikšti prašymus
nėjama kunigo žudikų byla, pats asmeniškai, ar per advo
IBNSI
pareiškė V. Belecko sesuo Vir katą.
ginija Liaščenko. OTravkinas
* Sausio-kovo mėnesiais,
paneigė gavęs kokių nors ver palyginti su atitinkamu
tybių iš V. Belecko artimųjų, praėjusių metų laikotarpiu,
bet prisipažino, kad veždamas vežimų geležinkelių transpor
šį kaltinamąjį, elgėsi neteisė tu apimtys išaugo 33.6 proc.
tai. Teismas buvusį saugumo
.
<Bui
pareigūną apklausinėjo dau
KALENDORIUS
giau kaip pusantros valandos,
tačiau taip ir nepavyko at
Gegulė* 2 d.: Anastazas, Eidskleisti V Belecko pabėgimo mantas. Meile. Zoja
Gegulė* 3 d.: Sv Pilypas ir Joi> tarnvhinio O Travkino au
tomobilio p.islapt les.
KU.I kub.is. apa.At.alai: Aleksandras, Ar
vydas, Juvenalis. KAntvyd*
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PROSTATOS OPERACINIS GYDYMAS (6)
JONAS ADOMAVIČIUS
Gerybiniai padidėjusios pro džiagos ir dėl to tokie operuo
statos sukeltus negerumus tieji vyrai turi tą pačią galimy
sėkmingiausiai — 80 proc. bę gauti prostatos vėžį. Ka
prašalina per varpą įvestas dangi užsilikusi prostatos da
prietaisas, išgliaudąs tokios lis gali ir toliau didėti, tokie
prostatos audinius, kurie už vyrai gali susilaukti prostatispaudžia uretrą ir sukelia mi nių negerovių ir po operacijos.
nėtus penkis negerumus. Ta Nuo 5 iki 10 proc. vyrams pri
operacija vadinasi transureth- sieina antru kartu operuoti
ral prostatectomy (TURP). Pa prostatą laike penkerių metų
cientui praneša apie „gerą" po operacijos.
negerumų prašalinimą. Po ka Balioninis šlapimo latako iš
taraktos operacijos ši yra plėtimas (balloon dilatation)
dažniausiai atliekama operacija irgi gali sumažinti prostatisenesniems. Nedažnai pasitai nius nusiskundimus, bet už
kančios komplikacijos (15 akimas yra dažnas po 2-3
proc.) yra atgalinis pūslėn iš metų.
tekantis sėklos išsiliejimas
Dar neištirtos ilgalaikės pa
(retrograde ejaculation), šlapi sekmės po kitokio prostatos
mo takų uždegimas, nepajė gydymo,
kaip
„prostatic
gumas intymumui (impoten- stents", „microvave devices",
ce), šlapimo visiškas nesulai- „laser" ar „ultrasount" energi
kymas (incontinence) ir pra ja.
sidėjęs kraujavimas.
Prostatos tokiai operacijai
Kada urologo šauktis
reikalas atsiranda, kai didėja
bei ligoninėn gultis
negerumai ir vaistai nepade
da, kai kartojasi uždegimai
Šeimos gydytojas paveda
šlapimo takuose, kai inkstų urologui tvarkyti ligonį, kai
veikla apsilpsta dėl šlapini staiga sustoja šlapinimasis,
mosi užblokavimo, kai vis kai išpūslėja inkstai (hydro
ateina šlapimo užsilaikymas nephrosis), pasikartoja užde
ir nuolatinis didelis nesutvar gimas šlapimo takuose, pasi
komas kraujavimas.
kartoja bei nesulaikomas esti
Tokia operacija yra būtina, kraujavimas ar kai kraujyje
kai staiga susilaiko šlapini šlapalai (creatinine) mąžta, iš
masis ne vien dėl prostatos tuštinant perpildytą pūslę ka
padidėjimo, bet dėl atsiradu teteriu.
sių
minėtų
komplikacijų,
Taip pat urologas turi tuo
įskaitant ir inkstų išpūslėjimą jau tvarkyti reikalus, kai bet
(hydronephrosis) bei pagau koks negerumų pakitimas at
sėjusį creatinino („pelenų" dėl siranda, stipriai padažnėja
inkstų neveikios) kraujyje kie šlapinimasis ar imama nesu
kį, kuris tvarkosi, kai pūslės laikyti šlapimo. Tais atvejais
spaudimas prašalinamas, šla gali staiga išsiplėsti pūslė, ta
pimą iš jos nuleidžiant įvestu da padidėja pavojus gauti už
kateteriu.
degimą ir inkstų sunykimą,
Tokia operacija daugeliu at todėl yra būtina tokio ligonio
vejų gerai prašalina gerybiš- priežiūra ligoninėje.
kai padidėjusios prostatos su
keltus negerumus, bet su ja riGydytojas žino savo
šasi du negeri dalykai: tai mi
darbą
nėtos komplikacijos ir išlaidos
su bet kuriuo gydymu, kurio Jis įvertina šlapimo tekėji
pacientas gali nepakelti. Žino mo sutrukdymo įtaką į pacien
tina, kad esti tokių pacientų, to gyvenimo kokybę ir inkstų
kuriems minėta operacija ne veiklą. Jis ištiria paciento
suteikia daug gerumų, ypač kraujyje šlapalų (cretinino)
kai esti raumenų nenormalu kiekį ir jo šlapimą. Inkstų išmas, kuris suspaudžia pūslę. pūslėjimas susekamas iš dide
Chirurgiškas prostatos pra- lio kiekio užlikusio pūslėje
šalinimas pro varpą (transu- šlapimo ir iš gausaus creatini
rethral
prostatectomy — no kiekio kraujyje.
Visi su gerybiniai padidėju
TURP) naudingas daugumai
pacientų, turinčių gerybinį sia prostata pacientai perspė
prostatos padidėjimą, ypač se jami apie vėžio galimybę tiek
nesniems ir pasilpusiems. Už išoperuotoje prostatoje, tiek ir
pakalyje — retropubic prosta neišoperuotoje.
Jei neatsiranda rimtų komp
tectomy (tarp pūslės ir išeina
mosios angos) einama ar per likacijų, kaip stiprus šlapimo
pilvo apačią operuojama (su- sulaikymas dėl inkstų išpūslėprapubic prostatectomy) tiems jimo, pasikartojąs ar nuolati
vyrams, kurių prostata labai nis uždegimas, ar inkstų veik
padidėjusi. Po tokių operacijų los sunykimas, gydytojas juos
mirtingumas labai mažas tvarko ir toliau stebi pacientą.
Kai kuriems tokiems pacien
(mažesnis negu 1 proc.
TURP). Dauguma pacientų iš tams vaistas „Hytrin", ima
lieka pajėgūs intymumui, ne mas po 1 ar 2 mg einant gulti,
paisant, kokios rūšies operaci ypač mažina nusiskundimus,
ja padaroma, vis tik nuo 5 iki kai naktinis šlapinimasis esti
20 proc. pacientų po operacijos dažnas. Stiprius prostatinius
turi šiokį tokį intymumo sutri negerumus mažina vaistas
kimą. Visiškas šlapimo nesu- ^inasteride", 5 mg per dieną,
laikymas neįprastas, bet kar kai pacientas negali ar nenori
tais tik už 6 mėnesių atsi prostatos operuotis.
gauna tvarkingas pūslės vartų
veiklumas.
Sėklos atbulinis (į šlapimo
pūslę, o ne į varpą) ištekėji
mas ir dėl to nevaisingumas
po prostatos bet kokios opera
cijos yra beveik visuotinis. To
dėl apie tai reikia pranešti pa
cientui prieš operaciją.
Jaunesniems vyrams su ma
žesne prostata, kiek pakeistai
per varpą operuojama: neišgliaudoma, o tik porą kartų
truputį įpjaunama (transurethral incision — TUIP). Šiuo
atveju rečiau pasitaiko atbuli
nis sėklos išsiliejimas.
Žinotina, kad po minėtų
prostatos operacijų dar lieka
gana daug prostatinės me

APSINUODIJUS
MAISTU
Botulizmu susergama, su
valgius botulino mikrobais už
teršto maisto. Šių mikrobų
sporos labai paplitusios aplin
koje. Patekusios ant vaisių,
daržovių, į maisto produktus,
gyvulių pašarą arba į kai ku
rių būtybių (pavyzdžiui, žu
vų), žarnyną, kur nėra deguo
nies, sporos vegetuoja ir išski
ria toksinus. Ypač pavojinga
valgyti namie konservuotus
grybus, vaisius ir uogas. Ilgai
būdamos sandariai uždeng
tuose induose, sporos gausiau

Senatoriaus Richard Durbin pagerbimo popietėje baiandžio 9 Willowbrook salėje Iš kaires — Lithuanian Mercy
Lift pirmininkas J u r g i s Lendraitis, Viligailė Ler.draitienė, Frank Zapolis, sen. Durbin. Nuotr. I n d r ė s
Tijūnėlienės

LIETUVOS ZINIASKLAIDOS
BENDRYSTĖ SU JAV LB
VAIDOTAS ŽUKAS
Lietuvos radijas ir JAV
lietuviai
Laidas Šiaurės Amerikos lie
tuviams Lietuvos radijas (LR)
pradėjo transliuoti 1946 m.
Šios programos buvo sumany
tos, kaip dalis sovietų propa
gandos, kviečiančios neseniai į
Vakarus pasitraukusius lietu
vius grįžti namo.
Laidos anglų kalba į Šiaurės
Ameriką pradėtos transliuoti
1965 metais (savaitgaliais).
Yra žinoma, kad tai buvo da-

roma slapta nuo Maskvos. Tik
vėliau, susidūręs su akivaiz
džiu faktu, Kremlius nebesi
priešino. Sovietmečiu tik Mask
va, Kijevas. Taškentas, Je
revanas ir Vilnius turėjo spe
cialias programas užsieniui
angjlų kalba. Aišku, kad iki
1988 m. pavasario LR laidos
užsieniui buvo sovietų ideolo
gijos įranki: todėl šias pro
gramas JAV lietuvių bendruo
menė iš esmes ignoravo. Nors,
kaip vėliau paaiškėjo, buvo ir
tokių, kurie klausėsi, netgi pa
dieniui įrašmėdavo. Angliškos
laidos iš VVniaus sovietmečiu
buvo populiarios ne tik JAV,
bet ir kitur pasaulyje, ypač Ja
ponijoje. Pagal šimtus kasmet
gaunamų laiškų buvo galima
spręsti, kad klausytojus trau
kia savotiška egzotika — tran
sliuoja iš Sovietų Sąjungos,
bet gana nesovietiškai.
Didžiausia LR klausytojų
auditorija tarp Šiaurės Ameri
kos lietuvių — vadinamasis
laidų
užsienio lietuviams
„aukso amžius" buvo nuo 1988
m. pavasario iki 1992 rudens.
LR užsienio laidų redaktorius
Audrius Braukyla tuo pats
įsitikino 1989 m. pavasarį ke
liavęs po Amerikos lietuviu
kolonijas. JAV lietuviai juok
davosi, kad mažesnėse vietose
buvo išpirkti visi trumpabangiai radijo aparatai. Iš Lietu
vos buvo gaudomas kiekvie
nas žodis: LRT laidų užsienio
lietuviams redakcija stengėsi
tokį smalsumą patenkinti —
išsamiai ir kiek įmanoma ob
jektyviau pranešinėjo apie
įvykius, susijusius su Lietuvos
laisvėjimu

dauginasi ir išskiria dujas, ku
rios išpučia šių indų dangte
lius. Suvalgius tokio maisto,
botulino toksinai patenka į
žarnyną, o iš jo — į kraują,
kuris juos išnešioja po visą or
ganizmą, pažeisdamas įvai
rius organus, pirmiausia —
nervų sistemą.
Paprastai liga pasireiškia
staiga, praėjus keletui valan
dų po valgio. Skauda ir svaig
sta galva, jaučiamas bendras
silpnumas, skauda pilvą, pyki
na, širdis tarytum apmiršta,
džiūsta burna, kamuoja troš
kulys. Gali užkietėti viduriai,
pūsti pilvą. Po keleto valandų
arba po 1-2 dienų sutrinka
regėjimas: ligonis mato „rū
ką",
„tinklelį",
„museles",
skundžiasi, kad j a m dvejinasi
akyse. Beveik visuomet išsi
plečia vyzdžiai, gali suglebti
vokai. Tuo pačiu metu, arba
šiek tiek vėliau, sutrinka riji
mas (gerklėje įstringa „kąs
nis"), kalba pasidaro neaiški,
balsas prikimsta arba visiškai
išnyksta. Gali sutrikti kvėpa
vimas — ligoniui trūksta oro,
spaudžia krūtinę. Kūno tem
Vėliau klausytojų skaičius
peratūra išlieka normali arba atslūgo, beje, ne vien dėl poli
tik truputį padidėja.
tinių motvvų, bet ir dėl vis
Pastebėjus minėtus požy prastėjančio girdimumo —
mius, reikia nedelsiant kviesti Maskvos kontroliuojami sių
greitąją pagalbą. Ligonio gy stuvai darėsi nebepatikimi ir
vybę įmanoma išgelbėti, tik per brangūs.
Apie LR laidų užsieniui
laiku suleidus antibotulinio
serumo. Jis gydomas gana il klausytojų gausumą jokių tiks
gai. Net išnykus visiems bo- lių tyrimų niekuomet nebuvo
tulizmo simptomams, regėji atlikta. Klausytojai laidas ko
mo sutrikimai dar ilgai vargi mentuoja laiškais, elektroni
niu paštu, telefonu. 1988na žmogų.
Norint išvengti botulizmo, 1992-jų metų vasaromis laidų
konservuojant maisto produk užsieniui redakcijos durys nuo
tus, riekia griežtai laikytis svečių iš Amerikos praktiškai
technologinių
reikalavimų. neužsiverdavo. Ir tarp šian
Botulino sporos žūva tik ste dienos klausytojų yra labai
rilizuojant maistą 120"C tem aktyvių, nuolat pranešančių
peratūroje. Konservuojant ar apie girdimumą. Yra ir tokių,
marinuojant maisto produk kurie laidas iš Vilniaus įra
tus namų sąlygomis, reikia šinėja, vėliau sumontuotas
įdėti pakankamai druskos bei santraukas transliuoja per
rūgščių ir tinkamai juos pa vietos lietuvių radijo progra
kaitinti. Prieš valgant, tokius mas.
konservus būtina 10-15 minu
Gerai tai ar blogai, bet tik
čių pakaitinti verdančio van nedidelė LR klausytojų dalis
dens vonelėje.
JAV yra visiškai patenkinta
T
programų turiniu. Žmonės daž
" -airios spaudos

m šeštadienio laida;
$33.00
JAV
$60.00
$45.00
$38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
$50.00
Uisakant į Lietuvą:
Oro paltu
$600.00
$250.00
Reguliariu pašto
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pairtu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastai $65.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindokienc
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kttn. Viktoras Bimsrlis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4.-00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
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• Redakcga straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų strsipanių nesaugo.
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arba iš ten į Lietuvą, tačiau
kol kas visos iniciatyvos sub- EUQB£C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL
liūkšdavo dėl lėšų stokos. Pirmas apyi. su Northvmetem un-to
Pvz., 10-ties minučių TV sig dkitomu, lietuviams sutvarkys dantis
nalo perdavimas palydovu į
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Čikagą arba iš jos į Vilnių kai
Susitarimui (kabėti angttkai)
nuoja 1,000 dolerių. Didelė
Tai 70*422-6200
kliūtis taip pat yra TV signalo
skirtumas tarp amerikietišDR. JOVITA KERELIS
kojo ir Europietiškoje kurio
DANTŲ GYDYTOJA
konvertavimas susijęs su ne
mažomis išlaidomis. Net ir tų
9628 S.79B> Ave., Hfcfcory rffafc, R.
pačių buitinių NTSC formato
TeL (708) 586-8101
vaizdajuosčių masiškai dau
Valandos pagal susitarimą
ginti nėra įmanoma, kadangi
LRT turi tik tris tokius vaizdo
VIDAS J. NEMICKAS,
M.D.
magnetofonus, o įsigyti NTSC KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
formato dauginimo techniką
7722 S. Kedzie Ave.
nėra paprasta.
Chicago. IL 60652
Lietuvos televizija ir
JAV Lietuvių televizijai Či
Kab. tel. 773-471-3300
JAV LB
kagoje kiekvieną savaite siun
DR. L PETRBKIS
čiamos visos savaitės „Pano
DANTŲ GYDYTOJA
Sovietmečiu šios bendrystės ramos" laidų santraukos, ku
absoliučiai nebuvo. Tačiau tai rios ten transliuojamos kas 9056 S.Roberts Rd., HtetoryHils, IL
vyksta visą atkurtosios Lietu savaite jau trejetą metų. Svar 1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tai. (708) 5 9 6 4 0 5 6
vos nepriklausomybės laiko stomos finansinės galimybės
Valandos pagal susitarimą
tarpį. Vis dėlto šis bendradar LTV programas transliuoti In
biavimas iki šiol tėra frag ternetu.
EDMUNDAS VIENAS. UD., S.C.
mentiškas. Net ir dėl to, pvz., Kuriant dokumentinį filmą SpeciaJytoė-Vidaus ligų gydytojas
kad per 10 metų. 10 kartų „Lietuvos charta" (režisierius
Kalbama sstuvttkai
6918 W. Archer Ave. S*. 5 ir 6
keitėsi LRT generaliniai di Juozas Sabolius), filmo kūry
Chkago, IL 60638
rektoriai. Kita svarbi priežas binei grupei daug pagelbėjo
TeL 773-228-9986
Valandos
pagal susitarimą.
tis — lėšų stygius. 1998 m. Pasaulio lietuvių bendruo
LRT pradėjo platinti savo menė, suteikusi galimybe ap
LINAS SIDRYS.M.D.
laidų ir filmų vaizdajuostes ir silankyti Lietuvių Chartos ju
Akių ligos / Chirurgija
garso įrašus. Po paskutinės biliejiniuose renginiuose. Ne
9830 S.Ridgeiand Ave.
Chicago Rktoe, IL 60415
Pasaulio lietuvių dainų šven seniai su JAV lietuvių ben
Tel. 708-636-6622
tės visą mėnesį dieną naktį iš druomenės atstovais pasi
4149W.63rd.Sl
viso pasaulio susirinkusiems rašiau sutartį dėl šio filmo an
Tel. 773-736-7709
lietuviams į buitines vaizda trosios dalies sukūrimo.
juostes buvo perrašomos dai
Neseniai buvo pasirašyta su ARASZUOBA,M.D.
nų ir šokių šventės vaizdai, tartis ir dėl LTV įnašo kuriant INDRĖ RUDAITIS, O.D.
laidos ir filmai. Nemažai vaiz filmą „Vienų vieni" apie Juozą AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
dajuosčių ir garso įrašų perka Lukšą Daumantą. Filmo reži 1020 E.Ogden Ave., Suite 310
NapervIHe, IL 60563
privatūs asmenys ir šiais lai sierius Jonas Vaitkūs. Šį pro T e l (830) 527-0080
kais, ypač vasaros sezono jektą ketinama įgyvendinti 3825 Highland Ave.,
metu, kai lankosi Lietuvoje. Iš kartu su užsienio lietuvių ben Tower1,Suite3C
anksto pranešę ar atvykę į druomene. Tas pats režisie Dovmers Grove, IL 60515
mūsų
įstaigą gali ir užsisa rius LRT direkcijai pasiūlė Tel. (630)435-0120
kyti norimas NTSC formato scenarinį planą, kuriame —
vaizdajuostes. Daug jų pagal 20-ties dalių daugiaserijinis DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
individualius užsakymus siun vaidybinis filmas apie rezis
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
čiama už Atlanto. Populia tencinę kovą Lietuvoje 1939
166E.Super1or.Suit*402
riausi yra pažintiniai filmai, — 1972 m.: nuo MolotovoValandos pagal susitarimą
laidos „Mūsų miesteliai", „Bū Ribentropo pakto iki NiumTe). 312-337-1
tovės slėpiniai", spektakliai ir bergo-2. Tai galėtų būti nepa
Horstas Žibąs, ekonomistas,
kt.
prastai reikšmingas įvykis
vadybininkas, Cincinnati LB
Nemažai yra kalbama apie įžengiant į naują tūkstant apylinkės valdybos pirminin
TV vaizdo perdavimą į JAV metį.
kas, ilgametis PLB valdybos
narys.
Ohio apygardos rinkimų ko
misija: Jonas Kazlauskas, Ada
JAV LB TARYBOS IR PLB SEIMO
Stungienė ir Gintautas Valai-

nai klausia, kodėl Lietuvoje
yra taip, o ne kitaip, ir dažnai
pyksta, kad LR pranešė ne
taip, kaip jie norėtų. Bet ir tie
„pykstantieji" visuomet pridu
ria, kad vis tiek laukia žinių iš
tėvynės. Vilniaus radijo užsie
niui pozicija yra tokia: Šiaurės
Amerikoje gyvenantys lietu
viai turi pažinti tokią Lietuvą,
kokia ji šiandien yra iš tik
rųjų. Nepagražintą, bet ir jo
kiu būdu nejuodinamą. Deja,
šių dienų realybė skaudžiai
daužo daugelio išeivių visą
gyvenimą puoselėtas svajones,
kurios kartais virsta bendrau
ti trukdančiais stereotipais.

ATSTOVŲ RINKIMAI OfflO RAJONE
2000 m. gegužės 13/14 ir 20/21 d.
Kandidatai

Juozas Ardys, inžinierius,
pensininkas, JAV LB XV tary
bos narys.
Nijolė Balčiūnienė, didelės
ligoninės vidaus ligų skyriaus
vedėjo asistentė, ilgametė
ateitininkų sendraugių centro
valdybos narė, buvusi pirmi
ninkė.
Dr. Algimantas Čepulis, chi
rurgas, pensininkas JAV LB
XV tarybos narys.
Irena Gedrienė, mokytoja,
JAV LB XV tarybos narė ir

aktyvi A.P.P.L.E. organizaci
jos atstovė.
Dalia Puškorienė, psichiatri
jos centro direktorė, Lietuvių
fondo atstovė, JAV XV tarybos
narė.
Raimundas Šilkaitis, PHD,
biotechnologijos korporacijos
viceprezidentas, ateitininkas,
tautinių šokių mokytojas, Clevelando LB apylinkės pirmi
ninkas.
Gintautas Valaitis, inžinie
rius, telefono bendrovės kainų
ir išlaidų įvertintojas, Clevelando LB apylinkės narys.
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* Vyriausybė nutarė,
kad i i Privatizavimo fondo
bus skiriama 150,000 Lt kovai
su kraują siurbiančiais maša
lais. Dar tiek pat lėšų ketina
skirti Druskininkų ir Varėnos
savivaldybės, Alytaus apskri
tis. Pernai mašalams naikinti
buvo išleista 300,000 Lt. Kaip
ir 1999 m., šiemet už šiuos pi
nigus bus perkamos priemo
nės masalams naikinti. Aplin
kos ministras Danius Lygis
sakė, kad „dabar pradėti kovą
su mašalais nėra per vėlu".

LIETUVA EINA GERU
KELIU Į ŠVIESESNE ATEITI
Kalbmės su Lietuvos R e s p u b l i k o s u ž s i e n i o r e i k a l u
ministru Algirdu Saudargu, p e n k t a d i e n į , b a l a n d ž i o 28
d^ vizito Čikagoje m e t u aplankiusiu ir „Draugą". Mini
stras maloniai sutiko pasidalinti m i n t i m i s ir a t s a k y t i ke
letą klausimu.
—Gerbiamas
Ministre,
kadangi m ū s ų skaityto
j a m s labai rūpi Lietuvos
reikalai, n o r ė t u m e J ū s ų la
bai daug k o paklausti, ta
čiau dėl J ū s ų kitų įsipa
reigojimų ir šiandien lau
kiančių susitikimų, apsiri
bosime daugiausia NATO
klausimais.
Prieš atvykdamas į Čika
gą, J ū s Vašingtone turėjote
' susitikimus su svarbiais
Amerikos valdžios, ypač
užsienio politikos pareigū
nais. Ar išgirdote ką nauja
dėl Lietuvos įstojimo į
NATO ir apskritai NATO
plėtros, ar v i s t u o s pačius
teigimus, k a d Baltijos vals
tybėms durys b u s ir toliau
atviros?
—Prieš susitikimus Vašing
tone teko dalyvauti New
Yorke, Jungtinių Tautų būs
tinėje vykusioje VI Branduoli
nių ginklų neplatinimo sutar
ties Peržiūros konferencijoje.
Ten aš dariau pranešimą.
Tarp kitko, raginau Indiją,
Pakistaną ir Korėjos Liaudies
demokratinę respubliką pasi
rašyti šią sutartį, taip pat
pareiškiau pasitenkinimą, kad
Rusija patvirtino Visuotinio
branduolinių bandymų už
draudimo sutartį.
Vašingtone teko susitikti su
Valstybės sekretorės pavaduo
toju Strobe Talbott, JAV iždo
(finansų) sekretoriaus pava
duotoju Stuart E. Eizenstat,
prezidento Bill Clinton nacio
nalinio saugumo patarėjo pa
vaduotoju James Steinberg ir
kitais. Buvo aptarta daug
svarbių reikalų, tarp jų ir Lie
tuvos įstojimas į NATO. Po
JAV-Baltijos valstybių charti
jos pasirašymo 1998 m. Va-

šingtone, Amerika savo pasi
žadėjimus vykdo, d a u g padeda
Lietuvai ir kitom dviem Balti
jos valstybėms, tiek finansine
parama, tiek konsultacijomis.
Lietuvos pastangos, besiruo
šiant narystei NATO, y r a tei
giamai vertinamos. Mes ei
name geru keliu, ir tai ne
priklausomai
nuo
kokios
grėsmės — iš Rusijos a r iš ki
t u r —jeigu tokia būtų.
Kadangi Amerika y r a prezi
dento rinkimų išvakarėse, šie
maždaug šeši mėnesiai labai
nedėkingi ką k o n k r e t a u s pa
siekti. Vienas k a n d i d a t a s j a u
savo nuomonę NATO plėtros
klausimu pareiškė, laukiame
ir antrojo pasisakant. Mes pri
minėme, kad d a u g baltiečių
yra Amerikos piliečiai, todėl
jie stebi kandidatų pareiš
kimus jų
kilmės
kraštų
atžvilgiu ir tie pasisakymai
gali paveikti balsavimo rezul
tatus. Lietuvos n a r y s t ę NATO
stipriai remia ir lenkai, bet,
kaip sakiau, Amerikoje prieš
rinkiminis m e t a s m u m s n ė r a
labai dėkingas.
—Stebėdami
Lietuvos
pastangas laimėti naryste
NATO, d a u g e l i s m ū s ų t a u 
t i e č i ų tiki, k a d t i k prie
globstis p o NATO s k ė č i u
gali L i e t u v ą a p s a u g o t i n u o
g a l i m o s Rusijos a g r e s i j o s .
Pastaruoju m e t u išrinkta
sis R u s i j o s
prezidentas
Vladimir P u t i n t a r y t u m už
s i m i n ė , k a d n e a t m e t a gali
mybių ir Rusijai ilgainiui
įsijungti į NATO. A r t o k i u
atveju Lietuvai verta siekti
narystės?
—Rusijos išrinktojo prezi
dento išsitarimas, jeigu Ame
rikos žiniasklaida teisingai su
prato, nereiškia, k a d Rusija

Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas su „Draugo" ad
ministracijos darbuotojomis. Iš kairės: Nijolė Užubalienė, Silvija Krumplienė, ministras, Kristina Bieloglovienė. Nuotr. Jono Kuprio

ŽEMDIRBIŲ IR MOKSLININKŲ
KRAŠTAS
Nr.3
Tęsinys

STASYS GENTVILAS

Komarai, kuriems priklausė
Baisogalos dvaras, LDK lai
kais persikėlė į Lietuvą iš Uk
rainos. Tai buvo turtingi, ta
čiau nekilmingi žmonės. Ši
šeima, kaip pasakojama, valdė
99 dvarus. Esą jiems trūko tik
vieno dvaro, kad galėtų gauti
kunigaikščio titulą. Baisogalos
parapijoje jiems priklausė 9
dvarai.
Baisogalos ir apylinkės dva
ruose baudžiavos jungas buvo
sunkus, todėl laikas nuo laiko
dvarą sudrebindavo baudžiau
ninkų maištai. Dokumentuose
atsispindi didžiausi jų —
1775-1777 m. 1802 m., kai
dvaro savininkas, nepajėgda
mas jų numalšinti, kvietėsi
net rusų kazokus, kurie istori
joje žinomi kaip galvažudžiai.
Baisogalos baudžiauninkai ne
buvo abejingi 1831 m. bei
1863 m. sukilimams.

1831 m. kovo 26 dieną susi
rinkęs apie 130 vyrų, bajoras
Goštautas užėmė Baisogalą.
Sukilėliai nuginklavo rusų hu
sarų eskadroną, paėmė į ne
laisvę apie 100 rusų, užėmė
nemažą ginklų sandėlį. Sukili
mui pasibaigus, Goštautas pa
sitraukė į užsienį. G a r s u s su
kilėlių vadas Adomas Bitė,
1863 metais su savo vyrais
žygiuodamas nuo Grinkiškio,
buvo užėmęs Baisogalą ir su
naikinęs valsčiaus bylas, ku
riose buvo surašytos bau
džiauninkų prievolės. Sukili
mui pralaimėjus, caro valdžia
nubaudė baisogaliecius ir šeduvius. Nukentėjo sukilimą
rėmęs Baisogalos kunigas J.
Talmantas, kurį caro valdžia
suėmė ir kalino.
Ir b a i s o g a l i e č i a i k o v o j o
dėl s a v o l a i s v ė s
Bermontininkai įsibrovė į

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 2 d., antradienis

Danutė Bindokienė

Prasideda

gegužė

Kiekvienas
metų
laikas minių sunkumų ir vargų, per
kažką kažkam reiškia, bet nei einant iš pusšimtį metų kles
vienas mėnuo neiššaukia tiek tėjusio totalitarinio režimo į
epitetų, nepritaikomas tokiai demokratinį gyvenimą.
Tačiau tas blaškymosi ir
gausybei sąvokų, kaip gegužė.
J a u su pačia pirmąja diena maišaties laikotarpis taip pat
kai kuriuose kraštuose prade yra laikinas. Tuo nereikia abe
damos šventės, pvz., Meksi joti. Tik reikia dar daugiau
koje, k u r švenčiama tautinė maldų, pastangų, pakantumo
šventė, Vokietijoje, kur links ir susiklausymo. Taip pat rei
mai paminima oficiali pava kia apdairumo, kad besiblaš
sario pradžia, na, o komunis kydama tauta netyčia nepa
tai gegužės pirmąją
buvo suktų į tokias klaidžias pel
įpratę dažyti raudonai ir va kes, iš kurių būtų sunku
išklampoti.
dinti „darbininkų švente".
Svečiai „Draugo" spaustuvėje balandžio 28 d. Iš kii:-'s Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas,
Kad gegužė Lietuvoje gra
Jau paskelbta Seimo rin
spaustuvės darbuotoja Aldona Gurskienė, Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, spaustuvės žiausias metų mėnuo, kiekvie
darbuotojai — Steponas Sadauskas, Jurgis Savickis, Vytautas Šilanskas ir ..Draugo" administratorius Valenti nas lietuvis gali paliudyti. Iš kimų data — šį rudenį, spalio
8 d. Kol kas negalime į tuos
nas Krumplis. Nuotr. Jono Kuprio
skyrus galbūt šįmet, kai iš rinkimus žvelgti su ypatinga
žiemos šalčių ir storų striukių viltimi ir užtikrinimu, kad
norėtų tapti NATO nare. Tai kelis kartus plėtėsi, priėmė buvo vienintelis tikslių žinių
pereita tiesiai prie berankovių laimės dešiniosios jėgos. Jos,
greičiau diplomatinis ėjimas naujas nares. Ne tiek svarbu, šaltinis, neiškreiptas sovie
palaidinukių ir plonų marš kaip amerikiečiai sakytų, per
atverti duris tolimesniam dia k a s būtų artimiausioje atei tinės propagandos. Dabar Lie
kinių. Rašoma, kad šiomis die medžius neįžiūri miško —
logui apie NATO plėtrą. J a u tyje pakviesta kandidate, bet tuvoje žmonės gauna daug in
nomis net Palangoje oro tem mato tik tarpusavio nesklan
kuris laikas Rusija apie tai kad toks naujų narių kvieti formacijos įvairiais būdais.
peratūra buvusi per 90 laip dumus, nesutarimus, nesunet užsiminti vengė, todėl m a s ir priėmimas būtų vykdo Žinių tikrai netrūksta. Tačiau
snių F. Žmonės skundžiasi,
Vladimir P u t i n užuomina duo m a s .
užsienio lietuvių žiniasklaida kad negavo net pasidžiaugti sišnekėjimus, kai tuo tarpu
kažkas tiesiai iš pat panosės
da vilčių vėl sumegzti dialogą.
—Kaip J ū s apibūdintu yra unikumas, ji turi būti pavasariu — tiesiai iš žiemos į
ruošiasi „nunešti kepsnį". Ar
Lietuvai
siekti
narystės m ė t e dabartinius L i e t u v o s išlaikyta.
vasarą. Kadangi mažai lie gi gali partijų frakcijos ir frakNATO yra d a u g daugiau negu s a n t y k i u s su Rusija?
Lietuvoje labai populiarios taus, ūkininkai
susirūpinę cijėlės (kas iš esmės reiškia
vien Rusijos ar kitos kurios
—Ypatingų
nesklandumų „Laisvosios Europos" radijo bulvių sodinimu, daržų sėji
tik jų dalelytes) turėti tą patį
valstybės agresijos grėsmė. santykiuose nėra. Pasirašytos laidos. Jos duoda tikrai geras
mu, bet vis tiek tos negandos, pasisekimą, laimėti pakan
Šiuo metu Lietuvos santykiai abipusės sutartys. Rusija Lie Lietuvos politikos ir kitų
be abejo, nepanaikins geguži kamą kiekį balsų, kaip vienin
su Rusija y r a apsaugoti gan tuvai nedaro priekaištų dėl įvykių apžvalgas, analizes. Jų
nės romantikos...
ga, stipri partija? Kodėl Lietu
veiksmingomis sutartimis. Įsi rusakalbių, dėl sienų. Nusi žmonės klausosi ir, atrodo,
Palikus
nuošaliai
gegužės
vai
reikia netoli 40 partijų,
jungti į NATO yra svarbu ir stovėjo ir, tikime, greitai bus kreipia dėmesį, nes matome,
žiedus,
mums
šis
mėnuo
pri
užuot
dviejų-trijų stiprių ir
naudinga dėl daugelio prie išlygintas ilgalaikio naftos tie kad kartais tų laidų informa
mena
Motinos
dieną
ir
Dievo
veiksmingų?
Jeigu dalis parti
žasčių, ypač dėl to, kad jos kimo klausimas. Rusijos eko cija įsminga, sudaro skirtumą
Motinos
garbei
skirtas
gegu
jos
narių
nesutinka
su pa
n a r ė s dalinasi svarbia tarpu nomika tebėra pašlijusi, tad ir pakeičia žmonių galvoseną.
žines
pamaldas.
Nepaisant,
ruoštais
planais,
veikimo
gai
savio informacija, sulaukia d a u g Lietuvos produkcijos į
kad Motinos diena Amerikoje rėmis, argi nėra tikslu susėsti,
—
M
a
t
o
m
e
,
k
a
d
J
ū
s
ų
pa
daug reikalingos paramos.
Rusiją neeksportuojama. Bet
švenčiama sekmadieniu vėliau tartis, pareikšti savo nuomonę
Lietuvos ir kitų Baltijos val Lietuva stengiasi kiek galima lydovai n e k a n t r a u j a , n e s (juk ji ir pradžią gavo šiame
ir stengtis kažkokiu, būdu
stybių regione šiuo metu yra daugiau orientuotis į Vakarus, reikia J u m s s k u b ė t i į kitus krašte), o Lietuvoje įprasta ją
išlaikyti vienybę, net jeigu
susitikimus.
Dėkojame
už
palyginti r a m u . Neramumų į Vakarų lįnką. Žinoma, Euro
paminėti
pirmąjį
gegužės
sek
reikėtų ir kai ką pakeisti? Tas
epicentras persimetęs į Kau poje visuomet buvo dvi prie pokalbi ir l i n k i m e s ė k m ė s madienį, vis tiek toji prasmin
asmeniškų ambicijų siautulys
kazą ir Balkanų pusiasalį, bet šingos puses — vienoje NATO, gausiuose J ū s ų d a r b u o s e .
ga šventė nudažo gegužę dar jaučiamas visose dešiniose (iš
vis tik mažesnėms valstybėms kitoje Ru$ja Tam NATO ir
ryškesnėmis spalvomis. Be to, dalies ir centro) partijose, o
v e r t a burtis į t a m tikras tarp buvo suformuota, kad atsver
gegužės džiaugsmo netemdo pasekmė tegali būti tik viena:
tautines grupuotes, galima sa tų Rusijos — arba anuomet
* U k r a i n a tvirtai remia skaudžių dienų prisiminimas,
kyti, „kooperatyvus". Taip ga buvusios Sovietų Sąjungos —
Lietuvos įsijungimą į trans kaip, pavyzdžiui, birželį, ku kai atsibus „kovotojai", gali
lima tikėtis ilgalaikės taikos ir grėsmę.
atlantines s t r u k t ū r a s . Tai vie riam mėgstame prikergti „bai nebelikti nei kovos lauko, nei
tarpusavio bendradarbiavimo.
—Gerbiamas
M i n i s t r e , šinčius su oficialiu vizitu Uk siojo" epitetą. Nors okupacijos laimėjimų...
Kiekviena valstybė turi turėti d a b a r truputį p a k e i s k i m e
Gegužės
mėnuo
kviečia
rainoje Seimo pirmininką Vy laikotarpiu visi metų mėnesiai
savo kariuomenę, pasiruo t e m ą . Mes čia p a s t e b i m e ,
tautą Landsbergį ir Seimo na buvo pažymėti skausmo, ne grožėtis žiedais, kuriuos pa
šusią, reikalui esant, gintis k a d Lietuvoje žiniasklaida
rį Arūną Grumadą patikino tekties ir baimės ženklu, ta vasaris, atrodo, kaip tik pa
nuo priešų. NATO kaip tik y r a dažnai vienašališka ir
Ukrainos prezidentas Leonid čiau kai kurie išsiskyrė savo taupė tam laikotarpiui, o lie
vykdo veiksmingas programas perteikia žinias tik tokias,
Kučma, taip pat užsienio rei šiurpumu ir to niekas ne- tuviškoji (ir bažnytinė) tradi
kariuomenės paruošimui. Tą kokias, jos nuomone, v e r t a
kalų ministras Boris Tara- beištrins iš jį patyrusių žmo cija ragina prisiminti Dievo
parodo ir Lietuvos kariai, ku
pateikti, formuojant, o kar siuk. Pasak V. Landsbergio, nių atminties bei tautos istori Motiną gegužinėse pamaldose.
rie atliko taikos misiją Bosni
Kai kuriose lietuviškose para
t a i s ir iškreipiant, gyven Lietuva žiūri į Ukrainą kaip į jos puslapių.
joje ir kitur.
tojų opiniją viena ar k i t a itin reikšmingą valstybę da
Marijos garbei gegužinės pijose Amerikoje taip pat vyk
—Nors v i s o s t r y s Baltijos kryptimi. Ar, Jūsų many barties bei rytdienos Europoje. pamaldos — graži ir prasmin sta gegužinės pamaldos, nors
v a l s t y b ė s s i e k i a narystės m u , svarbu Lietuvos gy Abi valstybės, jo nuomone, tu ga mūsų tautos tradicija, ta daugelyje vietų jos būna dir
NATO, k a i p atrodo, kartu, ventojams informacija, at ri įnešti indėlį į taikią ir pas pusi galbūt daug daugiau, bantiesiems nepalankiu laiku
'Eitai negu vien bažnytinių apeigų — dienos metu. Girdėjome,
ar L i e t u v a e i t ų viena, j e i g u e i n a n t i lietuvių kalba i š tovią regiono raidą.
b ū t ų p a k v i e s t a b e Latvijos užsienio, kaip l i e t u v i š k a
dalimi. Apskritai lietuvių tau kad kai kurie neseniai iš Lie
ir Estijos?
išeivijos spauda, radijo lai
* V i l n i a u s b a n k o ž i n o v a i ta turi ypatingą pamaldumą į tuvos emigravę mūsų tau
-^Svarbu, kad iš viso NATO d o s , ypač .Amerikos Bal lito n u v e r t i n i m o riziką šie Dievo Motiną, jos globai pave tiečiai gegužines pamaldas
plėtimasis pasistūmėtų į prie sas", „Laisvosios E u r o p o s " met vertina kaip artimą nu dusi savo vargus ir džiaugs ruošia bent vieną kartą per
liui, nurodoma didžiausio Lie mus. Daugelis tiki, kad tik per savaitę privačiuose namuose.
kį. Dabar įprasta kalbėti apie radijas?
tuvoje
komercinio banko pa Marijos užtarimą prieš dešim Susirenka šeimos su vaikais,
—Suprantama, ir radijo lai
antrą narių priėmimo ratą
rengtoje
pirmojoje Lietuvos tį metų Lietuva atgavo laisvę, kalba Marijos litaniją, gieda
(pirmame buvo priimta Lenki dos, ir užsienio lietuvių spau
makroekonomikos
apžvalgoje, tapo nepriklausoma be didelio tradicines giesmes. Koks gra
ja, Vengrija ir Čekų Respubli da yra svarbi, nors dabar gal
pavyzdys
mums vi
ka). Iš esmės tai netikslu, nes ne tiek reikšminga, kaip buvo kuri penktadienį pristatyta kraujo praliejimo. Tiesa, tas žus
siems!
EIUI neapsaugojo tautą nuo ekono
NATO nuo savo pradžios j a u okupacijos metais. Tuomet tai Vilniuje.
Lietuvą 1919 m. liepos mėn.
tada, kai vyko sunkiausios lie
tuvių kovos su bolševikais.
Lietuviai, kovodami su bolše
vikais ir laikydami frontą
prieš lenkus, neturėjo jėgų
naujiems įsibrovėliams išvyti.
Tuo pasinaudodami, bermon
tininkai Lietuvoje vis labiau ir
labiau įsigalėjo; užgrobę svar
bų geležinkelio mazgą Radvi
liškį ir Linkaičius, trukdė lie
tuviams kovoti su bolševikais,
nepraleisdami karo traukinių
į frontą.
Spalio 15-ąją (dabartinio ra
jono teritorijoje)
ŠiaulėnųŠiaulaičių-Daugėlaičių krašte
įvyko pirmos didesnės kauty
nės su bermontininkais. Ligi
spalio 16 dienos bermontinin
kai, nesutikdami rimtų lietu
vių kariuomenės jėgų, užėmė
Biržus, Nemunėlio-Radviliškį,
pasiekė Linkuvą, Krekenavą
ir kt. Visur vyko kruvini su
sirėmimai su partizanais ir
lietuvių kariuomenės būriais.
Pagaliau lietuviai atitraukė
iš bolševikų fronto savo jėgas
ir permetė vieną kitą dalinį iš
lenkų fronto. Pradėta koncen

m

truoti karmomenę prieš ber
montininkus.
1919 metu kovos su bermon
tininkais neaplenkė ir Baiso
galos. Vokiečių ir rusų balta
gvardiečių karinėms grupuo
tėms užėmus Šiaulius, Radvi
liškį ir toliau slenkant Baiso
galos link. stoja ir Lietuvos sa
vanoriai. Lemiamos kautynės
su bermontininkais įvyko lap
kričio 21-22 d. ties Radviliš
kiu. Lietuviams vadovavo du
žymūs karvedžiai, generolas
P r a n a s Liatukas ir generolas
Kazys Ladyga. Į kautynes su
bermontininkais mesti 2-asis,
4-asis, 1-asis, 5-asis ir 7-asis
pulkai bei Pasvalio partizanų
batalionas
Lietuviu kariai per naktį
nužygiavo apie 35-40 km ir
lapkričio 21-ąją pasiekė liniją
„Kaunas-Siauliai-Ryga". Pag
rindinis mušis prasidėjo anks
tų lapkričio 22-osios rytą.
Kautynes truko ištisą dieną.
Kai kur buvo kaunamasi net
durtuvais
Tačiau lietuviai
kautynes bimėjo. Jiems teko
puikus kare grobis — 30 karo
lėktuvų. 15 patrankų. 100 kul

m

Štai taip prieš aštuoniasde
kosvaidžių, 14 minosvaidžių.
Bermontininkai visiškai išvyti šimt metų Lietuva sumušė
iš Lietuvos buvo 1919 m. gruo gausią, gerai ginkluotą, paty
rusių patarėjų turėjusią, ber
džio 15 dieną.

Komaro clvurn i

montininkų kariuomenę, sie
kusią savo žinioje išlaikyti ne
tik Lietuvą, net ir Latviją su
Estija.
(B.d.)

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 2 d., antradienis

S K E L B I M A I

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą.
-Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS
ATGAILOS IR ATSIPRAŠYMO
DIENAI
Pasaulis mini 2000 metus
nuo Jėzaus Kristaus gimimo.
Tai Didžiojo Jubiliejaus metai,
ypatingos malonės laikas.
Tačiau priimti Jėzaus Kris
taus atpirkimo malonę įma
noma tik nuoširdžiai ap
gailėjus savo kaltes ir pa
siryžus jų nekartoti. Bažnyčia
ištikimai vykdė Jėzaus Kris
taus uždėtą misiją, tačiau dėl
savo narių silpnumo neišven
gė ir suklydimų, kuriuos nori
apgailėti ir tokiu būdu nu
skaistinti savo atmintį.
Šventasis Tėvas pirmasis
parodė pavyzdį, šių metų kovo
12 dieną ypatingomis Atsi
prašymo apeigomis melsda
mas Dievą atleidimo už praei
tyje padarytas katalikų klai
das. Mes, Lietuvos vyskupai,
vienybėje su Šventuoju Tėvu
ir visa Bažnyčia, trokštame
pasinaudoti Jubiliejaus metų
malonės dovanomis ir skel
biame Lietuvos katalikų At
gailos ir atsiprašymo dieną.
Šia proga norime kai kurias
klaidas ypatingai įvardinti.
Apgailime, kad Bažnyčios
vaikai tikėjimui Lietuvoje
skleisti bei ginti kartais grieb
davosi netinkamų priemonių
— jie pamiršdavo, kad Dievas
yra Meile, todėl tik su meile
galima vesti tautas į tiesą.
Bažnyčios atmintį slegia pra
eityje vartota prievarta ir ne
pakanta, priešinga Evangeli
jai.
Apgailime, kad Bažnyčia
amžių .bėgyje leisdavosi įtrau
kiama .-į-tautybių kivirčus ir
reikiamai nesipriešindavo, kai
tautinis egoizmas ėmė viršų
prieš Evangelijos vertybes.
Bažnyčios atmintį slegia elge
sys tautinių veikėjų, kurie tar
pusavio kovose naudojosi reli
giniais katalikų jausmais.
Apgailime, kad dalis Baž
nyčios vaikų Antrojo pasauli
nio karo metais stokojo meilės
persekiojamiems žydams, ne
išnaudojo visų įmanomų būdų
jiems ginti, o ypač, kad stokojo
ryžto paveikti tuos, kurie tal
kininkavo naciams. Bažnyčios
atmintį slegia visos praeities
antisemitizmo apraiškos, ku
rias atsakomybės ir kirkščioniškos meilės
stokojantys
žmonės bando pakurstyti ir
mūsų dienomis.

ga, kad ne visi mylėjome ir
saugojome gyvybę.
Dieve Tėve, atleisk mums
mūsų kaltes ir pasigailėk
mūsų!
Su visu nuoširdumo mel
džiame Dievo atleidimo už
Bažnyčios vaikų nuodėmes,
kurios sužeidė jos šventą vei
dą. Mūsų Motina Bažnyčia
savo prieglobstyje priglaudė ir
tebegloboja ir šventuosius, ir
nusidėjėlius, — todėl ji ir yra
šventa, tačiau drauge — nuo
lat apvalytina.
Maldaudami Dievo atleidi
mo, neturime užmiršti Kris
taus žodžių:" Atleisk mums
mūsų kaltes, kaip ir mes at
leidžiame savo kaltininkams".
Mūsų
atgaila ir atsi
prašymas nebus pilni ir nuo
širdūs, jeigu ir mes iš visos
širdies neatleisime tiems, ku
rie mums nusikalto. Bažnyčiai
Lietuvoje teko eiti sunkų kry
žiaus kelią. Kad mūsų atgaila
ir atsiprašymas būtų vaisingi
ir suteiktų vilties ateičiai, —
privalome ir mes išmesti iš
užančio ilgai nešiotus apmau
do, priešiškumo, keršto troš
kimo ir blogo linkėjimo akme
nis. Sudeginkime juos Nu
kryžiuotojo Kristaus meilės
liepsnose. Toji velykinio laužo
ugnis teišdildo ir tenuskaistina mūsų atmintį ir širdį.
Mūsų atsiprašymas ir kartu
senų sopulių atleidimas turi
pasitarnauti Bažnyčios atsi
naujinimui ir tikrojo jos šven
tumo troškimui. Šventojo Tė
vo žodžiais tariant: „Praeities
nuklydimų pripažinimas, pasi
tarnaus, kad pažadintų mūsų
sąžines prieš šių dienų kom
promisus, kiekvienam atran
dant atsivertimo kelią".
Šis atsiprašymas ir atgaila
neturi būti vien tik praėjusių
amžių klaidų minėjimas. Visų
pirma jis turi paliesti šian
dieninį mūsų gyvenimą ir
nuoširdų troškimą atsiversti,
pakeisti savąjį gyvenimą, ap
sispręsti radikalesniam Evan
gelijos gyvenimui. Paimkime į
rankas Evangeliją ir iš naujo
įsipareigokime būti Gerosios
Kristaus Naujienos liudinin
kais. Duok Dieve, kad mūsų
gyvenimas nekartotų klaidų ir
nuodėmių, kurios labai užden
gia Dievo ir Bažnyčios skaistų
veidą.

Todėl šiandien mes:
1. apgailime, kad užmiršome
Jėzų plaunantį savo moki
niams kojas, — susigundėme
valdžia ir galia, turtu, įtaka,
užmiršome, kad esame pa
šaukti tarnauti, o ne vieš
patauti.
2. Gailimės, kad Bažnyčios
vaikai, iš silpnumo, o gal ir
ieškodami sau naudos, talkino
tautos ir Bažnyčios pavergė
jams.
;}. Apgailime, kad nemo
kėjome broliškai sugyventi su
kitų tautų žmonėmis ir ne
kartą užmiršome, kad esame
broliai ir seserys Kristuje.
4. Prisimename žydų tautos
tragediją ir apgailime, kad
DUVO ir Bažnyčios vaikų, ku
riems pritrūko krikščioniškos
meilės gelbėti persekiojamuo
sius, o kai kurie iš jų net žudė
savo brolius žydus.
5. Apgailime, kad Bažnyčios
vaikai pažeidė Kristaus Kūno
vienybę ir pasidalino.
6 Gailimės, kad stokojome
jautrumo ir
krikščioniškos
meiles skurdo ir socialinės ne
teisybės akivaizdoje, neištieseme pagalbos rankos tiems,
kuriems ji buvo labai reikalin

Apgailime, kad Bažnyčios
vaikai dėl žmogiškojo silpnu
mo, baimės ar net asmeninės
naudos ne tik prisitaikydavo
prie nusikalstamų okupacinių
režimų, apleisdami savo reli
gines, moralines bei pilietines
pareigas, bet ir talkindavo pa
vergėjams. Bažnyčios atmintį
slegia kaltės tų pakrikštytųjų
pasauliečių ir dvasininkų, ku
rie kolaboravo su Tėvynės ir
Bažnyčios engėjais.
Apgailime, kad Bažnyčios
vaikai, Evangelijos kviečiami
tarnauti vargdieniams, ne
kartą stokojo jautrumo skur
do, priespaudos ir socialinės
neteisybės akivaizdoje. Bažny
čios atmintį slegia nenušluostytos mažiausiųjų seserų
ir brolių ašaros.
Apgailime, kad Bažnyčios
vaikai dažnai būdavo nejau
trūs pradėtai žmogiškai gyvy
bei ir leido nužudyti daugybę
neginu: sių kūdikių, tuo būdu
padarydami didžiulę skriaudą
tiems kūdikiams, tautai ir
Bažnyčiai. Bažnyčios atmintį
slegia jos vaikų rankomis ar
bent jų sutikimu pralietas ne
kaltų kūdikių kraujas.
Šių ir visų kitų nuklydimų

GREIT PARDUODA

KLAUDIJUS PUMPUTIS
ALnT)MOeiJO.I^MaSVa<ATO6.

IR GYVYBES DRAUHMAS.
Agentas Frank Zapofs ir Ofl Mgr. Auka*

S Kana kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 Wast9SthStr»st
Tel. (708) 424-8664

Lietuvos vyskupai Vatikane š.m. kovo 12 d. Iš kairės: Joiis Boruta, Juozas Preikšas, Antanas Vaičius, arkivysk. Audrys Bačkis, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, Juozą: Žemaitis ir Juozas Matulaitis.

pripažinimas tepažadina mū
sų krikščioniškas sąžines, kad
išvengtume naujų klaidų da
barties pasaulyje, kuriame
žmonės yra skatinami eiti
kompromisų keliu. Atsipra
šydami už Bažnyčios vaikų
klaidas, mes taip pat visiems
atleidžiame. Apgailėdami pra
eities ir dabarties kaltes,
trokštame, kad Jubiliejaus
metai taptų mūsų Bažnyčios
atsinaujinimo ir šventėjimo
laiku, o naujas šimtmetis —
santarvės, vienybės, atsako
mybės vienų už kitus ir
krikščioniškos meilės amžiumi.
Arkivysk. Sigitas
Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų
konferencijos pirmininkas
Vysk. J o n a s Boruta, S J
Lietuvos Vyskupų
konferencijos
Generalinis sekretorius

KUN. K. ŽEMAIČIO
DOVANA VDU
BIBLIOTEKAI
Pernai lapkričio 11d. Vytau
to Didžiojo u-to rūmuose,
esančiuose K. Donelaičio g. 53,
antro aukšto fojė buvo prista
tyta Clevelando, OH, lietuvio
kun. K. Žemaičio dovana uni
versiteto bibliotekai. • Kunigas
nuo pat vaikystės domėjosi
žmogaus gyvenimo pradžios
klausimu, nes, anot jo: „su
kiekvienu kūdikiu naujai pra
sideda pasaulis; šių dienų vai
kai yra dabarties ir ateities
Lietuva".
Kun. K. Žemaitis VDU pa
dovanojo labai vertingą (kol
kas vienintelę Lietuvoje) kny
gų, albumų kolekciją, kurioje
gausu informacijos iki šiol be
veik nepaliesta pre- ir perinatalinio laikotarpio psichologi
jos tema.
Renginyje dalyvavęs gydyto
jas, Kauno nėščiųjų sveikatin
gumo mokyklos bei šeimos
klubo „Mama, tėtis ir aš" va
dovas R. Šemeta (jo rūpesčiu
dovana pasiekė VDU) teigė,
jog ši diena įeis į VDU ir visos
Lietuvos akušerijos istoriją.
Kolekcijoje gausu garsių auto
rių leidinių: D. Campbello
„Mocarto efektas", P. Leboye,
M. Odento, S.Grafo veikalai.
VDU Psichologijos katedros
doc. B. Grigaitė pabrėžė preir perinatalinės psichologijos
svarbą visapusiškoms žmo
gaus studijoms ir pasidžiaugė,
kad turime tokią puikią progą
susipažinti su tema, kuri dar
visai nauja mūsų ir ne tik mū
sų akademiniams sluoks
niams.
Renginyje taip pat dalyvavo
kun. A. Jagelavičius, palaimi
nęs pastangas pažinti žmogų
ir juo rūpintis. VDU bibliote
kos vedėja J. Masalskienė bei
VDU bibliotekos kolektyvas.
UVM inf

„MAŽOJE LIETUVIŠKOJE
SALELĖJE STOVIME ANT
LIETUVIŠKOS ŽEMĖS"
Į New Yorką, Jayits centre
įvykusią tarptautinę tekstilės
gaminių parodą (Internationl
Fashion Fabric Show), susitik
ti su tos parodos organizato
riais, užmegzti verslo ryšius ir
artimiau susipažinti su JAV
prekybos bei parduotuvių
veikla, iš Lietuvos buvo atvy
kę Lengvosios pramonės įmo
nių sąjungų vadovai. Susiti
kimą su jais suruošė Lietuvos
generalinis konsulatas New
Yorke. Susitikimo pobūvis
konsulato, kartu su misijos
prie Jungtinių tautų patalpo
se, įvyko balandąio 13 d. Po
būvyje dalyvavo ;r keletas
kviestų lietuvių.
Pobūvį atidarė konsulas
ekonomikai Gediminas Levic
kas. Padėkojęs į pobūvį atsi
lankiusiems ir pastebėjęs, kad
konsulatas per ištisą eilę me
tų nėra matęs tokio gausaus
verslininkų būrio, atvykusio iš
Lietuvos (iš viso dalyvavo 26),
žodžiui tarti pakvietė LR gen.
konsulą dr. Rimatą Morkvėną.
Dr. R. Morkvėnas pasveikino
susirinkusius: „Čia New Yor
ke, mažoje lietuviškoje sale
lėje, stovinčius ant lietuviškos
žemės". Supažindinęs su kon
sulato ir misijos patalpomis,
apibūdino tiesiogines konsula
to pareigas, kunos esančios
patarnavimas su įvairiais rei
kalais į konsulatą besikrei
piantiems Lietuvos žmonėms.
Šalia to, kalbėjo dr. R. Mork
vėnas, labai svarbus esąs ir
ekonominis darbas, tik bėda,
kad konsulatas neturįs pakan
kamai jėgų. Tam darbui skirta
tik vienas žmogus, o ir jį nori
ma atimti. Dar yra ir kitokio
darbo. Amerikoje gyvena daug
lietuvių. Jie svarbūs. Jam pa
vykę patirti, kad Amerikos lie
tuvių „lobizmas" užsienio po
litikoje yra trečioje vietoje po
žydų ir lenkų. Jis tai išgirdęs
vienų kursų metu Ženevoje iš
profesoriaus, jam net ne
žinant, kad klausosi ir vienas
lietuvis. O šis pobūvis buvęs
sumanytas, ne tik norint susi
pažinti ir pabendrauti, bet ir
susitikti su veikliaisiais vie
tos lietuviais, su kuriais pa
žintys gali būti naudingos. Sa
vo kalbą dr. R. Morkvėnas
baigė žodžiais: „Malonu maty
ti tokį gražų būrį. Džiaugiuosi
jūsų sėkme, kuri tuo pačiu yra
ir Lietuvos ūkio sėkmė. Lin
kiu, kad sėkmė jus lydėtų ir
ateityje".
Apie Lietuvos lengvosios
pramonės įmonių sąjungų
veiklą kalbėjo ekonomikos di
rektorė Valerija K. Rimkevičienė. Sąjunga buvo įkurta
1991 m. Tai savanoriška orga
nizacija, kuri apjungia apie
250 bendrovių: tekstilės, tri
kotažo, drabužių, kailių, ga

lanterijos ir avalynės. Tose
įmonėse dirba apie 60,000
darbininkų. Savo narių teises
sąjunga gina Seime ir vyriau
sybėje. Svarbiausias sąjungos
tikslas — surasti naujų rinkų
ir naujų verslo partnerių.
Organizuojamos ir parodos.
Tokia garsi paroda, kaip „Baltic tekstilės ir odos", šiais me
tais jau būsianti devintą, o
„Lietuviškos mados" — 5-tą
kartą.
Sąjunga atliekanti ir infor
macinį darbą. Yra išleidusi
tris katalogus. Lengvoji pra
monė Lietuvoje užimanti svar
bią vietą. 80 proc. jos gaminių
eksportuojama į užsienį, kas
sudaro 1/4 viso Lietuvos ek
sporto. Eksportuojama maž
daug už 3 milijardus litų per
metus. Svarbiausi eksporto
partneriai yra Vokietija —
600 milijonų litų., Danija —
400, Anglija — 300, Švedija —
200, Amerika ir Italija po 150
milijonų litų. Amerikos rinka
dar nesanti ištirta. Sis jų vizi
tas buvęs ieškoti naujų verslo
partnerių, naujų informacijų.
Pasidžiaugusi užmegztais ry
šiais su konsulatu, tikisi ir to
limesnio bendradarbiavimo.
Po to, apie savo įmonių veik
lą, pasisakė ir keli jų vadovai.
Oficialią pobūvio dalį užbai
gus, besivaišinant vyko asme
niški susipažinimai ir pašne
kesiai.
Besišnekučiuojant su siuvimo
akcinės bendrovės ..Dobilas"
stebėtojų tarybos pirmininku
Steponu Vaičikauskiu. jis pri
sipažino žemaičiu esąs. Tą jis
patvirtino išsitraukęs iš ki
šenės savo „žemaitišką pasą",
su kuriuo nesiskiriąs. Pagal
„paso" savininko teigimą, „pa
sus" turi įsigiję daug žemai
čių. „Pasas" atrodo kaip tik
ras, skirtumas tik toks, kad
jame visi užrašai žemaičių
tarme. Savaime aišku, „pa
sas" galioja tik žemaitiškos
kilmės įrodymui, nors jame
yra puslapiai ir vizoms.
Vartau ir žiūrinėju ant stalo
padėtus, nepaprastai puošniai
„Piketas" spaustuvėje spaus
dintus katalogus. Vienas kata
logas skirtas tekstilei, antras
— odoms ir kailiams. Yra ir
trečias — tekstilės ir triko
tažo, bet jo neteko matyti.
Tuose kataloguose nepapras
tai daug informacijos apie
kiekvieną įmone. Šalia įmones
pavadinimo — adresas, telefo
nai, įmonės metrika, jos pa
grindinis kapitalas, metine
apyvarta, darbininkų skai
čius. Dauguma įmonių žavi
savo pavadinimais: „Mituvėlė", „Upynalė", „Vilniaus auš
ra", „Auksinė adatėlė", „Dan
ga", „Aušra", „Lelija", „Daina
va", „Šatrija", „Švytis". Žino-

RIMAS L.STANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas

(773) 581-8654

• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namus

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti f
Romui tel. 630-774-1025. '

Išnuomojamas 2 mfeg. b t
Archer ir Harlem apyl. $550 į
mėn. -t- „sec. deposit". Td.
708-594-1472. Palikti žinote.

Carlisle SuRina
350 E. Ogden Avcaue
Vtestmont, IL 60559
Temporary Employment Agency is
hiiing without a fee in the companies
for temporary and permanent
assigments.
Assembly positions are available in
Downere Grove. Three shifts. Very
good environment. Lots of overtime
and double tirae hours. Pay rate: $6.507.00 on start. Good benefits after 3
montbs. No English secessary.
Machine operators and welders are
needed. Mušt read blueprints and instructions in English.
Legal documents required.
Call: 630-920-0238. Alk for HaUaa
or Marek. We speak EagNsh, Pofasa,
Rimbo,

Parduodu automobili „VW
Golf' 1987 m., 2-jų durų,
variklis 1,89, automatas. $699.
Tel. 847-357-9478. Skambinti |
a
nuo 7 v.r. iki 3 p.p.

• Pensininkams nuolaida

Apt For Reni
Vic. Midway airport 2 bedrm.
Incl. Heat + sec. dep. $600 mo.
Non smoking adults, no pets.
Call after 5 pam, tcL 773-5855757.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKY8
TEL 773-585-6624
— 24 bour live* in,
workT2 days and off two days. Moct
jobs in southern Wiicon»in and nerthern Ulinois. Requiied: mušt speak Eng
lish, experience. referencęs, driver t
$85 to S150 per dsy. Need somęone for
a"quadrupletic"(rtak-letml) N*ed 3
womenforĄkxheimerpa5ent. Wifl interview on Wedne*dr

L

ĮKURTAS IŠEIVIJOS INSTITUTAS
Kovo 24 dieną į VDU Ma
žąją salę susirinkę VDU dar
buotojai tapo neeilinio įvykio
liudininkais:
naujo
VDU
mokslo ir studijų centro —
Išeivijos instituto steigimo su
tartį pasirašė rektorius prof.
Vytautas Kaminskas ir Kauno
miesto meras Henrikas Tamu
lis.
Dėl instituto atsiradimo
daug diskutuota, ne kartą
kreiptasi į miesto valdžią, kad
būtų gautos tam tinkamos pa
talpos. Ir pagaliau miesto Ta
ryba pritarė, kad Savivaldybė
kartu su universitetu įsteigtų*
Išeivijos institutą, kuriam pa
gal panaudos sutartį būtų su
teiktos patalpos S. Daukanto
g. 25 esančiame name, kuris,
beje tarpukariu priklausė Už
sienio reikalų ministerijai.
Išeivijos instituto atsiradi
mui buvo padėtas rimtas pa
grindas — universitete jau ke
lerius metus veikiantis Išei
vijos studijų centras jau atliko
nemažai reikšmingų darbų:
išleido stambią tęstinio leidi
nio JEgzodo archyvas" knygą
„Antano Smetonos korespon
dencija 1940-1944", prisideda
rašant Pasaulio lietuvių bend
ruomenės istoriją, kaupia išei
vijos archyvą, taip pat inte
gruojasi į studijų ir tyrimų
programas, egzodo temomis
rašomi bakalauriniai ir ma
gistriniai darbai, rengiamos
daktarinės disertacijos.
Jau dabar centras gali di
džiuotis B. Kviklio, J. Gimbu
to, ^Metmenų", Mackaus fondo
archyvu, o netrukus čia turėtų
atkeliauti prof. A. Štromo pa
likimas. Institutas turės ne
tik archyvus, bet ir muziejinę
ekspoziciją, biblioteką. Jame
galės dirbti moksliniai bendra
darbiai ir tyrinėtojai, bus or
ganizuojamos studijų progra
mos ir viešos paskaitos. Instima yra kitokių pavadinimų,
kurie nuo šitų labai nutolę.
Įdomaus pobūvio laikui at
skubėjus į pabaigą, atsisveiki
nant su svečiais, jiems grįž
tant į namus linkėjome dar
nios ir darbingos sėkmes, tur
tinant ir gražinant Lietuvą.
P . Palys

tūtas tyrinės lietuvių diaspo
ros pasaulyje atsiradimo, išei
vijos kultūrinės, politinės ir
visuomeninės veiklos proble
mas, rūpinsis egzodo archyvo
leidimu ir platinimu, stengsis
stiprinti pasaulio lietuvybės
idėją, krašto ryšius su išeivya.
Jo veikla ypač susidomėjusi ir
palankiai vertina Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdyba,
kurios atstovai ne kartą yra
pabrėžę, kad tai išties vienin
telė institucija Lietuvoje, kur
ne tik saugomas archyvas, bet
ir rūpinamasi jo tyrinėjimu.
PLB valdyba galvoja apie mo
ralinę ir finansinę paramą.
VDU jau dabar pajėgus išvys
tyti plataus masto tyrimų pro
jektus.
Išeivijos instituto atsiradi
mas svarbus ne tik tuo, ką jis
reiškia universitetui, istori
kams, pasaulio lietuvybei, bet
visų pirma pačiam Kaunui,
kur jau įsteigta institucija, ne
turinti analogų Lietuvoje. Ne
derėtų pamiršti, kad vienai
išeivijos kartai, emigravusiai
iš Kauno po karo, šis miestas
visada bus memorialinė vieta,
į kurią sugrįžtama ieškoti ne
tik savo šaknų ar prisimini
mų, bet ir tęstinumo. Tokia
gyvąja grandimi tarp pasaulio
lietuvių gali tapti ir Išeivijos
institutas.
Universitetas Vytauti Magni,
2000 ra. Nr. 1-3

• Šiauliai. Vasario 1 d.
Šiaulių vyskupijos kurijoje
vysk. E. Bartulis susitiko su
Šiaulių vyskupijos Jaunimo
centro vadovu Z. Neimantu,
Šeimos centro vadove s. D.
Šlapkauskaite, „Caritas" di
rektoriaus pavaduotoja A. Kivyliūte. Katechetikos centro
vadove D. Neimantiene bei ke
letu šių centrų bendradarbių.
Šių įstaigų vadovai supažin
dino su 1999 m. centrų darbo
veikla, aptarė Jubiliejinių me
tų svarbiausius renginius (ju
biliejinę lietuvių dieną Ro
moje, Lietuvos II Eucharistinį
kongresą, jubiliejines Jaunimo
ir Seimų dienas) ir pasi
ruošimo jiems darbus Šiaulių
vyskupijoje.

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 2 d., antradienis

LAIŠKAI m NUOMONĖS
SUSIRŪPINKIME m
SAVO PAMINKLAIS
Skaitau, kad yra didelis susirupmimas remontuoti Jaualino centro sodelyje stovintį
Laisvės kovų paminklą. Tai
svarbus ir būtinas projektas.
Aš pasiūlyčiau taip pat su
sirūpinti restauruoti du bran
giausius Jaunimo centro meno
, kūrinius, kabančius didžiojoje
salėje: dail. Stasio Ušinsko
(1905-1974) „Lucko suvažiavi
mas" ir „Algirdas prie Krem
liaus vartų". Tai muziejinės
vertės paveikslai. Jie buvo iš
'statyti 1939 m. New York pa. saulinėje parodoje ir, pagal
lietuvių enciklopediją, už juos
dailininkas buvo apdovanotas
„Grand Prix" ir aukso medali u T a i
. ".
8 a l b u t v i e n i ^ paskutiniausių darbų, kuriuose dar
galima matyti kubizmo ir „Art
Deco" stilių pobūdžių prieš vadinamo ekspresionistinio ab
strakto pasirodymą karo me
tu. Jie pasiliko Amerikoje tik
dėl to, kad netrukus prasidėjo
karas ir jau nebebuvo laiko,
lėšų, noro ar tikslo juos grąžinti į Lietuvą.
Tai turbūt yra du dažniausiai išspausdintų Lietuvos istorįjos vaizdų. Juos dažnai ga-li rasti Lietuvos istorįjos knygose ir vadovėliuose, spausdmtose išeivijoje ir dabar Lie.tuvoje. Bet jų padėtis yra
-katastrofiška. Patamsėję nuo
60 -metų dulkių, suodžių ir ci
garečių dūmų sluoksnio, ir
pasenusio lako, juose dabar
nieko negali įmatyti. Tikriau
siai jie niekad nebuvo valyti
ar net nudulkinti. Dabar be jokio apšvietimo jie atrodo kaip
dvi juodos skylės sienoje. Jie
tūrėtų būti profesionaliai nu'varyti, atnaujinti, restauruoti,
Balti rėmai, dažyti sieniniais
dažais, turėtų būti pakeisti, ar
paauksuoti. O taip pat tinka
mai apšviesti, kad mokytojai
galėtų mokiniams papasakoti,
ką jie vaizduoja; kad lankyto
jai iš arti ir toliau juos galėtų
pamatyti tokius, kaip jie iš
tikro turėtų atrodyti; kad sa
lėje sėdintys galėtų jais gėrė
tis. Po to, reikėtų juos profe
sionaliai nufotografuoti, pada
ryti jų reprodukcijas, atviru
kus ir juos išplatinti išeivijoje
ir Lietuvoje per L. R. Kultūros
ministeriją, Bendruomenę, ar
kokiu nors kitu būdu. Žinau,

i

kad tas viskas kainuotų, bet
mes vis tiek dar surenkam ne
mažas sumas paminklų, baž
nyčių ir kitokių projektų sta^ ^ i r taisymui Lietuvoje
° i t i e y™ m u s u paminklai, ir
mus
J* pareiga yra jais rūpintiš. Ypač dabar, kai jau prade
dam skelbti pasauliui apie
artėjantį Lietuvos vardo tūks
tantmetį.
Valentinas Ramonis
Lemont, IL
IR SMULKMENOS
SVARBIOS
Perskaitęs 2000 m. kovo 11
d. „Drauge" išspausdintą fotomenininko Mindaugo Kavaliausko straipsnį „Savalaikiškūmo energija", ilgokai svarsčiau, ar verta rašyti dėl vienos
ten pateiktos smulkmenos —
netikslumo. Būtent „..A. Sutkus, A Macijauskas, R. Rakauskas, R. Požerskis ir kiti..
patys fotografavo, apdirbdavo
fotojuostas, spausdindavo nuo
traukas..."
Visus čia išvardintus dau
giau ar mažiau pažįstu. Jie tą
darė patys. Bet Antanas Sutkus, su kuriuo susipažinau
berods 1962 m. šviesios atminties Aleksandro Štromo vadovaujamoje kriminalistikos laboratorijoje, vėliau išaugusioje
į Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutą, kur pra
džioj dirbau fotolaborantu, vė
liau ekspertu, suklastotų do
kumentų, pinigų tyrėju, A
Sutkus tada neišryškino ir
neatspaudė nė vienos fotojuos
tos bei fotonuotraukos. Juos
tas ryškino Edmundas Meištas, o spausdinau aš. Tuos
faktus nelaužiu iš piršto. Lietuvos kino studijos metraštininkas Zacharijus Putilovas
susuko filmą apie A. Sutkų
(nei metų nei pavadinimo neprisimenu), kur užfiksuota,
kaip A Sutkus paberia kalnus
fotojuostų Edmundo valiai, o
Rimantas, stebint Antanui,
ryškina aktorės Rūtos Stali
liūnaitės jo darbo fotoportretą.
Prieš keletą metų, besilankan
tis Čikagoj A. Sutkus susirin
kusiems Algimanto Kezio bute
— galerijoje svetainėje pris
tatė mane, kaip buvusį ilga
laikį jo „gizelį". Manau, kad
Antanas už šiuos prisimini
mus neužpyks ant seno savo
draugo (ne tik foto sferoje), su
kuriuo anksčiau niekad nesu-

Lucko suvažiavimas — 1429 m. Paveikslas kabo Jaunimo centre, Čikagoje.

sipyko. Mindaugui Kavaliaus
kui ateity linkiu skleisti tik
faktus, o ne gandus.
Rimantas J u o z a s
Sabataitis
Chicago, IL
DAR DĖL KOLDŪNU
Perskaičius „Drauge" Petro
Petručio straipsnelį „Koldūnų
giminaičiai", neiškenčiau ne
parašius apie koldūnus.
Prieš maždaug 15 metų Buffalo mieste mano kirpėja buvo
lenkė. Žinodama, kad aš esu
lietuvė, pasiūlė paskaityti tik
tada Krokuvoj išleistą virimo
knygą.
Ten buvo receptas „kolduni",
o skliausteliuose koldūnai. Po
receptu buvo paaiškinimas,
kad tai yra lietuviškas valgis.
Kai Jogaila su žemaičių dvaru
atvažiavo į Krokuvą, tai atsi
vežė koldūnų receptą.
Aš manau, kad koldūnai yra
senesni už „empanadas".
Koldūnai daromi tik iš ža
lios maltos avienos. Dabar dar
daromi ir iš žalios jautienos
(liesesnį) „Tėviškės žiburiuo
se" skelbiasi moteris, daranti
koldūnus iš mėsos ir varškės.
Tai gal jau — varškėčiai, o iš
virtos mėsos — virtinukai.
Aldona Masiulionienė
Batavia, N.Y.
APIE NUOMONES
m SAPNUS
Gal būtų buvę visiems ge
riau, kad L. Ragas būtų taip
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kategoriškai nepareiškęs savo
labai keistos nuomonės balan
džio 7 d. „Draugo" laiškų sky
riuje. Ją perskaičius tegalėjau
pasakyti, kaip žemaičiai ka
daise sakydavo, kad „žmogus
iš didelio rašto išėjo iš krašto".
L. Ragas labai pasipiktino,
kad, jo žodžiais tariant, vie

nuolė Nijolė Sadūnaitė drįso
mest „pirmą akmenį" į kontražvalgybos buvusį vadovą
M. Misiukonį ir K. Prunskie
nę, kurie (vasario 16-tą) buvo
apdovanoti 3 ir 2 laipsnio Ge
dimino ordinais. Dar net pa
aiškino, kad įvertinimas ordi
nais ar medaliais buvo už pra

Ateitininkų Šalpos fondo aukotojai
1999 m. sausio 1 d. — gruodžio 31 d.
$1000 Kisielius Petras, dr. PV., Downers Grove, IL;
Matkevicius Klemensas, Chicago, IL; Plikaitis Barbara,
Arlington Heights, IL.
$640 Kriaučiūnas dr., K , Tjmfling, MI.
$550 Prunskienė Vanda, Oak Lawn, EL.
$310 Maželis Vytautas, Ridgevvood, NY.
$200 Kliorys Petras, Euclid, OH; Vasys Dalius,
Chicago, IL.
$190 Bieliauskas dr., V., Cincinnati, OH; Laucius, dr.,
A, Mt. Olive, IL; Rimkus, dr. K., Chicago, IL.
$150 Dėdinas Justinas.
$110 Urbonas, Rev. Ignas, Lemont, IL.
$100 Ambrozaitis, dr., K , Chesterton, IN; Ateities
klubas Cleveland, OH; Brinkis, Dr. Z., Los Angeles, CA
Juozevičienė A, Oak Lawn, IL; Kazlauskai Br., Vyt.,
Juozas, Chicago, IL; Kaufmanas Petras, Annandale, VA
Lcmbertas Vitalis, Santa Monica, C A; Los Angeles
ateitininkai, CA; Motiejūnas Jonas, Presscott, AZ;
Meškauskaitė Marytė, Chicago, IL; Mikrut Sigutė, Lake
Bluff, IL; Majauskas dr. Vyt., Teąuesta, FL; Pohkaitienė
Dalilė, Westlake Village, CA; Šmulkštienė Aldona,
Chicago, IL; Sutkus Ada, Beverly Shores, IN.
$90 Cyvas, Rev. M a t a s , St. P e t e r s b u r g , PL;
Daugirdienė Ona, Hinsdale, IL; Gruodis Petras, Chicago,
IL; Valavičius Antanas, Chicago, IL; Žebrauskas Jonas,
Newport, SC.
$86 Studijų savaitgalis Dainavoje, MI.
$75 Daugėla, dr. Marija, Washington, DC.
$65 Kojelis Juozas, Santa Monica, C A Prunskis, Rev.
J., Lemont, IL.
$50 Gineitis, dr. Romas, Dayton, OH; Kazlauskas
Vitas, Lemont, IL; Polikaitis Darius, Downers Grove, DL;
Polikaitis Juozas, Lemont, IL; Rugelis J., Maywood, IL;
Pargau8kas Alfa, Orland Pk., EL; Sužiedėlis Antanas,
Washington, DC, Skridulis Antanas, Daytona Beach, FL;
Staniškis Petronėlė, Baltimore, MB, Vai Vito, Oak Brook,
IL; Venslovienė Rita, Deerfield, BL; Žadeikis Valerija, Oak
Lawn, IL.
$40 Astras Alberta, Burlinghame, CA; Girnius Ona,
South Boston, MA Garūnas, dr. Ona, Wilowbrook, DL;
Goodman Dalia, La Porte, IN; Jodvralis Birutė, Riverside,
IL; Kavaliūnas Jonas, Beverly Shores, IN; Kučingis John,
Los Angeles, CA Laniauskas Rimantas, Euclid, OH;
Mikomenė Maria, Richmond Hts., OH; Nyerhes Salome,
Santa Monica, CA; Olšauskas, Rev. Algirdas, Los
Angeles, CA Ozolas Pranė, Woodhaven, NY; Polikaitis
Bronius, Palos Hills, IL; Raulinaitis J., Glendale, C A
Surantas Stanley, Rockford, IL; Starkus, dr. Jurgis,
Santa Monica, CA Sužiedėlis Eligijus, Abington, MA;
Sirutis Gražutė, Santa Monica, CA Tamulis Rev. John,
Cadillac, MI; Žymantas Stanley, Downer Grove, IL.
$30 Jasaitis Elena, St. Pete, FL; Kavaliauskienė
Marija, Chicago, IL; Koncė dr., San Francisco, CA Rugis
dr. Aldona, Daytona Beach, FL; Rudys Stasys, Urbridge,
MA Stankus Kostas, Lockport, IL.
$25 Backaitis Aldona, Great Falls, VA;1>žiugas
Stasys, Oak Lawn, IL; Damašius Sigitas, Libertyville,
IL; Daulys Vitas, Evanston, IL; Kazlauskas Petras,
Lemont, IL; Kubiliūtė Ramunė, Evanston, IL;
Kasperavičius Birutė, St. Pete, FL; Lauraitis Alex,
Evergreen Park, IL; Laniauskas Stasė, Euclid, OH;
Musonis dr. Vytas, Oak Lawn, IL; Maleilka Vida,
Lemont, IL; Pakalniškis, Rev. John, Little Neck, NY;
Pikonas J., Northville, MI; Polikaitis Audrius, Lemont,
IL; Skrupskelis Ignas, Vagener SC.; Žigaitis-Gelaiius
Marija, St. Pete, FL.
$24 Keblys Kęstutis, Baton Rouge, LA.

ėjusio dešimtmečio darbą da
bartinės nepriklausomybės la
bui, o ne už tarnybą okupanto
prievarta įbruktam režimui.
Man įdomu, ar L. Ragas neži
nojo, kad eksministras M. Mi
siukonis dalyvavo paskutinio
Lietuvos partizano Ant. Krau
jelio sunaikinime 1965 m. ko
vo 17 d.? Tikriausiai nematė
Čikagos Liet. televizijos prog
ramoj Ant. Kraujelio mirties
35-mečio minėjimo, kuriame
partizano sesuo prašė, kad bu
vęs ministras — buvęs KGB
kadrinis karininkas M. Misiu
konis, dalyvavęs brolio sunai
kinime, pasakytų, kur brolį
užkasė. Sūnaus kapavietę no
rėtų sužinoti ir šimtametis
Ant. Kraujelio tėvas.
Gal to visko L. Ragas ir ne
žinojo, nes iš M. Misiukonio
kolegų pasisakymų ir V. Bogušio pasisakymų spaudoj apie
jį, daro prielaidą, kad, kaip
DLK Gediminas susapnavęs
Geležinį vilką įkūrė Vilnių,
taip Sąjūdžio metais M. Misiu
konis, susapnavęs trispalvę,
pradėjo dirbti savo tautai. Ne
svarbu, kokius nuostabius
sapnus M. Misiukonis sapna
vo, bet jį su DLK Gediminu ly
ginti yra nuodėmė ir man vi
siškai neaišku, kodėl ir už ką

prez. V. Adamkus M. Misiu
konį to Vilniaus įkūrėjo 3
laipsnio ordinu apdovanojo.
Negi už sapnus?
I r e n a Labutienė
Chicago, IL

• Marijamplė. Vasario 12
d. Marijampolės aukštesniojo
je pedagoginėje mokykloje įvy
ko krikščioniškosios muzikos
koncertas. Koncertavo krikš
čioniškos muzikos grupės iš
Vievio, Plungės ir Kauno.
• Kaunas. Vasario 19 d.
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre susitiko Kauno mal
dos grupės. Pasak organizato
rių, norėta, kad Kaune egzis
tuojančių maldos grupių na
riai artimiau susipažintų tar
pusavyje, pasidalytų savo
veiklos patirtimi. Sv. Mišias
šia proga aukojo kun. K. Rugevičius.
• 'Kaunas. Vasario 25 d.
Marijonų vienuolyno patalpo
se Kaune Lietuvių katalikų
mokslo akademija ir Lietuvos
katalikų kultūros centras su
rengė susitikimą su psicholo
gu prof. J. Pikūnu (JAV).

$20 Ankus Aldona, Lockport, IL; Abromaitis Ona,
Lemont, BL; Baltakis F. B., Lake Wort, FL; Černius Rimas,
La Grange, IL; Dranga Vitas, Lockport, IL; Holiušienė, East
Chicago, IL; Kasniunas Marius, Orland Park, IL;
Landsbergis T. L., Upper Malboro, MD; Norvilas Povilas,
Chicago, IL; Plėnys Sofia, Oak Lawn, IL; Polikaitis Rima,
Lemont, IL; Pupius Zuzana, Lemont, IL; Radžius V., Chicago,
IL; Ripskis Vytautas, Evergreen Park, EL; Skruodis Frances,
Lemont, IL; Šilas Vytenis, Chicago, IL; Šeduikis Antanas,
Boston, MA Valaitis Jonas, Chicago, BL; Zaranka Pranas,
Redford, MI.
$15 Briedis Birutė, Chicago, VL, Brizgis Aldona, Lemont,
IL; Baužas Kostas, Homewood, IL; Baras Stasys, Oak Brook,
IL; Bražėnas, dr. Nijolė, Sparkill, NY; Deveikis Mykolas,
Darien, IL; Domanskis Alina, Palos Park, Bu; Domanskis
Frances, Western Springs, IL; Draugelis Arūnas, Naperville,
IL; Gaižutis Jeronimas, Clarendon Hills, IL; Grušas Pranas,
Agoura, CA Jankauskas Vida, Woodhaven, NY; Jameikis
Ona, Palm Beach, FL; Juzaitis A K , Plymouth Meeting,
PA Kleiza Vaclovas, Lockport, n,; Lietuvninkas Adelė, Palos
Park, IL; Mikaila Jurgis, Seminole, IL; Mockaitis Algirdas,
Duneland Beach, IN; Marchertas Raminta, Lemont, IL;
Mikūnas Eugenija, Manhasset, NY; Paliulis Bronius,
Dorchester, MA Pivaronas Algirdas, Downers Grove, IL;
Ragas Rima, IL; Rubšys Rev. Antanas, Broruc, NY; Rūbas
Ilona, Riverside, IL; Rugienius Vitas, Livonia, MI;
Račkauskas Ramunė, Oak Lawn, IL; Rockus Gabrielė, Oak
Park, DL,; ŠoUonas Vladas, Willow Springs, IL; Šaulys Vacys,
Chicago, IL; Sušinskas Kęstutis, Lemont, IL; Šaulys Dalė,
Chicago, IL; Sinkus Walter, DL; Stankaitis Olga, Wetherfield,
CT; Tomkus Tomas, West Hills, CA Urbutis Algimantas,
Palos Hts., IL; Vitėnas Juozas, Ozon Hills, MD; Valaitis
Feliksas, Lemont, IL; Vadopalas Jurgis, Oceoguau, VA;
Vedeckas Algis, Massopeųua, NY; Vygantas Maria, Dalias,
TX; Žilionis Egidijus, Baltimore, MD.
$10 Aistis Aldona, Temple Hills, MD; Augienė Danutė,
West Roxbury, MA; Beiga Sofija, Lemont, IL; Bitėnas
Rimantas, Elizabeth, NY; Baltrukėnienė Stasė, Wanswatosa,
WI; Babonas Rev. Alf., Detroit, MI; Barzdukas Arvydas, Falls
Church, VA Čyvas Vladas, Cleveland, OH; Čepaitis Valerija,
Chicago, IL; Janusas Angelą, Sea Clip, NY; Končius Joseph,
Lemont, DL; Kriaučiūnas Eugenija, Clarendon Hills, IL;
Kaufmann Genoveva, Springfield, VA; Kamantas Aldona,
Downers Grove, IL; Karsauskas Rev. Rapolas, Putnam, CT;
Kubilius Karolina, Wilowbrook, DL; Lintakas J. ir B., Oak
Lawn, DL; Landsbergis Algimantas, Malboro, MD; Laucius
H., Paterson, NY; Mikulionis Jonas, Sterling, MI; Masaitis
Česlovas, Putnam, CT; Motiekaitis Ramunė, Chicago, DL;
Maciūnas Vincas, Philadelphia, PA; Navickas Bronė,
Lemont, DL; Orentas Maria, W. Hartford, CT; Paikus
Raymond, Darien, DL; Pikturna Rev. Vytautas, Putnam, CT;
Prapuolenytė Aldona, Putnam, CT; Razma dr. Antanas, Burr
Ridge, DL; Raugalis Aldona, Waterbury, CT; Ripskis, V.,
Evergreen Park, DL; Smilga Julia, Chicago, DL; Sidrys dr.
R., Streaton, DL; Sušinskas Irena, Cleveland, OH; Staniškis
Julius, Macedonia, OH; Saliklis Maria, Hickory Hills, DL;
Sinkus Vytautas, Chicago, IL; Sužiedėlis Vytautas,
Abengton, MN; Spurgis Jonas, Chicago, IL; Stepaitis
Algirdas, Arlington Hts., IL; Umbrasas Vitalis, Bear, DE;
Velutis, Rev. Jonas, Chicago, DL; Vardys Anna, Norman, OK;
Vasiliauskas Edmund, Glen Ellyn, DL; Zailskas Teodora,
Cicero, DL.
$5 Adis Aloyzas, Bethesda, MD; Kučėnas Jonas, Chicago,
IL; Laurent Anthony, Lemont, DL; šalčiukas Vincas, Port
St. Lucia, FL; Vadeiša Alina, Chicago, DL; Vilkutaitis R., IL.
Smulkiosios aukos buvo pridėtos prie loterijos bilietų.
Už aukas, kurios taip reikalingos ateitiniškam jaunimui
JAV ir ypač Lietuvoje, Ateitininkų Šalpos fondas nuoširdžiai
dėkoja.
Aukas Ateitininkų Šaipo* fondui prašome siųsti
iiuo adresu: dr. Aldona Juozevičienė, 9660 Komensky
Ave., Oak Lawn, DL 60663. Čekius rašyti: Ateitis ReUef
Fund (Tax esempt Nr. 364040403.
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ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE i

Č i k a g o s Lietuvių pensi
n i n k u organizacijos narių
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 4 d., ketvirtadienį, 1 val.p.p. Šaulių rinktinės namuo
se.
A p i e būsimąjį M. K. Čiur
l i o n i o festivali, kuris vyks šį
rudenį Čikagoje, bus pasako
j a m a gegužės 5 d., šį penkta
dienį, 7:30 val.v. Jaunimo cen
tre. Čiurlionio karinius skam
bins Rokas Zubovas, Čiurlio
nio laiškus skaitys Audrė Bu
drytė. Tą patį vakarą vyks ir
Amerikos Lietuvių meno drau
gijos metinis susirinkimas.
Amerikos Lietuvių meno drau
gija - pagrindinė M. K. Čiur
lionio festivalio Čikagoje ren
gėja.
E l e n a Černienė, siųsdama
„Skautybės keliui" korespon
denciją apie balandžio 16 d.
Worcesteryje vykusią skautų
ir skaučių Kaziuko mugę,
pridėjo jų vardu ir 25 dol. čekį
„Draugui" paremti. Skauti
ninke! Elenai ir Worcesterio
broliams ir sesėms dėkojame
už paramą spaudai, linkėda
mi smagaus ir sėkmingo skautavimo.
Šv. Kazimiero kongrega
cijos s e s e r y s maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, gegužės 6 d., 9:30 vai.
r. seselių motiniškame name
(266*- VVest Marąuette Road,
Chičagb). Mišias aukos kuni
gas Thomas Pelton. Kviečiame
visus dalyvauti!
Š a k i e č i u klubo narių pus
metinis susirinkimas įvyks ge
gužes 10 d. 1 val.p.p. Šaulių
namuose (2417 W. 43 Str.,
Chicago). Visus klubo narius
kviečiame dalyvauti!
Motinos dienos
pietūs
JVfama tau" ruošiami gegu
žės 14 d. 12 vai. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje.
Bus skanus Aldonos Šoliūnienes maistas, įdomi tai dienai
pritaikyta programa. Tai labai
gera p*oga pabendrauti su sa
vo mamytėmis ir padėkoti
joms už meilę, rūpestį, patari
mus. Pietus ruošia Pal. Jurgio
Matulaičio misijos renginių
komitetas, pirmininkė Irena
Kazlauskienė, o bilietų užsa
kymais rūpinasi Vanda Gvildienė. Reikia iš anksto užsisa
kyti stalus ar vietas tel. 630271-9136 arba sekmadieniais
įsigyti Pasaulio lietuvių cent
re.
POEZIJOS KONKURSAS
JAUNIMUI
Skelbiamas Balio Gaidžiūno kasmetinis lietuviškos pat
riotines poezijos konkursas
•IAV lietuvių jaunimui.
Konkursą globoja Lietuvių
rašytojų draugija ir mecenato
a a Balio Gaidžiūno testa
mento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas.
Konkurso dalyvių grupės: I
gr. —jaunuoliai nuo 10-13 m.;
II gr, — jaunuoliai nuo 14-18
:n.
Konkursui skirti 500 dol.
Konkurso komisijos paskirsto
mu 1, 2. 3 premijoms.
Prašoma lietuviškų mokyklų
vadovus ir mokytojus paraginti mokinius dalyvauti šiame
A'inkurse.
Kūrinį, niekur nespausdin
tą, pasirašyti slapyvardžiu, o
atskirame užklijuotame voke
lyje |34ti autoriaus pavardę,
adresąįlelefonąir amžių.
K ū r i i i u s siųsti iki 2000 m.
gegutės 15 d. vertinimo komi
sijos narei mokytojai Hedvinai
Dainienei šiuo adresu: Hedvina Dainienė, 9613 S. Kilbourn
Ave.. Oak Lawn, IL 60453; te
lefonas 708-425-8967.

Ar n e n o r ė t u m ė t e daly
vauti susirinkime, kuriame
bus tariamasi, kaip pagerinti
Marąuette Parko apylinkes
gyventojų gyvenimą? Šis svar
bus susirinkimas vyks gegu
žės 6 d., šeštadienį, 10:30 vai.
r. Maria aukštesniosios gim
nazijos salėje. Susirinkimą or
ganizuoja „Southvvest Organizing Project" organizacija,
kuriai priklauso 25 parapijos,
mokyklos ir kitos įstaigos
Marąuette Parke. Tarp jų yra
Švč. M. Marijos Gimimo para
pija ir šv. Kazimiero seselės.
Ši organizacija tariasi su poli
cija saugumo klausimais, su
valdžios ir kitomis įstaigomis,
norėdami sutvarkyti apleistų
namų problemą. Susirinkime
dalyvaus Illinois gubernato
rius George Ryan, atstovų rū
mų pirmininkas Michael Madigan ir policijos vadovas T.
Hillard. Visus kviečiame daly
vauti, susipažinti su „Southwest Organizing Project" pas
tangomis spręsti įvairiausias
problemas ir parodyti valdžios
atstovams šios apylinkės gy
ventojų dėmesį, paramą ir ga
lią.
F i l i s t e r i u S k a u t u sąjun
g o s Č i k a g o s s k y r i a u s suei
g a penktadienį, gegužės 19 d.,
7 vai. vak. vyks pas filisterius
Juozą ir Dailą Liubinskus,
9716 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL. Bus aptariami eina
mieji reikalai, svarstomi nauji,
klausoma pasisakymų, atsa
koma į klausimus. Visi filiste
riai kviečiami dalyvauti.
Iš P a s a u l i o l i e t u v i u c e n t 
ro į „Traviatos* spektaklį,
rengiamą Morton mokykloje,
bus galima nuvykti autobusu.
Autobusas \ Morton mokyklą
išvyks gegužės 7 d. 1 val.p.p.
punktualiai. Šiuos
reikalus
tvarko Lemonto LB Socialinių
reikalų komiteto pirmininkas
Gediminas Kazėnas, tel. 630243-0791.

NAUJOJI IŠEIVIJA
MOKOSI REMTI LIETUVĄ
Balandžio 29 d. Lemonte,
Pasaulio lietuvių centre, vyko
labdaringas Vienos valso po
kylis, skirtas paremti Ukmer
gės neįgaliųjų vaikų mokyk
lėlei. Šios idėjos autorė ir or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkė
Ligija
Tautkuvienė,
kaip choreografė parengusi ir
šokių programą. Vakaro glo
bėja — garbės rėmėjų komite
to pirmininkė Lietuvos garbės
konsule Clevelande Ingrida
Bublienė. Garbės - rėmėjų ko
miteto nariai: Giedrius Apuo
k a s , D a n u t ė Bindokienė, Kas
tytis Latvys, Bronė Nainienė,
Marija Remienė, Linas Sidrys,
MD, P r a n a s Zapolis. Organi
zacinis komitetas: L. Tautku
vienė, H. Dainienė, A. Gudėnienė, L. Ringienė, B. Aukš
tins, T. Gudauskas.
Pobūvio pradžioje buvo pri
statytas organizacinis komite
tas ir rėmėjai. Susirinkusius
pasveikino konsule I. Bublie
nė, perdavusi Austrijos konsu
lo Lietuvoje dėkingumą čikagiečiams, išgelbėjusiems lab
daringo Vienos valso pokylio
idėją, V. Šustausko triukš
mingai sužlugdytą Vilniuje.
Konsule prisiminė savo nese
ną kelionę į Ukmergę: „Mo
kyklėlės vaikai nesveiki, įvai
r a u s amžiaus. Mokykla staty
ta seniai, pradėta dar sovieti
niais laikais. Visas p a s t a t a s
Aiūrus, šaltas, grindys nely
gios, sienos kai kur kreivos.
Bet sesės ir broliai lietuviai,
esmė visai ne čia. J ū s neįsi
vaizduojate, kokią šilumą aš
r a d a u šioje mokyklėlėje, kokia
švara, kaip viskas tvarkingai
daroma. Mes šiandien susirin
kome vedini idėjos paremti
tuos žmones. Visi tie, kurie
nespėjo ateiti šį vakarą, pra
neškite jiems, kaip buvo malo
nu, kaip buvo gera, kad mes
ištiesėme ranką savo sesei ir
savo broliui Lietuvoje. Ačiū
jums".

130 svečių, d: .giausia jauni
žmonės iš n; josios išeivių
kartos. Šį labd. ros vaka#rą pa
rėmė ir keletą;- ::iecenatų: Ire
na ir Juozas I jiikaičiai 500
dol., Vytautas Vizgirda 200
dol.. Frank Zapolis aukojo
gėlėms, Kasty. s Latvys pri
sidėjo prie sa. umynų stalo,
buvo ir igpgiau aukotojų,
pvz., nemokam... grojo broliai
Švabai ir t.t.
Baigiantis p gyliui, kuriuo
liko patenkinti ir organizato
riai, ir svečia., paprašėme
konsulės I. Bublienės pako
mentuoti šį renginį. Ji pasakė:
„Mes šiandien k.to krašto tra
diciją sujungėr.te su parama
Lietuvai. Gal mes, 50 metų
gyvenę išeivijoj.• ir puoselėję
tautiškumą, ne: utume to su
galvoję. Lietuve- jaunimas va
žinėja po pasą Jį, mokosi ir
persiima Vakaru dvasia. Šis
vakaras vyksta • isai kitokioje
aplinkoje, prie j< s mes nesame
pripratę. Pati io ja yra ne tik
labdaringa, bet ;r stebinanti.
Dabar atvažiavę lietuviai, ku
rie sunkiai dirba — gydytojai
profesionalai, kr.:, baigę aukš
tuosius mokslus prižiūri sene
lius, valo kamba'ius, bet šį va
karą atėjo, kad paremtų Lie
tuvoje likusius ir laukiančius
paramos. Tai sv> ikintina. Mes
visus 50 metų n.-igėme labda
ros vakarus, r ė i ė m savo in
stitucijas, siunt m į Lietuvą
giminėms. Daba- atėjo kita
banga. Džiaugiu si. kad turė
j a u progos šį v:karą pabūti
čia. Norėčiau vis .i Čikagai pa
sakyti, kad latvi gaila, jog
daugiau čikagi-.-dų neatėjo,
nepabuvo kartu Kaip ameri
kiečiai pasakytų galbūt ir pra
leido kažką".
Baigdami pasai- )ti apie gims
tančią naują '-adicija, pri
dursime moralą kuris peršasi
prisiminus, kaų „ubagų uba
gas*, sužlugdęs '/ienos pokylį,
V. Šustauskas ponu tapo.
Kaip pasakoja Kauniečiai, iš
rinktas meru . įbagų vadas"
nutraukė savivaldybės tary
bos posėdį ir pakvietė visus į...
balių. Pats, ap-irengęs baltu
kostiumu ir baltais batais, ly
dimas gerai trer.iruotų vyrukų
apsaugos, sėdo j privažiavusį
baltą Mersede^- ir nuvažiavo
švęsti. Prie sa\ valdybės susi
rinkusiems Žukausko gerbė
jams užėmė žadą. Tokie jie ir
liko stovėti: jų ;bagų ubagas
j a u nebe jų. jis -.apo ponu.

Svečiai buvo pakviesti prie
išradingai paruoštų
vaišių
stalų. Vaišinamasi buvo klau
Vyresniųjų lietuvių cen
s a n t i s programos ir patiems
t r e „Seklyčioje" gegužės 3 d.,
šokant. Programą atliko Lie
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus pro
tuvos Vyčių tautinių šokių
grama: „Dainos iš Tėvynės".
grupės studentai (grupės įkū
Susipažinsime su viešniomis
rėjas ir direktorius P. Zapolis,
iš Lietuvos, buvusiom partiza
vadovė L. Tautkuvienė) ir
nėm — Irena Belickiene-Rusportinių šokių grupė „Svaja"
naite, Silvija Simanoniene ir
(vad. L. Tautkuvienė). Taip
Audrone Simanonyte. Pasi
pat šoko iš Lietuvos atvykę
klausysime Silvijos sukurtų
aukštos klasės šokėjai I. Lu
eilėraščių, Audronės dainų —
košiūtė ir A. Narbutas, B.
pritariant gitara. Visi malo
P a u l a u s k a i t ė ir R. BeržansKitą dieną J . etuvos žinių"
niai kviečiami ir laukiami.
kas, dainavo A. Simanonyte ir radijo komenta; rius juokavo,
Bus ir bendri pietūs, kaip
L. Umbrasienė, „Tėviškės" ka kad greitai ub._rės „tašemis"
„Seklyčioje" jau įprasta. Atvy
pela (vad. S. Jagminienė). Pro muš per galvą patį Šustauską,
kite!
gramą vedė „Mis Lietuva 94" kaip anksčiau mušė ponus
— J . Tamonienė, atvykusi iš valdžios vyrus. '. a r d a n ko bu
Skelbimai
teatras.
Lietuvos, ir čikagiškis J. Va- vo vaidintas u-agų
r
x Karaliaučiaus s r i t i e s lie riakojis. J šokių programą bu gerbiamas skai tojas jau tik
tuvišku mokyklų paramai vo į t r a u k t a ne tik klasikiniai, riausiai pats su: ato.
per Mažosios Lietuvos Lietu pramoginiai Lotynų Amerikos,
„Draugo'" i n f o r m a c i j a
vių draugiją Čikagoje aukojo: bet ir lietuviški šokiai.
P . S . Ligija T a u t k u v i e n ė
$200 —Vytas Miceika; Marta
V a k a r a s buvo netradicinis pranešė, kad Va-nos valso po
Trumpjonienė. $50 — Vytau — svečiai mažiau laiko skyrė kylis, įvykęs ba andžio 29 d.
tas Černius; Matilda Kurap vaišėms, o daugiau šoko ir net Lemonte, davė 3.784 d o l . pel
ka: Danutė Mikulskytė-Hatzi- dainavo lietuviškas stalo dai n o . Visas jis, ka p buvo žadė
theodorou. $30 — Algimantas nas. Pokylyje dalyvavo apie ta, bus išvežtas j Lietuvą.
ir Dalia Urbutis. $25 — Ilona
Baranauskas; Algirdas Čepė
toli ka, — gyventi p prasčiau. Jei
nas; Algirdas ir Ramutė Čes- 13 <mr*l Ir
ne įvairiapusi:- <a Lietuvos
navičius; Halina
Milaknis;
RŪPINASI SAVO
institucijų paga oa, Lietuvos
Vladas ir Gražina Plečkaičiai;
TĖVYNĖS ĮVAIZDŽIU
Respublikos amb tsados MaskDr. Paulius Švarcas. $20 —
voje
veikla, vidų- ;nė mokykla,
„Lietuvos įvaizdis išeivijoje"
Vytautas ir Danutė Anonis;
kurioje
mokom;> lietuvių kai— taip pavadintą seminarą
Michalina Krutkevičius; And
bos
ir
kultūros.
• ū p pat jei ne
Maskvos lietuvių jaunimo są
rius Naujoks; Vaclovas ir Kon
junga paskutinįjį
balandžio betarpiški ryšiai -u giminėmi«
stancija
Nenortai;
George
mėnesio dienos savaitgalį su iš Lietuvos, pabi ežta semina
Sved; Halina Plaušinaitienė.
rengė Jurgio Baltrušaičio na re, kalbančių bei iviškai Rusi
$15 — Anelė Narkevičius; Sa
joje pamažu iš v :.so nebeliktų
muose.
lome Nyerges. $10 — Adelė
Nors nemažai seminare da Mišriose šeimos> kuriose mo
Bingelis; Jonas Kubilius, Va
tina lietuve, o U •as rusas, lie
lerija Vaičjurgis. Rėmėjams lyvavusių jaunų žmonių Rusi tuvių kalbą vaik;
.i dar moka.
dėkojam.
„Karaliaučiaus joje gyvena — dirba arba mo
Seminaro sveči •>, Jurgio Bal
kosi
—
laikinai,
daugiausia
krašto lietuvybei",
1394
trušaičio namų kuratoriaus
Middleburg Ct., Naperville, kalbėta apie tai, kaip sveti Lietuvos Respub
IL 60540-7011.
fSkelb.) moje kultūroje, mišriose šei doriaus Rusijon- ,kos ambasa
kultūros pa
mose išsaugoti lietuvybę.
tarėjo Juozo Pa draičio nuo
Seminare apgailestauta, jog
mone, Lietuvos vaizdį užsie
p. i TRANSPA
gana daug nuolatos Rusijoje
nyje
formuoja n< tik politikai
P . u l o d . i m pi r<.ikr.
gyvenančių lietuvių menkai
kultūros veikėja bet ir kiek
tesidomi Maskvos lietuvių jau
vienas lietuvis, yvenantis ai
nimo organizacijos veikla. Asi
viešintis kitame
1 / / U i t i ĮOSO
miliuojantis su rusiška aplin
-.rašte. (Elta)

Dainininkai iš Lietuvos su operos choristėmis, susirinkę j pirmą bendrą repeticiją. Iš kaires: Audrius Rubežius. Dalia Stankaitienė, Gražina Stauskas ir Kęstutis Alčauskis.

„TRAVIATOS" PASTATYMUI ARTEJANT
Manau, kad būtų nelengva
Čikagoje ar apylinkėje rasti
čia kiek ilgėliau gyvenantį
mūsų tautietį, kuris bent kar
tą nebūtų atsilankęs į kokį
nors Čikagos Lietuvių operos
dalyvių pastatymą. Kaip žino
me, jau nuo 1957-ųjų pavasa
rio šie žmonės naują operos
šventę mūsų tautiečiams su
ruošia kiekvienais metais.
Šis pavasaris nėra išimtis —
Lietuvių opera savo 44-ąjį se
zoną
apvainikuoja
nauja
premjera — pasaulyje ir Lie
tuvoje labai populiarios G.
Verdi operos „Traviata" nauju
pastatymu. Jis jau čia pat —
gegužės 7 d.
Iš istorijos
„Traviata" yra devynioliktoji
G. Verdi opera, sukurta pagal
Aleksandr
Durnas
dramą
JDama su kamelijomis" (libre
tas Francesco Maria Piaves).
Pirmą kartą ji buvo pastatyta
1853 m. Venecijoje, tačiau ta
da dar nesulaukė pritarimo
publikos tarpe. Ir tik kiek vė
liau šis veikalas (kiek pakei
tus formą) tapo vienu popu
liariausių kūrinių Italijoje, o
taip pat ir kitose Europos
valstybėse.
įdomu, kad „Traviatos", pas
tatymu buvo pradėtas Lietu
vos profesionalios operos gy
vavimas. Tai atsitiko prieš be
veik 80 metų. 1920 m. gruo
džio 31 d. ši opera pirmą kartą
nuskambėjo Kauno Valstybi
niame teatre. „Traviatą" pas
tatė Lietuvių meno kūrėjų
draugijos įsteigta Operos vai
dykla (režisavo Konstantinas
Glinskis, dirigavo Juozas Tal!at Kelpša). Pagrindinius vaid
menis tada atliko Adelė Galauniene (Violeta) ir Kipras
Petrauskas (Alfredas).
1934 m. gruodžio 8 d. „Tra
viatos" premjera prasidėjo ir
Klaipėdos operos teatro veik
la. Čia ją parengė Prahoje mu
zikos mokslus baigęs dirigen
tas Jeronimas Kačinskas.
1999 m. gruodžio 31 d. Kau
no Muzikiniame teatre Gintas
Žilys paruošė jau 15-ąją Lietu
voje !7-tąją Kaune) šios G.
Verdi operos premjerą. Yra
žinoma, kad gražią ir sudėtin
gą Violetos partiją Lietuvoje
dainavo daugiau negu 30 mū
siškių primadonų.
Čikagos Lietuvių operos na
riai „Traviatą" stato jau tre
čiąjį kartą. 1966-aisiais Maria
aukštesniosios mokyklos salė
je įvykusi premjera susilaukė
keturių spektaklių. O 1971 m.
Lietuvių operos 15 metų su
kakties proga įvykęs pastaty
mas buvo rodytas tris kartus.
Tiems pastatymams vadovavo
ir dirigavo Aleksandras Kučiūnas. Violetos partiją 1966
m.
atliko Lilija Šukytė, o
1971 metais — Daiva Mongirdaitė (dviejuose spektaliuose)
ir Gina Čepkauskienė (viena
me).

los auditorijos scenoje vyku
sias bendras šio kolektyvo
choro, solistų ir orkestro re
peticijas. Jos dabar čia vyksta
kiekvieną vakarą
iki pat
premjeros.
Praėjęs šeštadienis šiems
operos statytojams buvo ypač
sunkus; nes su trumpomis
pertraukomis repetuota net 8
valandas. Tą dieną j a u buvo
pradėta dirbti su profesionalių
muzikantų sudarytu orkestru,
kuris, kaip žinome, ima di
džiulį honorarą (už grojimą re
peticijose ir spektaklyje reikia
sumokėti 46,000 dolerių), ir
todėl buvo stengiamasi pro
duktyviai išnaudoti kiekvieną
minutę.
Per repeticijos pertrauką
buvo proga užkalbinti Lietu
vių operos valdybos pirmi
ninką, o kartu ir solistą Vac
lovą Momkų; o taip pat ir vice
pirmininką Jurgį Vidžiūną,
kurie neša bene didžiausią ad
ministracinių darbų naštą.
Jeigu pernai, kuomet buvo
statoma „Carmen" opera, sa
vaitę prieš jos premjerą V.
Momkaus veidas dar buvo
išvargintas rūpesčių bei netik
rumo ženklų, tai praėjusį sa
vaitgalį jame nesimatė jokios
įtampos. „Šiemet viskas gerai
klojasi: solistai iš Lietuvos
atvažiavo laiku ir galime be
jokių kliūčių repetuoti ir nor
maliai rengtis premjerai, —
dėstė V. Momkus. — • Solis
tams iš Lietuvos pavyko gauti
specialias „Class Q" vizas, ku
rios jiems leidžia čia dainuoti
spektakliuose ir todėl nesusi
duriamą su pernykščiais sun
kumais, — pridėjo pirminin
kas.
Kaip žinome, pernai būta
nesusipratimų su emigracijos
pareigūnais oro uoste. Solis
tams vis dėl to pavyko gauti
leidimą dainuoti operoje, ta
čiau reikėjo atsisakyti pooperinio koncerto (šiemet jis įvyks
gegužės 14 d. Jaunimo cent
re).
Geros nuotaikos buvo ir vi
cepirmininkas J. Vidžiūnas,
operos choro veteranas Kazys
Skaisgirys ir kiti pakalbinti
žmonės. Čia reikia išskirtinai
paminėti Praną Olį ir Julių
Savrimą, kurie ne tik operos
chore seniai dainuoja, bet jie

du atliks tas pačias solo parti
jas, kurias dainavo ankstes
niuose „Traviatos" pastaty
muose.
Su kuo tik bekalbėjau, visi
gerai atsiliepė apie šio pasta
tymo Violetą — Sigute Stony
tę. Ši primadona yra tarptau
tinių festivalių laureatė, jau
ne naujokė Lietuvos operos
scenoje. Galima sakyti, kad ji
yra savo kūrybos viršūnėje.
Alfredo partiją čikagiečių
pastatyme dainuoja jaunas,
1966 m. Klaipėdoje gimęs ir
ten augęs Audrius Rubežius.
Jis nuo 1995 m. dainuoja lietuvos Valstybiniame Operos ir
baleto teatre, tačiau pasirodo
ir kauniečių pastatymuose,
Estijoje ir kitur. Jo laukia keli
sudėtingi pastatymai šią va
sarą. Beje, šis solistas j a u kar
tą yra dainavęs Čikagos Lietu
vių operos pastatyme, kuomet
čikagiečių kolektyvas statė
„Perlų žvejus".
Kiek ilgiau teko pasikalbėti
su senu Lietuvių operos talki
ninku Arvydu Markausku, ku
rį mes išgirsime, atliekant
Žermono partiją. Į Čikagą,
dainuoti operose jis atvažiuoja
jau aštuntą kartą, o vienais
metais dar pasirodė kaip kon
certuojantis solistas. Šis paty
ręs „scenos vilkas" jau spėjo
užsitarnauti Čikagos lietuvių
publikos gerą įvertinimą.
Buvo proga pabendrauti ir
su vilniečiu režisieriumi Eligijumi Domarku, irgi jau aštun
tą kartą perskridusiu Atlantą
ir norinčiu vėl patalkinti Cikagiečiams. Jis taip pat gerai at
siliepė apie šių metų operos
narių pasiektus rezultatus,
paminėjo pavyzdingą pasiruo
šimą. E. Domarkas tikisi, kad
šio pavasario „Traviata" turė
tų nuskambėti tikrai darniai.
Pamačius ir išgirdus Lietu
vių operos bei žymiųjų svečių
iš Lietuvos ruošimąsi, atliki
mą ir užsimojimus, norisi pa
raginti mūsų tautiečius nelik
ti abejingais ir gausiai daly
vauti šio pavasario premje
roje. Gegužės 7 d. 3 vai. p.p.
atsivers rūtos šakele papuošta
Morton gimnazijos auditorijos,
scenos užuolaida. Reikia tikė
tis, kad tuo metu salėje nebus
nė vienos tuščios vietos. Beje,
bilietų dar galima gauti „Sek
lyčioje", o jeigu liks — tai ir
premjeros dieną kasoje.
Ed. Š u l a i t i s
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Praėjusį savaitgali buvo pro
ga stebėti jau Morton mokyk
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