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Kariuomenės 
išvedimas 

— ne problema 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, balandžio 9 d. (Elta) 
— „Rusijos kariuomenė iš Lie
tuvos bus išvesta tiksliai laiku 
ir noriu pabrėžti, jog tai šian
dien — jau ne problema", spau
dos konferencijoje pasakė Lietu
voje viešintis Rusijos parlamen
to Gynybos ir saugumo komite
to pirmininkas Sergei Stepašin. 
Jis pabrėžė, kad turi Rusijos gy
nybos ministro Pavel Gračev, 
Rusijos užsienio reikalų minis
terijos Baltijos regiono kurato
riaus Vitalij Čurkin ir preziden
to administracijos vadovo Sergei 
Filatov įgaliojimus tokiam pa
reiškimui paskelbti. 

S. Stepašin vizito tikslas — už
megzti bendradarbiavimo ry
šius tarp Lietuvos ir Rusijos par
lamentų. Susitikimus su Nacio
nalinio saugumo komitetu, 
krašto apsaugos, vidaus reikalų 
ministrais, valstybine derybų su 
Rusijos delegacija jis pavadino 
nauju Rusijos ir Lietuvos santy
kių etapu. Sutarta, jog valstybės 
turi aktyviai ir įvairiapusiškai 
bendradarbiauti ekonomikoje ir 
politikoje. Taip pat sutarta 
užmegzti glaudesnius ryšius 
tarp Rusijos Gynybos ir Lietu
vos Krašto apsaugos, Vidaus 
reikalų ministerijų, ypač kovo
jant su organizuotu nusikals
tamumu ir prekiavimu narkoti
kais. 

Pasak S. Stepašin, pavyko ras
ti sąlyčio taškus dėl Kalinin
grado problemos. Tačiau dėl šios 
srities Lietuva neturėtų reikš
ti jokių teritorinių pretenzijų. 
Jis pabrėžė, jog Lietuvoje požiū
ris į žmogaus, piliečio teises yra 
konstruktyvus ir civilizuotas. 
Tačiau Rusija nesieja kariuome
nės išvedimo su žmonių teisių 
pažeidinėjimais. „Žmogaus 
teisių problemoms spręsti yra 
kitokių diplomatinių būdų", 
pasakė S. Stepašin. 

Baltijos šalys padės 
s tatyt i išvedamiems 
ka r in inkams butus 

Balandžio 8 d. Estijos prezi
dento Lennart Meri iniciatyva 
buvo paskelbtas bendras Balti
jos Tarybos pareiškimas dėl Ru
sijos kariškių perkėlimo. Jį 
pasirašė trijų Baltijos valstybių 
vadovai — Estijos prezidentas 
Lennart Meri, Latvijos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Anatolijs Gorbunovs ir Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. 

Pareiškime sakoma: „Mes pri
tariame Clinton planui teikti 
paramą statant namus grįžtan
tiems Rusijos kariškiams. Mes 
visiškai sutinkame, kad šita 
programa padės sumažinti 
įtampą tiek pačioje Rusijoje, 
tiek tarp Rusijos ir jos kaimynų. 
Kadangi tai tiesiogiai susiję su 
mūsų šalimis ir kadangi esame 
turėję patirties statydami na
mus iš Rytų Europos išveda
miems sovietų armijos kariš
kiams, norėtume pasiūlyti savo 
visokeriopą pagalbą vykdant šią 
programą. Esame pasiruošę su
sitikti su Amerikos ir Rusijos 
pareigūnais bet kuriuo metu ir 
bet kurioje vietoje, kad aptar
tume, kaip galėtume bendradar-
biauti,vykdydami šį planą. 

Konfliktai Nacionalinio 
saugumo komitete 

Lietuvos Seimo Nacionalinio 

saugumo komitetas pradėjo nor
maliai dirbti tik prieš mėnesį, 
pažymėjo spaudos konferencijoje 
jo pirmininkas Gediminas Kir
kilas. Pasak jo, nuo pat darbo 
pradžios Tėvynės Santaros frak
cijai priklausantys komiteto 
nariai posėdžiuose nuolat pro
testuodavo dėl to, kad jame dir
ba LDDP atstovai Vytautas Pet
kevičius, Aleksandras Bendins-
kas ir Arvydas Ivaškevičius, įta
riami bendradarbiavę su KGB. 
Šiuo metu visi trys įtariamieji, 
gavę atsakymus iš Lietuvos Ge
neralinės prokuratūros, Seimo 
komisiją KGB veiklai tirti ap
skundė teismui. Nurimus aist
roms dėl šio konflikto, Naciona
linio saugumo komitete pradė
ta dirbti kolegialiai ir demokra
tiškai. 

Komitetas, kaip parlamentinė 
struktūra, kontroliuoja Lietu
vos kariuomenę, pasienio ap
saugą, policijos darbą. Komite
to nariai formavo šių tarnybų 
biudžetą. Jiems pasisekė įtikinti 
Seimo frakcijas, jog šioms tar
nyboms reikia skirti daugiau 
lėšų. 

Vienas iš svarbiausių komite
to darbų — nacionalinio saugu
mo sąvokos kūrimas. Pasak G. 
Kirkilo, kuriant šią sąvoką, 
daugiausia remiamasi Vakarų 
valstybių pat i r t imi , tačiau 
nereikėtų ignoruoti ir Rusijos 
saugumo sąvokos. 

Australija bend rada rb i aus 
su Lietuva 

Australijos vyriausybė Kauno 
„Drobės" įmonei pasiryžusi 
sudaryti palankias finansines 
sąlygas pirkti Australijos avių 
vilnos, organizuoti menedžerių 
iš Lietuvos mokymą. Apie tai 
informavo prezidentą Algirdą 
Brazauską Australijos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius Lietuvai John Burgess 
balandžio 8 d. įvykusiame susi
tikime. Ambasadorius papasa
kojo apie kitus konkrečius Aust
ralijos ir Lietuvos įmonių, firmų 
bedradarbiavimo projektus. 

J. Burgess pasakė, jog jo vy
riausybė norėtų, kad kuo grei
čiau visiškai būtų normalizuo
ti Lietuvos ir Rusijos, Lietuvos 
ir Lenkijos santykiai. 

Valstybė rems senelius 
ir invalidus 

Lietuvos vyriausybėje pritarė 
socialinės apsaugos lengvatai, 
kad aštuoniasdešimties metų 
sulaukę seneliai galėtų naudo
tis lengvatomis, teikiamomis 
antros grupės invalidams. Šiuo 
metu Lietuvoje gyvena maždaug 
103,000 tokio amžiaus žmo
nių. Be to, iš vyriausybės rezer
vo lėšų skiriama 40 milijonų ta
lonų kompensuoti išlaidoms tų 
invalidų, kuriems būtinai reikia 
įsigyti specialiai pritaikytų 
autotransporto priemonių. 

Iki šių metų birželio 1 d. bus 
parengtas projektas dėl lengva
tinio vaistų ir medicinos pagal
bos priemonių pardavimo socia
liai remtiniems žmonėms. 

Nauji oro i r vandens keliai 

Lietuvos jūrų laivininkystė 
atidaro naują laivų marštrutą 
Klaipėda-Kiev-Klaipėda. Juo 
plaukios laivas „Šiauliai", ga
lintis vežti trisdešimt sunkveži
mių. 

Gen. Morillon atšaukiamas 
iš Bosnijos 

Viceprezidentas Al Gore praėjusią savaitę kalbėjosi su JAV Agrikultūros departamento darbuoto
jais apie žadamus štabo sumažinimus. Centre stovi agrikultūros sekretorius Espy. Nors prezidento 
valstybinio biudžeto sumažinimai gauna daug pritarimo, daug sunkiau rasti pritarimą naujoms 
verslo skatinimo programoms, nes netikima, kad jos padės, nors labai brangiai kainuos. 

Iš Klaipėdos tarptautinės jūrų 
perkėlos „Šiauliai" išplauks 
kiekvieną trečiadienį ir šešta
dienį. 

Artėjant poilsio ir turizmo 
sezonuLVokietijos turistinė fir
ma Ost Reise Servise pradėjo 
užsakytus lėktuvų reisus Palan-
ga-Hamburg-Palanga. J ie skir
ti Vokietijos piliečiams. Jeigu 
bus laisvų vietų, į Hamburgą 
galės skristi ir Lietuvos gyven
tojai. 

Balandžio 8 d. pirmuoju reisu 
į Hamburgą išskrido daugiau 
kaip 30 klaipėdiečių. Bilietai 
jiems kainavo po 100 DM. Už 
vėlesnius skrydžius reikės 
mokėti dvigubai daugiau. Vo
kietijos piliečiams bilietai 
kainuos beveik 500 DM. 

1993 metais imigruos 2,500 
žmonių 

Seimo nutarimu 1993 metais 
į Lietuvą galės imigruoti 2,500 
žmonių. Tokia yra prognozuoja
ma imigracija, susijungiant šei
moms. Socialinės apsaugos ir vi
daus reikalų ministerijų duome
nimis, imigracija į Lietuvą nuo 
1989 metų kasmet sumažėjo 
apie 40%. Prognozuojama, kad 
ši tendencija išliks trejus-
ketverius metus. 1992 metais 
imigravimo kvota buvo 5,000. 

Pagalba Lietuvos Inks tų 
fondui 

Lietuvą pasiekė 10 tonų me
dicininės labdaros talpintuvas iš 
Prancūzijos — vaistai ir medici
nos aparatūra. 

Ypač daug gyvybiškai svarbių 
dalykų šį kartą teko Lietuvos 
inkstų fondui. Jo pirmininkas 
profesorius Balys Dainys, dėko
damas už pagalbą „Farmacija 
be sienų" organizacijos vice
prezidentui Pierre Minozio, pa
sakė, kad šios tarnybos Lietuvo
je yra gyvos beveik vien tik tuo, 
ką gauna labdaros keliais. 

Tai jau trečia organizacijos 
„Farmacija be sienų" siunta 
Lietuvos inkstų fondui. Šį kartą 
prisidėjo ir kita labdaros drau
gija. Jos atstovas inžinierius 
Bernard Jimenes, apžiūrėjęs 
Vilniaus hemodializės tarnybas, 
pasakė, kad vieną kurį iš čia 
esančių kelių sovietinių dializės 

Panaikinta 
TV-26 stotis 

Vilnius, balandžio 8 d.— 
Vakar Lietuvos-vriausybė nu
tarė panaikinti organizaciją 
„Informacija Lietuvai" (TV-26). 
Jos steigėjai yra valstybė, priva
tus asmuo Kęstutis Makaitis, 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
bendruomenės. Valstybė į šią 
organizaciją įnešė turto 13.7 
milijonų rublių ir beveik 
300,000 dolerių. 

Vyriausybės posėdyje steigėjų 
vardu kalbėjęs K. Makaitis ne
sutiko su daugeliu priekaištų ir 
pasakė, kad organizacija nenori 
daryti nieko neteisėtai ir linku
si tartis, jei steigimo sąlygos ne
patenkina vyriausybės. „Lietu
vos rytui" K. Makaitis pasakė, 
kad jis kreipsis į Lietuvos Res
publikos Aukščiausiąjį Teismą. 

Atkurta Lietuvos 
karininkų ramovė 
Vilnius, balandžio 5 d. (Elta) 

— Penktadienį įvykusiame Lie
tuvos karininkų susirinkime at
kurta karininkų Ramovė. Susi
rinkime priimti Aukščiausiojo 
karininkų garbes teismo įstatai 
ir Ramovės statutas, išrinkti 
teismo nariai bei Ramovės 
seniūnų taryba. 

Karininkų susirinkime daly
vavęs prez. Algirdas Brazaus
kas pažadėjo daugiau dėmesio 
skirti Lietuvos krašto apsaugos 
reikalams. Tuo tarpu susirin
kimo dalyviai skundėsi, kad iš 
prašytų 10.6 bilijonų talonų 
Krašto apsaugos ministerijai 
valstybės biudžete skirta tik 6 
bilijonai. Jau dabar neužtenka 
lėšų kareiviams maitinti. 

Šiuo metu Krašto apsaugos 
ministerijoje tarnauja apie 
13,000 žmonių, .oje yra 5,000 sa
vanorių. 

aparatų mielai persivežtų į 
Prancūziją ... muziejui. Niekur 
kitur tokių ..d:nozaurų" dabar 
jau nepamatysi. Nors Lietuvo
je yra ir kelios dešimtys moder
nių, su labdara iš užsienio gautų 
aparatų, tačiau igonių, kuriems 
reikalinga ši r įgalba, yra tris 
kartus daugiau Tad naudojami 
ir „dinozaurai' . 

LIETUVOJE 
— Lietuvos vyriausybė su

vienodino sąlygas valstybinėms 
ir privačioms įmonėms, prekiau
jančioms naftos produktais bei 
kitu kuru Lietuvoje. 

Energetikos ministras mano, 
kad dėl to kainos neturėtų kil
ti. Šiuo metu tiek valstybinėse, 
tiek Lietuvos-Suomįjos degali
nėse litras benzino kainuoja 
apie 100 tl - 0.20 JAV dolerio 
(apie 75 JAV centai už galioną). 

— Algiui Klimaičiui, LDDP 
prezidiumo nariui, leista iš
vykti į Vokietiją. A. Klimaitis 
pernai pavasarį buvo apkaltin
tas šnipinėjimu KGB naudai ir 
pasodintas į Lukiškių kalėjimą. 
Rudenį, pablogėjus sveikatai, A. 
Klimaitis buvo išleistas iš kalė
jimo su sąlyga, kad iš Lietuvos 
neišvyks. 

— Vienas Ignalinos atomi
nės elektrinės generatorius au-, 
tomatiškai išsijungė balandžio 
4 dieną. Pasak elektrinės di-. 
rektoriaus, trumpas sujungimas 
įvyko dėl to. kad varna, apsigy
venusi ant aukštos įtampos lini
jos atramos, į savo lizdą atsinešė 
laido gabalą. Varnos palaikai 
rasti po atrama. Radiacinė ap
linka elektrinėje nepakito. 

— Klaipėdoje dislokuotos 
Rusijos armijos pakrančių ap
saugos divizijos vadas spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
balandžio 14 d. divizija pagaliau 
pajudės Rytų link. Divizija bus 
išgabenama geležinkeliu. 
Gabenti laivais būtų greičiau, 
bet žymiai brangiau. Penkiolika 
divizijos karininkų pasilieka gy
venti Klaipėdoje. 

— Ignalinos atominėje elekt
rinėje sustabdytas antrasis 
energoblokas. Balandžio 9 d. 
ekeltrinės automatinė sistema 
sustabdė antrąjį energobloką 
dėl sutrikimų ketvirtoje tur
binoje, rašo „Lietuvos rytas" 
balandžio 10 d. Elektrinės ra 
diacinė aplinka nepasikeitė. Su
stabdytą reaktorių numatom < 
paleisti šeštadienio vakare. Ig 
nalinos AE pirmasis blokas dir 

Pa ryž ius , balandžio 10 d. 
(NYT) — Paryžiuje leidžiamas 
laikraštis „Le monde" sekma
dienio laidoje pranešė, jog Pran
cūzija nutarė atšaukti generolą 
Philippe Morillon, kuris šiuo 
metu vadovauja Jungtinių Tau
tų pajėgoms Bosnijoje ir Herze-
govinoje, pakeisdama jį kitu 
aukštu Prancūzijos karininku. 

Generolą Morillon, kur is 
vadovauja JT pajėgoms Bosnijo
je ir Herzegovinoje nuo 1992 m. 
kovo mėnesio, žiauriai kritikuo
ja Bosnijos serbų pajėgų vadai 
už jo pastangas sustabdyti Sreb-
renica miesto apgulimą. Dauge
lis Bosnijos serbų kaltina, kad 
gen. Morillon atsistojo musul
monų pusėje. Pasak „Le mon
de", Prancūzijos kariuomenės 
generalinis štabas nutarė pa
keisti gen. Morillon dėl to, kad 
JT uždavinys Bosnijoje dabar 
jau pasikeitė, perėjęs į ofensy-

Mėsos ir pieno kainos 
Lietuvoje 

Vilnius, balandžio 8 d. — Pra
ėjusį šeštadienį Lietuvos vyriau
sybė, dalyvaujant prezidentui 
Brazauskui, svarstė priežastis, 
dėl kurių staiga ir smarkiai pa
didėjo mėsos ir pieno kainos. 
Vilniaus mėsos fabriko gaminių 
kainos per savaitę pašoko du 
kar tus — jautienos kumpis kai
nuoja 800 t l (apie 1.60 dolerio). 
Dėl to Žemės ūkio ministerijai 
pasiūlyta atleisti iš darbo 
fabriko direktorių. Šiuo metu 
mėsos supirkimo kainos Lietu
voje jau pasiekė pasaulines — 
kiaulienos kilogramas perka
mas už 330 tl — 66 centus. 

Pirmą kartą šį šimtmetį Lie
tuva pradėjo importuoti gyvu
lius. Bendra Lietuvos-Vokietijos 
firma „Dukatas" Vokietijoje 
nupirko 20 tonų kiaulienos po 
1.4 Vokietijos markes už kilo
gramą. Mėsą perdirba Klaipė
dos kombinatas. 

Panevėžio kombinatas iš im
portuotos mėsos gamina dešras 
ir konservus, kuriuos pardavi
nės Lietuvoje ir užsienyje. Pa
sak kombinato direktoriaus, šie 
gaminiai ateityje bus pigesnį, 
nei pagaminti iš lietuviškos 
žaliavos. O rudenį Lietuva eks
portavo į užsienį savo gyvulius. 

vinę poziciją, pradedant karo 
lėktuvais užtikrinti, kad serbai 
nepažeidinėtų Bosnijos oro 
erdvės. 

Straipsnyje buvo rašoma, kad 
Prancūzijos kariuomenės gene
ralinis štabas gavo žinių, kad 
buvo grasinimų generolą Moril
lon nužudyti. 

Tačiau pats gen. Morillon pri
vačiam Prancūzijos televizijos 
tinklui davęs pasikalbėjimą pa
sakė, jog jis skrendąs Prancūzi-
jon pasitarimams, bet viliasi 
sugrįžti artimoje ateityje — ir 
tikrai tuomet, kai ten bus atsta
tyta taika. 

Naujasis Prancūzijos gynybos 
ministras Francois Lėotard, 
perėmęs pareigas tik pereitą 
savaitę, sekmadienio vakarą 
pasakė, jog nebuvo informuotas 
apie jokį generalinio štabo nu
tarimą atšaukti generolą Moril
lon, bet pridėjo, jog jei tai 
padarytų, tai būtų eilinis kari
nis sprendimas. „Jis jau ten yra 
buvęs ilgiau, negu kiti", pareiš
kė gynybos ministras. Min. P. 
Leotard taip pasisakė, kalbėda
mas per televiziją, grįžęs iš dvie
jų dienų kelionės, lankant Pran
cūzijos kareivius, tarnaujančius 
JT pajėgose buvusioje Jugosla
vijoje. Kelionės metu jis taip pat 
susitiko su generolu Morillon, 
kurio veiksmus kalbėdamas per 
televiziją pagyrė, sakydamas, 
jog jie pakėlė ir Jungtinių Tau
tų ir Prancūzijos garbę. 

Ruošiantis lito 
įvedimui 

Vilnius, balandžio 8 d .— 
me patvirtinta nauja Lito komi
teto sudėtis. Į jį įeina preziden
tas Algirdas Brazauskas, mi
nistras pirmininkas Adolfas Šle
ževičius ir Lietuvos Banko val
dybos pirmininkas Romualdas 
Visokavičius. 

Lietuvos Bankas nutarė ko
mercinių bankų privalomų re
zervų, laikomų Lietuvos Banke. 
normą padidinti iki 12%. Tokia 
griežtesnė finansinė politika, 
ruošiantis lito įvedimui, padės 
sumažinti apyvartoje esančių pi
nigų masę, infliaciją, stabi
lizuoti talono kursą. Nutarta pa
didinti komercinių bankų ma
žiausio pagrindinio kapitalo 
normą iki 500 milijonų talonų 
— apie 1 milijoną JAV dolerių. 
Veikiantys bankai, sukaupę to
kį kapitalą, galės siūlyti savo 
paslaugas valstybei, atliekant 
užsienio investicijų operacijas. 

ba 1,300 megavatų galingumu. 
Lietuvos vartotojai elektros 
stygiaus nepajus. 

Amnestija Lietuvos 
kaliniams 

Vilnius, balandžio 10 d. — Vy
riausybė apsvarstė ir pritarė 
Teisingumo ministerijos pateik
tam amnestijos projektui. Pro
jekte numatoma paleisti mote
ris, nuteistas kėlėti iki trejų 
metų, nepilnamečius, nuteistus 
trejiems metams arba lygtinai. 
Numatoma per pusę sumažinti 
bausmės laiką nuteistiems iki 
penkerių metų už nusikaltimus, 
padarytus del neatsargumo. 
Trejais metais gali būti suma
žinta bausmė nuteistiems nuo 
10 iki 15 metų. 

Svarstant projektą buvo nuo
monių, kad amnestijos nereikia, 
nes kriminogeninė padėtis Lie
tuvoje ir taip labai bloga ir kol 
kas net neatrodo, kad ji galėtų 
stabilizuotis. Tokia buvo ir Na
cionalinės saugumo tarnybos di
rektor iaus Jurgio Jurgel io 
nuomonė. Tuo tarpu vidaus rei
kalų ministras Romasis Vaitie
kūnas amnestijos projektui pri
tarė: kalėjimai perpildyti — 
reikia kamerų naujiems kali
niams, trūksta pinigų kalinių 
išlaikymui, kalėjimams trūksta 
technikos, įrangos. 

KALENDORIUS 
Balandžio 13 d.: Velykų ant

radienis, Ida, Martynas, Algau-
dė. Mindaugas. Pal. ark. Jurgis 
Matulaitis gimė 1871 metais. 

Balandžio 14 d.: Velykų tre
čiadienis, Justinas. Liudvina, 
Tiburcijus, Valerijonas, Visval
das. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saule tekėjo 6:16, 
leisis 7:28. Temperatūra dieną 
48 F (9 C), debesuota, lietinga, 
protarpiais saulėta, naktį — 33 
F (0 C). 

Trečiadienį saulė tekės 6:15, 
panašus oras kaip antradienį. 

• ..» * > 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. Balandžio mėn. 13 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

AR GALIMA SULĖTINTI 
SENĖJIMĄ? 
DR. D. DEGĖSYS 

(Pabaiga) 
Normalias žmogaus kūno 

funkcijas palaiko hormonai. 
Hormonai yra endokrininių 
liaukų padariniai. Smegenyse 
esanti hypofizinė (posmegeninė) 
liaukia gamina hormonus, ku
rių poveikyje kitos kūno liaukos 
gamina kitokius hormonus, o jie 
ir palaiko organizmą sveiką. Šių 
dienų mokslininkai mano, kad 
genai, kurie turi įtaką į senėji
mo eigą, yra hormonų kontro
liuojami. Todėl, hormonų kiekiui 
sumažėjus, organizmas pradeda 
senti. Senėjimo procesas ypač 
tampriai rišasi su tymusinės 
(užkrūčio) liaukos funkcija. Ši 
liauka randama krūtinės ląstos 
viršutinėje priekinėje dalyje po 
krūtinkauliu. Tymusinės liau
kos hormonas — tymusinas — 
skatina baltųjų kraujo kūnelių 
T limfocitų veikimą. T lim-
focitai apsaugo organizamą nuo 
infekcijos ir naikina į kūną 
patekusias bakterijas bei 
virusus. T limfocitams sunykus, 
organizmas nustoja atsparumo, 
sensta greičiau ir miršta nuo 
patekusios į organizmą infekci
jos. Pas vaikus tymusinė liauka 
būna palyginti didelė, bet bren
dimo metu ji dar padidėja. Žmo
gui subrendus, ji pradeda atro-
fuotis, ir senatvėje jos lieka tik 
dešimtoji dalis. Kol ši liauka 
gerai veikia, žmogus būna svei
kas, žvitrus, atsparus ligoms ir 
gyvena ilgiau. Senėjimui tirti 
institutas Bethesdoje, Mary-
land, jau keletą metų kaip tik 
ir tiria tokio hormono įtaką 
senstantiems žmonėms. 

Veteranų ligoninėje 27 senes
nio amžiaus veteranams metus 
laiko buvo duodama sintetiniu 
būdu pagaminto tymusinės 
liaukos hormono (augimo hor
mono) injekcijos. Gavusieji tą 
hormoną jautėsi stipresni, 
žvitresni, lyg būtų atjaunėję. Bet 
po metų laiko, kai gydytojai 
sustabdė injekcijas, jų savijauta 
pasidarė tokia, kokia buvo prieš 
gydymą. Antras toks pat ban
dymas yra numatytas pravesti 
su kita veteranų grupe, bet to 
bandymo rezultatai bus žinomi 
tik maždaug po trejų metų. 
Gerontologijos tyrimų direkto
rius Richard Sprott sako, kad 
jis prieš penkis metus netikėjo, 
kad augimo hormonas galėtų 
turėti įtaką senam organizmui. 
Dabar gi jis jį vartoja kai ku
riems senatvės sutrikimams gy
dyti. 

1990 Europoje mokslininkų 
suvažiavime buvo nagrinėjama 
kitos smegenų liaukos, vadina
mos pinealine (konkorezine) 
įtaka į senėjimo eigą. Ši liauka, 
maždaug žirnio didumo, yra 
apatinėje smegenų dalyje. Ji 
gamina hormoną, vadinamą me-
latoninu. Dr. Walter Piarpaoli. 
dirbantis kiomedical institute 
Šveicarijoje, darė su šiuo hor
monu bandymus. Jis senoms la
boratorijos pelėms kiekvieną 
vakarą davė gerti vandenį, į 
kurį buvo pridėta melatonino. 
Taip maitintos, senos pelės ne 
tik kad mažiau sirgo, bet jos 
gyveno apie 20^ ilgiau, negu 
stebėjimui paliktos kitos pelės. 
Be to, jos atrodė jaunesnės ir 
vikresnės už stebėjimui palik
tas. ,.Aš netikėjau savo akimis, 
— sakė dr. Piarpaoli, — man 
atrodė, lyg aš žiūrėčiau į jaunus 
ir senus žmones". Kiti moksli
ninkai, kurie daro bandymus su 
melatoninu, tvirtina, kad mela-
toninas stiprina organizmo 
imunitetą prieš ligas ir prieš 
vėžį, ypač krūties vėžį. Nors ir 
atrodo, kad melatoninas yra 

saugus žmogaus organizmui, 
bet dar reikia daugiau tyrimų, 
užtikrinančių, kad tikrai yra 
saugu jį vartoti. 

Rusų mokslininkas, endokri-
nologas, dr. Vladimir Dilman, 
dirbantis Leningrado onkologi
jos institute, darė bandymus su 
proteinų fragmentais, neuro-
peptidais, i šski r ta is iš 
pinealinės liaukos. Ta medžiaga 
yra vadinama epithalaminu. Jis 
davė epithalamino injekcijas 
senom laboratorijos pelėm. Ga
vusios injekcijas, pelės atjaunėjo 
ir gyveno apie 30% ilgiau, negu 
injekcijų negavusios. Dar kita 
kūno liauka, būtent, adrenali-
ninė, gamina hormoną dihydro-
epiandrosteroną, žymimą 
raidėmis DHEA. Šis hormonas 
yra randamas visuose kūno 
audiniuose. Jo daugiausia ran
dama 25-30 amžiaus metais. 
Vėliau jo kiekis mažėja ir po 70 
metų amžiaus būna tik 5 arba 
10%. Darant bandymus su 
pelėmis, buvo nustatyta, kad šis 
hormonas apsaugo peles nuo 
krūties vėžio ir prailgina jų 
gyvenimą 30%. Taigi, atrodo, 
kad šis hormonas būtų naudin
gas ir žmonėms. Federalinė 
vaistų administracija Jungti
nėse Amerikos Valstijose nelei
džia jo gaminti žmonių gydy
mui, nes nėra žinoma, kokius 
kūno pakitimus jis gali sukelti 
po ilgo vartojimo. Pagal šios 
administracijos nuostatus, kad 
vaistai būtų pripažinti kaip 
nepavojingi ir leidžiami į rinką, 
jie turi būti labai gerai ištirti, 
o toks tyrimas kartais užtrunka 
ilgiau negu 10 metų. 

1958 metais Baltimorėje buvo 
pradėta senėjimui tirti ilgametė 
studija, kurioje dalyvavo 1,200 
įvairaus amžiaus žmonių. Per 
34 metus, kas pustrečių metų 
tie žmonės buvo nuodugniai 
t ikr inami, darant per 100 
įvairių tyrimų kiekvienam. Po 
34 metų stebėjimo paskelbti 
duomenys atskleidė įdomius 
faktus . Paga l tą studiją, 
didžiausias mirtingumas buvo 
tų žmonių tarpe, kurie buvo 
liesi, ir tų, kurie buvo nutukę. 
Taigi, liesumas nėra ilgo am
žiaus garantija. Įdomu paste
bėti, kad Metropolitan gyvybės 
apdraudos bendrovės statisti
niai duomenys parodė, jog il
giausiai gyvena tie, kurių svoris 
vidutinis, nei per didelis, nei per 
mažas. Todėl Metropolitan ap
draudos bendrovės pageidau
jamos svorio normos nuo 1990 
metų yra padidintos. Pavyz
džiui, 5 pėdų 7 colių asmeniui, 
35 arba daugiau metu amžiaus, 
ansktyvesnė svorio norma buvo 
tarp 131 ir 145 svarų. Dabar gi 
pageidaujamas svoris yra laiko
mas tarp 134 ir 172 svarų. Taigi 
skirtumas — 27 svarai. Kai ku
rie Jungtinių Amerikos Valstijų 
senėjimui tirti institute dir

bantieji ekspertai sako, kad 
padidintas kūno svoris senes-
niame amžiuje padeda išlaikyti 
sveikatą. Pagal juos riebalai yra 
energijos rezevas, kuris palaiko 
kūną ligos atveju, bet Framin-
hamo garsios širdies ligų kli
nikų kardiologas Castelli turi 
kitokią nuomonę. Jis teigia, kad 
didinti kūno svorį senatvėje yra 
beprotybė. Padidintas svoris 
didina ne tik kraujo spaudimą, 
bet didina ir cukrų, cholesterolį 
ir trigliceridų kiekį kraujuje. 
Nutukę žmonės dažniau serga 
įvairiom ligom ir gyvena trum
piau. Truputį padidintas svoris 
greičiausiai nėra kenksmingas 
sveikiems žmonėms, bet tie, ku
rie serga diabetu, padidintu 
kraujo spaudimu arba širdies 
ligomis, sumažinę svorį, tas 
ligas gali geriau kontroliuoti. 
Žinoma, yra ir paradoksų. Pa
imkime VVinstoną Churhilį. Jis 
daug rūkė, daug gėrė, daug 
valgė, buvo nutukęs, nedarė 

jokios mankštos ir išgyveno 90 
metų. Tuo tarpu Amerikos 
teniso čempionas Arthur Ashe, 
profesionalas atletas, nerūkė, 
negėrė alkoholio, palaikė 
normalų kūno svorį ir, neturė
damas 40 metų, išgyveno tris 
širdies priepuolius. Taigi šiuo 
atveju svoris jokios įtakos 
neturėjo į sveikatos stovį. 
Vienas jų — Churchilis — turėjo 
įgimtą apsaugą nuo širdies ligų, 
o Arthur Ashe turėjo įgimtą 
palinkimą širdies ligoms. 

Baltimorės studija parodė, 
kad žmonės per 60 metų am
žiaus turi daugiau cukraus 
kraujuje, bet ne dėl to, kad jie 
serga diabetu, o dėl to, kad jie 
mažai juda ir kad raumenų 
vietoje pas juos atsideda 
riebalai. Raumenys yra svarbūs 
ne tik kūno judėjimui, bet ir 
kūno metabolizmui. Baltimorės 
studijos tyrinėtojų nuomone, 
paveldėti genai kai kuriais atve
jais turi įtaką į gyvenimo ilgį, 
bet didesnei grupei žmonių 
gyvenimo būdas, kūno mankšta 
ir sveiki valgymo papročiai yra 
kur kas sverbesni veiksniai. 

I klausimą, ar galima sulė
tinti žmogaus senėjimą, šiuo 
metu tikro atsakymo dar netu
rime, bet laboratoriniai ban
dymai su gvvuliukaisrodo, kad 
galimybė tam tikslui pasiekti 
yra. Reikia pasakyti, kad, kylant 
kultūrai ir didėjant civilizacijai, 
žmonių amžius ir be specialių 
pastangų darosi ilgesnis. Šio 
šimtmečio pradžioje Amerikos 
gyventojų amžiaus vidurkis 
buvo 49 metai, dabar gi vyrų 
amžiaus vidurkis yra per 72, 
o moterų apie 80 metų. Japoni
joje rezultatai dar geresni. 
Šimtą metų turinčių Jungtinė
se Amerikos Valstijose dabar 
yra dvigubai daugiau, negu jų 
buvo 1980 metais. Statistiniai 
duomenys rodo, kad sulaukti 
gana ilgo amžiaus yra galima. 
Moterys gyvena ilgiau negu vy
rai. Moteriška giminė pragyve
na vyriškąją ir gyvulių bei 
vabzdžių pasaulyje. Iš senesnio 
amžiaus žmonių, kurie gyvena 
vieni, 85% yra moterys. 

Didėjant amžiaus vidurkiui, 
didėja ir senų žmonių skaičius. 
Ne visi seni žmonės yra laimin
gi pasiekę seną amžių. Daugelis 
jų nusiskundžia įvairiais nega
lavimais bei chroniškom ligom, 

Prof. dr. Nijolė Remeikienė, DDS, prof. dr. Jonas Žekonis , K a u n o Medicinos f 
akademijos stomatologijos f aku l t e to d e k a n a s , s tebi d a r b ą d a n t ų t a i symo 
kab ine t e . 

DIRSĖS IR RUGIAI IŠ 
LIETUVOS 

BRONIUS JUODELIS 
Žiūrėdami Čikagos TV kana

lų vakarines žinias, be reklamų, 
sporto ir oro žinių, matome tik 
nužudymus, susišaudymus, 
eismo nelaimes, gaisrus, apiplė
šimus ir narkotikų pirklių me
džiokles. Daugiausia matome 
policijos pareigūnus ir 
nusikaltėlius surakintomis 
rankomis. Pozityvaus, kūry
binio, kultūrinio gyvenimo 
vaizdų nėra, arba jie trumpai 
blyksteri tik retomis progomis. 
Atrodo, kad gyvename krimina
linėse džiunglėse, nesaugūs net 
savoje pastogėje. Panašūs ir 
Holywoodo filmai TV ir kinų 
ekramuose, kur kriminalas ir 
žudynės, sumaišytos su seksu, 
„auklėja" mūsų jaunimą ir for
muoja žiūrovo skonį bei nuo
taiką. 

Toks vienapusiškas mūsų gy
venimo įvykių vaizdas TV 
kronikoje primena iškreiptų 
veidrodžių salę Herenhimzės 
pilyje Vokietijoje. Mūsų gyve
nimo atspindys normaliame 
veidrodyje iš tikrųjų nėra toks 
blogas. Tik gaila, kad gal 90% 
gerųjų gyvenimo įvykių TV ir 
spauda nerodo, o bloguosius de
monstruoja kas vakarą beveik 
100 nuošimčių. 

Panaši iškreipto veido si
tuacija kartais susidaro, apra
šant naujų ateivių laikinai ar 
visam laikui atvykusių iš Lietu
vos, gyvenimą Čikagoje. Lietu
voje „Kauno laike" š.m. kovo 17 
d. numeryje Audronė Vaitkutė 
aprašo Kauno miesto tarybos 
pirmininko pavaduotojo K. 
Rimšelio nuotaikas, sugrįžus iš 
stažuotės JAV. Paklaustas, 
kokiuose miestuose per tuos du 
mėnesius pabuvojo, jis taip at
sako: „Apie Čikagą reikėtų 
kalbėti atskirai, o trumpai tepa 
sakysiu, kad šis miestas paliko 
liūdnus prisiminimus. Mat 
Čikagos kalėjimuose jau sėdėjo 
50 lietuvaičių. Mano lankymosi 
metu jų liko 35. Keli tautiečiai 
mėgino plėšti banką ir tuoj pat 
buvo suimti. Anot policininkų, 
jie dar neregėję tokių nepro
fesionalų plėšikų. Pabėgėlius iš 
Lietuvos Čikagoje vadina „ba
rakudom''. Tiesiogine prasme 
— tai žuvys, mintančios mėsa. 
Lietuvaičiai apiplėšia gimines ir 
pabėga. Plėšikauja gatvėse, 
prievartauja jaunus ir senus. Jų 
bijo net juodaodžiai. Antra 
tėvynainių kategorija — buvę 
nomenklatūrininkai bei KGB 
darbuotojai, vis dar gyvenantys 
su TSRS pasais. Sutikau vieną, 
kitą pažįstamą veidą ir pasiju-

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas dr. Albertas Valavičius 
ir Lietuvių Sveikatos ir Medicinos Fondo prez. Joe Kulys konferencijos „Uni-
versity Inn" metu. 

reikalingom mediciniškos prie
žiūros, susijusios su piniginėm 
išlaidom. Turint galvoje, kad ši 
grupė iš metų į metus didės, 
kyla klausimas, kaip sumažinti 
senatvės problemas, kad seni 
žmonės neapsunkintų nei visuo
menės, nei šeimos. Todėl svei
katingumo kėlimas ir žmogaus 
produktyvaus amžiaus pratęsi
mas turėtų rūpėti mums vi
siems. 

tau tarsi atsidūręs Laisvės 
alėjoje; kartu lengviau atsidus
damas: gerai, kad jie Čikagoje, 
o ne Kaune..." Norisi paklaus
ti : kodėl nesu tvarko te jų 
Kaune? 

Tai dirsės rugių lauke iš i 
Lietuvos. Nežinia, kiek tiksli 
yra straipsnio statistika. Gal tik 
pusė „dirsių" pakliuvo į kalė
jimą. Teko girdėti, kad du nau
jai atvykę tautiečiai Marąuette 
Parke bandė atimti rankinuką 
su pinigais iš senutės gatvėje. 
Arti buvę juodukai senutę 
(baltą) apgynė ir užpuolikus 
gerokai apskaldė. Tai Lietuvos 
dirsės. Gal jų dabar yra JAV 
visa šimtinė. Tačiau naujus 
atvykėlius į JAV iš Lietuvos jau 
skaičiuojame tūkstančiais. Tad 
„rugių" yra daug daugiau, negu 
„dirsių". Tos dirsės, kaip TV 
laidų kriminalinių nusikaltimų 
žinios, visiems parodomos, nors 
gal sudaro nedidelį atvykusių 
nuošimtį. O „rugių" iš Lietuvos 
yra daug daugiau, negu „dir
sių", tik apie geruosius mažai 
kalbama. O kalbėti reikia. Kiek 
daug naujų atvykėlių iš Lietu 
vos globoja, prižiūri ne tik mūsų 
senukus, vaikus, ar ligonius, bet 
ir amerikiečius. Nemažai yra 
studijuojančių, siekiančių naujų 
profesijų ar besitobulinančių 
turimose. Kiek yra jaunų tėvų, 
ar mamų Lietuvoje skurde 
laikinai palikusių šeimas ir čia 
atvykusių juodu darbu įsigyti 
„visagalį" dolerį, kad pagerin
tų šeimos ekonominę padėtį 
Kaune ar Vilniuje. Tokių „ru
gių" yra daug daugiau negu 
„dirsių" iš Lietuvos. Mūsų 
pareiga jiems padėti. Tuo mes 
padedame ir Lietuvai. 

Kai kurie iš tų ateivių ne tik 
patys sau, bet ir mums padeda, 
pradėdami verslus ir patarna
vimus. Geriausias pavyzdys, tai 
į Lietuvą siuntinių, maisto, 
pinigų persiuntimo bendrovt 
„Atlanta" Import-Export Co.. 
Marąuette Parke, netoli „Sek 
lyčios" valgyklos. „Atlantos" 
savininkai, Kastytis ir Jolanta 
Latviai, tik prieš 3 metus at
vyko iš Lietuvos. Po metų pra
dėjo siuntinių į Lietuvą persiun 
timo patarnavimą talpintuvais 
ir lėktuvais už žemesnes kainas, 
kaip kitos siuntinių bendrovės. 
Siuntėjui yra svarbi žema per 
siuntimo kaina, bet dar svar 
besnis yra siuntinio pristatymas 
gavėjui į n? mus Lietuvoje. Metų 
laikotarpyje mano artimiesiems 
siųstus 48 siuntinius „Atlanta" 
Lietuvoje pristatė sąžiningai, 
tvarkingai ir laiku. 

Greit „Atlanta" švęs 2 metų 
gyvavimo sukaktį. Iki dabar ji 
tik talpintuvais persiuntė į 
Lietuvą per 13,000 siuntų, kas 
pirmadienį siunčiant vieną, 
surenkant siuntinius per visą 
Ameriką. Tai yra didelis pa
tarnavimas JAV lietuviams ir 
labai didelė pagalba Lietuvos 
žmonėms. Kastytis ir Jolanta 
yra tarp derlingiausių Lietuvos 
„rugių" JAV žemėje. 
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• Apgaudinėjimas balandžio Šias informacijas pateikia 
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kalendoriumi 1582 metais. Tais Center anglų kalbos ir taute 
metais popiežius Gregorijus pa- sakos profesorius VVilhelm Ni-
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jo 10 dienų. Tuo būdu spalio 4 
d., pasitaikiusi ketvirtadienį, 
penktadienį jau pavirto spalio 
15 d. Naujasis kalendorius Nau
jųjų Metų pradžią iš kovo 25 d 
atkėlė į sausio 1 d. Senaisiais 
laikais metų pradžia buvo 
švenčiama 8 dienas, nuo kovo 
25 d. iki balandžio 1 d. Kas per 
tą aštuondienį užmiršdavo pa
keisti datą, balandžio 1 d. buvo 
aplankomas ir apdovanojamas 
juokingomis dovanomis. Taip ir 
užsiliko linksmi „nuotykiai bei 
apgaudinėjimai balandžio 1 d. 
iki mūsų laikų. 
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Besirūpindami kitais, 

PASIRŪPINKIME IR 
SAVO NAMAIS 

Amerikiečiai dažnai vartoja 
posakį: „Labdarybė prasideda 
savo namuose". Tai nereiškia 
egoizmo, kad reikia tik savimi 
rūpintis, bet pasako, jog ne
reikia ir savęs užmiršti. Tiek 
vienas, tiek ir kitas kraštuti
numas nėra geras, visuomet 
reikia laikytis vidurio kelio, 
tuomet mažiausiai pavojaus per 
daug į šalis nukrypti. Lietuvai 
atsistatant, per paskutiniuosius 
kelis metus visas mūsų dėmesys 
į ten krypo. Dovanos talpintu-
vais plaukė, įvairius projektus 
net nepasiklausdami rėmėme. 
Buvo pradėta kalbėti apie vaikų 
ir senų žmonių namų statybos 
organizavimą, tuo tarpu išeivi
joje tokių seniems žmonėms na
mų neturime. O jų labai reikė
tų. Ateina žmonėms laikas, kai 
patys nebegali savęs prižiūrėti. 
Tas klausimas iškyla ir net eko
nomiškai pajėgiems. 

Ta karta, kuri organizavo li
tuanistines mokyklas, įvairius 
fondus, kultūrines ir politines 
organizacijas, dabar jau yra 
savo gyvenimo saulėlydyje. Ir 
ne visiems tie saulėleidžiai yra 
gražūs. Yra daug tokių, kurie 
arba negali, arba bijo net iš savo 
namų išeiti. Praeityje buvo sau
gūs savi rajonai, dabar to nebė
ra. Tie, kurie planuoja Lietuvoje 
saulėlydį praleisti, turėtų labai 
gerai apsisvarstyti. Jaunas gali 
klaidas padaryti ir jas dar ati
taisyti . Sulaukus senatvės, 
laiko klaidoms jau nebėra! 
Sena tvė dažnai yra labai 
vieniša, vaikai po pasaulį išsi
sklaido, o, vienam mirus, antras 
kaip pirštas vienas pasilieka. 
Čikagoje gyvenantiems kol kas 
dar yra kur pasidėti. Kai „Sek
lyčioje" vyksta dainų popietės, 
tai beveik nėra kur atsisėsti. 
Tas įrodo, kad žmonėms yra 
reikalingas socialinis bendra
vimas. Blogiau mažose gyven
vietėse, kur lietuvių labai ne
daug tėra. Šiaip ar taip, savo 
tarpe smagiau jaučiamės. Mažai 
yra tokių, kurie visiškai prie 
svetimų pritapo. 

Be to, vyresnieji turi savo pro
blemas ir rūpesčius, kurių 
jaunesnieji nesupranta. Jaunų 
kompanijoje senesniam beveik 
vietos nėra. Už tai ir „Draugas" 
dabar turi socialinį skyrių, 
kadangi skaitytojai to pagei
dauja. Vyresni žmonės ne tik 
gydytojų yra reikalingi, bet taip 
pat nori žinoti, kaip savo turtą 
ar palikimą sutvarkyti. Kad 
vyresnio amžiaus žmonės būtų 
jiems rūpimais klausimais in-
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formuoti, tam tikslui leidžia 
mėnesinį žurnalą „Pensinin
ką". Kadangi jame nėra 
politinių žinių nei įvykių iš 
Lietuvos ar diskusijų, tad 
žurnalas nestovi niekam skersai 
kelio. Jame rašoma mitybos, hi
gienos, sveikatos, teisiniais ir 
kitais klausimais. Visi pa
tarimai yra paimti iš tais 
klausimais rašančių žurnalų, 
tad yra žinovų rašyti. Žurnalas 
receptų neduoda ir daktarų 
neatstoja. LB-nės Socialinė 
taryba, kuriai vadovauja Biru
tė Jasaitienė, ne tik leidžia 
„Pensininką", bet duoda ir 
kitus patarnavimus vyresnie
siems. Gaila, kad negali savo 
veiklos išplėsti į kitas lietuviš
kas gyvenvietes. 

Besirūpindami Lietuvos var
gais, visai užmirštame, kad 
vargstančių ir pas mus yra. Yra 
daug tokių, kurie tegauna tik 
Sočiai Security pensiją, tad jų 
pajamos labai ribotos. Be to, 
daugelis žmonių taupė pinigus 
senatvei, kad indėlių procentai 
prisidėtų prie jų pensijos. 
Kuomet bankai mokėjo 89c-9%, 
tai žmonės galėjo siuntinius 
siųsti, aukoti ir patys savo 
prakaito vaisiais pasinaudoti. 
Dabar, procentams kritus, viso 
to nebėra. Atrodo, kad įvairūs 
aukų rinkėjai to net nesupran
ta, tik stebisi, kad aukos 
mažėja. O mažėja dėl to, kad 
saulėleidžio žmonės yra pa
grindiniai aukotojai. Jie jau 
savo duoklę atidavę, o dabar yra 
patys pagalbos reikalingi. Ta 
pagalba nebūtinai turi būti 
finansinė. 

Ekonomiškai, išskyrus vieną 
kitą, mūsų žmonės yra pusėti
nai susitvarkę, bet dažnai yra 
reikalingi patarimų. Labai 
gerai elgiasi tie daktarai, kurie 
suranda keletą valandų ir 
duoda pensininkams patarimus. 
Vyresnio amžiaus žmonės, ir dar 
ligų varginami, dažnai nesi-
orientuoja, į kur reikia kreiptis. 
Taip pat reikėtų daugiau susi
domėti ir teisiniais patarimais. 
Gerai žinome, kad daugelis 
mūsų žmonių neturi pasidarę 
testamentų. Vis lyg kažko bijo
tų. O yra visai priešingai: 
kuomet žmogus yra viską gerai 
susitvarkęs ir gerai nusiteikęs, 
tai ir ligos nuo tokio nuošaliau 
laikosi. Kaip matome, no
rintiems socialinėje srityje dar
buotis darbo barai yra platūs ir 
mūsų pačių aplinkoje. 

J . Ž. 

Per paskutinius metus JAV 
Teisingumo Departamento Of
fice of Special Investigations 
(OSI) yra iškėlusi naujas išpilie-
tinimo bylas prieš tris lietuvius 
(Grabauską, Čiurinską, Baužį) 
ir deportacijos bylas prieš dar du 
(Mineikį, Gečą). Iš anksčiau 
iškeltų bylų, Liudas Kairys 
pralaimėjo paskutinį depor
tacijos apeliacijos sprendimą. 
Vytauto Gudausko išpilietinimo 
byla Massachussetts valstijoje 
yra vėl suaktyvinta. Apklausos 
kitų OSI taikinių dar tebe
vyksta. 

Pateikiamas informacinis 
pasikalbėjimas su Lietuvos 
Respublikos Generalinės 
Prokuratūros Specialių Tyrimų 
skyriaus vyriausiu prokuroru 
Vidmantu Vaicekausku. 
Pasikalbėjimas vyko Vilniuje. 

— Ar galėtumėte paaiškinti 
ka ip atsirado Jū sų skyrius 
Generalinėje Prokuratūroje? 

— Kai Lietuvos Parlamentas 
1990 m. gegužės 2 d. priėmė 
įstatymą dėl reabilitacijų, 
Generalinėj Prokuratūroj buvo 
sudaryta grupė neteisėtai repre
suotiems asmenims reabilituoti, 
ir aš buvau paskirtas tos grupės 
vyriausiuoju prokuroru. Grupėj 
buvo aštuoniolika prokurorų, ir 
mes reabilitavom visus žmones, 
kurie neteisėtai nukentėjo nuo 
sovietinės okupacijos. Per 
pusketvirtų metų išsprendėme 
apie 30,000 žmonių pareiškimų 
ir išdavėm apie 27,000 reabili
tavimo pažymėjimų. 

1991 metais, kai rugsėjo 
mėnesį reporteris Stephen Kin-
zer „New York Times" laik
raštyje sukėlė tokį triukšmą 
apie mus vykstantį procesą, į 
Lietuvą pradėjo važinėti ne tik 
žurnalistai, bet ir kitų valstybių 
teisinių institucijų pareigūnai. 
Jie pradėjo domėtis lietuviais, 
dabar gyvenančiais tose valsty-

i bėse, kurie II pasaulinio karo 
; metais įtariami dalyvavę civilių 

žmonių žudynėse ar kituose 
veiksmuose, nukreiptuose prieš 
civilinius gyventojus. 

Kai tie važiavimai pasidarė 
vis dažnesni ir dažnesni, Lietu
vos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas 
1991 m. spalio mėnesį priėmė 
nutarimą dėl Specialių Tyrimų 
skyriaus sudarymo ir paskyrė to 
skyriaus pagrindine funkcija 
bendradarbiavimą su užsienio 
valstybėmis, persekiojant karo 
nusikaltėlius. Kadangi Lietuva 
pripažįsta šitas bendras normas, 
kad nusikal t imai prieš 
žmoniškumą senaties neturi, 
kad tokie asmenys, kurie tikrai 
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juos įvykdė, negali atsakomybės 
išvengti ir kad juos reikia per
sekioti, buvo priimtas šitas 
nutarimas dėl tokio skyriaus 
sudarymo ir mums pavesta ši 
funkcija. Taip iš mūsų reabili
tavimo grupės pasidarė šitas 
Specialių Tyrimų skyrius, 
papildomai dar išskirtos kelios 
prokurorų vietos, kad specialiai 
tik tam darbui bendradarbiau
tų su užsienio valstybėmis. I 

— Ar Kinze • kalt inimai 
pasi tvir t ino? Kiek reabilita- i 
cijų iš pateiktų pavardžių 
buvo anuliuojamos? 

— Iš viso buvo pateikta apie 
dvidešimt pavardžių. Po mūsų 
patikrinimo, iš Wiesenthalio 
Centro pateiktų pavardžių ir 
Kinzer straipsnyje paminėtų, 
tik vieno žmogaus reabilitacija 
buvo panaikinta. 

— Ar Lietuva yra sudariusi 
kokias sutart is šiuo reikalu 
su ki tomis valstybėmis? 

— Kad tas bendradarbia
vimas būtų juridiškai įteisintas, 
mes esame sudarę tokias su
tartis. Šitų sutarčių iniciatyva 
buvo iš tų valstybių, kuriose 
gyvena lietuviai, į tar iami 
nusikaltimais. Pirma sutartis 
buvo sudaryta su Australija. 
Paskui su Škotija buvo sudaryta 
džentelmeniška su ta r t i s : 
nerašyta, bet sudaryta žodinė, 
kadangi ten tik buvo viena, ta 
žinomoji Gecevičiaus byla. Su 
Naująja Zelandija rašytinė 
sutartis sudaryta, paskui su 
Kanada, su Amerika ir šiuo 
metu vyksta pasitarimai, deri
nimai su Anglijos ir Wales 
prokuratūromis. 

— Ar galėtumėte apibūdin
ti su tar t į su Amerika? 

— Mes sutinkam Amerikos 
Teisingumo Departamentui su
rasti liudininkus ir dokumentus 
dėl karo nusikaltimais įtariamų 
žmonių. 

— Ar Amerika y ra paža
dėjusi padėti? 

— Amerika yra parašiusi at
skirą notą. kurioj pasižada 
suteikti mums pagalbą, iškilus 
reikalui, persekiojant nacių ar
ba sovietų okupacijos metais 
asmenis, kurie vykdė genocidą 
prieš Lietuvos gyventojus. 

— Ar Jzraelio valdžia yra 
kreipusis į jus? 

— Valdžia į Prokuratūrą nėra 
kreipusis. Tiktai Wiesenthalio 
centro atstovai. 

— Kokiais būdais bendra
darbiaujate su užsienio vals
tybėmis? 

— Tas mūsų bendradar-
vimas pasireiškia taip: jie 

Lietuvos Specialių tyrimų skyriaus 
viršininkas, prokuroras Vidmantas 
Vaicekauskas. 
mums duoda informaciją, kad jų 
valstybėj yra renkama informa
cija apie konkretų asmenį. 
Mums duoda to žmogaus pavar
dę, bet byla dar tuo metu 
nėra keliama ir nieko tam žmo
gui nėra daroma. Tas žmogus 
galbūt net nežino, kad apie jį in
formacija yra renkama. 
Daugiausia yra kalbama apie 
buvusius dvylikto batalijono 
dalyvius. Jeigu valstybių 
darbuotojai patys neatvažiuoja, 
tada mes valstybiniame archyve 
pasiteiraujame prašomos 
informacijos. Jeigu jie nurodo 
kokių galimų liudininkų pa
vardes, mes patikslinam adresą, 
ar tas liudininkas tebegyvena, 
ar jis dar nėra miręs, ar jis 
sutiktų duoti parodymus apie 
tuos visus įvykius. Maždaug 
toks yra mūsų tarpininkavimo 
vaidmuo tarp čia esamų 
archyvų ir tarp tų žmonių, kurie 
galėtų jiems būti naudingi. 

— Kaip ver t inate tą me
džiagą, kurią randa te KGB 
archyvuose? 

— Kritiškai. 
— Iš ku r ateina pasitei

ravimai? Ar tik iš valdžios 
įstaigų užsienyje, a r ir gyny
b a gali kreiptis į Jus? 

— Dabar kol kas praktiškai 
ateina tik iš valdžios įstaigų, iš 
tų, su kuriomis esame pasirašę 
sutartis, tai čia dažniausiai 
turime reikalų su šitų visų vals
tybių Teisingumo departamen
tais. Esant bet kokiam paklau
simui, ar iš valstybinės įstaigos, 
ar iš gynybos advokato, mes 
duosim tokią informaciją, 
kokios jie pageidaus ir kokia pas 
mus tiktai yra. 

— Ar OSI darbuotojai yra 
buvę atvykę į Lietuvą? 

— Taip. Buvo atvykęs p. 
McQueen. 

— Žinome, kad pirmoji de
portacija iš Amerikos į Lietu
vą įvyko praėjusią vasarą. 
Deportuotas A n t a n a s Mi-
neikis, buvęs XII bataliono 
narys. Ar galite pasakyti 
koks jo yra likimas? 

— Antanas Mir ?ikis į Lie
tuvą parvažiavo ru sėjo mėnesį. 
Socialinės Apsaugos ministerija 
ji apgyvendino personalinių 
pensininkų pensionate, kur jis 
išbuvo apie tris mėnesius. Da
bar Mineikis gyvena pas gimi
nes Kaune. 

— Kokia y r a p rocedū ra , 
ka i asmuo depo r tuo j amas iš 
Amerikos? 

— Mes per JAV Ambasadą 
Lietuvoje, per savo Užsienio 
Reikalų ministeriją, paprašom 
iš Amerikos Teisingumo depar
tamento visos medžiagos, kurios 
pagrindu tam asmeniui buvo 
atimta Amerikos pilietybė ir jis 
išsiųstas iš JAV. Gavus medžia
gą, pasiteiraujam visuose archy
vuose Lietuvoj, kiek yra žinių 
apie tą asmenį . Visa ta i 
surenkam, peržiūrim, su pačiu 
įtariamuoju pasikalbam, aiški
namės. 

Atsižvelgiame į tai, ar žmogus 
yra padaręs pareiškimą Ameri
kos Teisingumo departamento 
pareigūnams, iš kurio matyti, 
kad jie iš tikrųjų dalyvavo, 
sakykim, XII batal ione, ir 
apklausus dvyliktojo bataliono 
dar gyvus narius, kurie gyvena 
Lietuvoj, ir atlikę kitus formalu
mus, mes sprendžiame, ar žmo
gus galėjo dalyvauti kokiose 
akcijose prieš Lietuvos gyvento
jus. Esant toj visoj surinktoj me
džiagoj tokiems duomenims, yra 
iškeliama baudžiamoji byla, 
pagal Lietuvos 1992 metų 
balandžio 9 d. įstatymą dėl 
a t sakomybės už Lie tuvos 
gyventojų genocidą. Po to visa 
šita medžiaga yra perduodama 
nusikal t imų tyr imų depar
tamentu i prie General inės 
Prokuratūros. 

— Kai v y k s t a pas ia išk i 
n imai su į t a r i a m u o j u , a r 
asmuo tur i teisę į advokatą? 

— Jis turi teisę į advokatą 
nuo bylos iškėlimo. Kai vyksta 
pasiaiškinimai, dar nėra bylos. 
Tie apklausinėjimai yra netgi 
dar tik pusiau oficialūs. Mes, 
paprasčiausiai, imame paaiški-

I nimus. 
— Ar a smuo tu r i teisę atsi-

i sakyti su J u m i s kalbėt i? 
— Taip. Jis gali atsisakyti. 
— Kaip a smuo žino, kad jis 

tur i tą teisę? 
— Jam yra pasakoma: ar 

norite su mumis kalbėti, ar gali
te mums ką nors pasakyti, 
papasakoti? 

— Ar tie pareiškimai , kurie 
yra duodami pas ia i šk in imų 
metu, gali bū t i naudo jami 
prieš jį? 

— Ne. Nebent jis keistų savo 
parodymus priešingai, tada jo 
gali paklausti, kodėl tu tada 
sakei va taip, o dabar kitaip. Bet 
prieš jį tiesiogiai negali būti 

panaudojami. Galios tik tie 
parodymai, kuriuos jis pasakys 
teisme. 

— Tai a r šitie ankstesni pa
rodymai galėtų būti nau
dojami sukompromituoti jo 
liudijimus teisme ir pažeisti 
jo patikimumą? 

— Taip. 
— Prieš einant kalbėtis su 

į tariamuoju, a r jis perspė
jamas , k a d tai, ką jis pasa
kys, gali būti naudojama 
prieš jį teisme? 

— Pas mus procese nėra tokio 
perspėjimo. 

— Kas atsitinka, kai byla 
y ra keliama? 

Surašom nutarimą iškelti 
bylą ir atiduodam medžiagą 
nusikal t imų tyrimo depar
tamentui . Kai nusikaltimų 
departamentas nuvažiuoja pas 
įtariamąjį su juo kalbėtis, jau 
pagal visą procesą, jam pasako, 
kad prieš jį yra iškelta byla ir 
mes atvažiavom kalbėtis. 

— Tai žmogus gali net neži
noti, k a d prieš jį yra iškelta 
byla? 

— Taip. Gali ir nežinoti. 
— Kai prasideda kriminali

nio departamento tyrimas, ar 
j ie t ada vėl iš naujo apklau-
sinėja liudininkus, patikrina 
archyvinę medžiagą ir pana
šiai? 

— Taip. Viską oficialiai pra
deda pagal procesą. Jie perspėja 
ir liudininkus, ir įtariamąjį, ir 
kitus proceso dalyvius, kurie 
praeina byloje, apie atsakomy
bę už parodymų nedavimą, už 
melagingus parodymus. 

— K a d a pats apkaltintasis 
sužino, kad prieš jį yra koks 
nors teisinis ėjimas? Kada jį 
informuoj ate? 

— Pagal mūsų procesą, nepri
valome pranešti žmogui apie 
bylos iškėlimą. Kai jau ateina 
daryti pirmų oficialių tardy
minių veiksmų pagal procesą, 
jam tada ir praneša, kad, va, 
prieš jus dėl faktų yra iškelta 
byla. Jam apie tai pasako ir 
išaiškina apie teisę į gynybą, ir 
t.t. 

— Ar gali būti tokių atvejų, 
kad by la iškelta, bet Proku
r a t ū r a nesurenka pakan
kamai duomenų ir byla yra 
nut raukiama? 

— Taip. Nutraukia. Jis iš viso 
gali nebūti nei į teismą pakvies
tas, gali iš viso nebūti į jokį 
kalėjimą uždarytas. 

— Je igu surenkate pakan
kamai stiprios kaltinamos 
medžiagos, tada kas atsi
t inka? 

— Tada byla yra atiduodama 
į teismą, ir teismas ją nagrinė
ja. Vėl iš naujo vyksta teisminis 
tardymas ir visos medžiagos 

(Nukelta į 4 psl.) 

Patricia Michalski, Illinois gubernatoriaus asistentė etniniams reikalams. 
Darryl Johnson, JAV ambasadorius Lietuvai ir Jurgis Lendraitis, dirbąs 
Lithuanian Mercy Lift organizacijoje, š.m. kovo 26 d State of Illinois centre 
Čikagoje. 
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— Laisvas esu dabar nuo materijos. Mano materija 

guli po griuvėsiais Hamburge, Berlyne, Hanovery, 
Dresdene, — jis dar pasako keletą vardų, kurie grei
tai iškrenta iš atminties. — Ir juokai darosi, kai dabar 
stovime prie menko lagaminėlio ir deramės, lyg nuo 
to pasaulio gyvybė pareitų. Jeigu būtumėm susitikę 
prieš karą, būčiau tamstos žmonai geriausią rojalį 
dovanojęs, o dabar ir lagamino negaliu. Tokių žmonių 
nedaug, kurie Odisėją deklamuoja. Gerai, imk! 

Užmoku, įsidedu į kartoninį ir išeinu. 
— Kai būsi Bremene, užeik. 
Mes pasidarome bičiuliai. 
Einu gatve ir galvoju, kam reikalingas buvo tas 

visas melas. Ar ne geriau būti žmogui nuoširdžiam ir 
tokiam, koks esi, bet širdy sėdi velnias ir vis nori 
patempti aukščiau kitų galvų, paskum paleisti ir žiū
rėti, kaip skaudžiai krenti atgal. 

Parvažiavęs sužinojau, kad kviečia direktorius. 
— Turbūt už vertėją kvies, — sako kaimynė. 
Jos akys raudonos ir paakiai pabrinkę. 
— Akis skauda? — sakau. 
— Taigi verkia, kaip sužadėtinį išleidusi, — 

juokiasi vyras. 
Moteris nieko neatsako, tik labiau pasilenkia ant 

mezginio. Kai nueinu į savo kambarį, nebeateina ir 
nebekalba, į staktą atsirėmusi, apie Miką, nors dar laikas 
nevėlus, ir aš ilgai dar negesinu žiburio ir skaitau. 

Kitą dieną direktorius pasisveikina labai drau
giškai. 

— Tamsta laimingas, — sako, — Tamstai leista stu
dijuoti Goetingene. 

Jis nebekalba apie mechanikų kursus. 
— O kur tamstos draugas? 
— Išvažiavo. 
— Į Ameriką? 
— Taip. 
— Jis tikras amerikietis, nors amerikietiškai 

kalbėti ir nemoka. 
— Kodėl? 
— Pradėjęs ištesi ligi galo. Kiek naktų išvargo, kol 

sandėlio vagis pagavo. 
— Mes tą vadiname lietuvišku užsispyrimu. Bet 

jis ir ne viską ištesėjo. 
— Na? 
— Norėjo į Ameriką išvažiuoti su odiniu lagaminu. 

Bremene buvojau aptikęs, kur buvo galima ir įsigyti, 
bet visur suspėti nebegalėjo. 

Taip sakydamas žiūrėjau jam tiesiai į akis ir sten
giausi lengvai šypsotis. Šypsojosi ir jis, bet po žodžių 
apie lagaminus šypsnys pasikeitė į sumišimo grima
są, labai panašią į tą, kurią mačiau Miko veide, imant 
iš kaimynės pagalvėlį. Kelis akimirksnius tylėjome, 
paskui ištiesiau ranką atsisveikinti. 

— Tamsta greitai išvažiuosi? 
— Galbūt jau rytoj. Nenoriu laiko be reikalo gai

šinti. 
— Puiku. Kai rašysi draugui, atsiprašyk už mane. 

Aš nespėjau jam padėkoti už tą didelį darbą. Galvojau 
atsisveikinimui dovanėlę duoti, bet per daugumą darbų 
iš galvos iškrito. Maniau, kad kas pasakys, kada 
važiuos. Atsiprašyk. Aš tikrai nežinojau, kada jis 
važiuoja. 

Atsisveikinom. Ligi galo išbuvo tikras prancūzas. 
Iš to tuoj užėjau į ligoninę ir susitikau Salmę. 

Persimetėm tik pora žodžių. Po keturių ji galėsianti 
ateiti susitikti, bet neilgam. Šeštą vėl turėsianti būti 
namie. Vyriausias stovyklos gydytojas vykstąs į svečius 

pas anglų karininkus ir imąs ją kartu. Jis labai silpnai 
kalbąs angliškai, tai be vertėjos sunku esą išsiversti. 

— Ar negalėtum nevažiuoti, — sakau. 
— Nepatogu. Visada važiuodavau. 
— Bet vieną sykį galėtum ir nevažiuoti. Mums 

reikėtų daug ką aptarti. Rytoj važiuoju ieškoti tau 
mokytojo. 

— Taip greitai? 
— Svarbių dalykų aš neatidėlioju. 
— Gerai, aš dar pakalbėsiu su juo. Gal ir vienas 

kaip išsivers. 
Taip ir persiskyrėm. Išskubėjau namo. Reikėjo susi

tvarkyti kambarį- Grindys buvo daugiau kaip savaitę 
neplautos, langai nevalyti. Dabar galėjom čia užeiti, 
išgerti kavos ir pasikalbėti purvais netaškomi. Ir la
gaminėlio juk negalėjau nešti į vidurį gatvės paduoti. 

Nuvaliau langą, išploviau grindis. Šluodamas iš po 
Miko lovos iššlaviau mažytę moterišką sagutę. 
Tvarkydamas lovą, radau kitą, pačiam lovos kojūgaly. 
Tada numečiau apklotus ir iškėliau čiužinį. Kažin kas 
barkštelėjo į lenteles ir nukrito po lova. Pasilenkiau. 
Ant grindų gulėjo tamsiai rusvos, mažytės šukutės su 
siauručiais sidabriniais ruoželiais. 

Apstulbau. Stovėjau vidury kambario ir nežinojau, 
ką daryti, paskui susidėjau viską į kišenę ir baigiau 
tvarkytis. 

Išnešdamas vandenį, koridoriuj susitikau iš kažin 
kur pareinančią kaimynę. 

— Ką gi dabar užsimanei? 
— Šeimininkauju. 
Pažiūrėjo pro duris. 
— Ar negalėjai pasakyti? Būčiau paėmus ir 

sutvarkiusi. 
— Kartais ir pačiam užsimoka, — pasakiau ir 

nuėjau su vandeniu. 
(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

„SODAUTO" 
KONCERTUOS 

P H I L A D E L P H I J O J E 

Per pastaruosius porą metų 
didesnę dalį renginių išeivijos 
telkiniuose užpildydavo pro
gramos iš Lietuvos. Šiais metais 
pastebimas grįžimas prie savų 
meninių vienetų, kur ie taip pat 
pradeda atgyti ir vienur, k i tu r 
net nauji organizuotis. Viene
tas, kuris niekada „nenusilpo", 
yra „Sodauto" Bostono etno
grafinis ansamblis, vienintelis 
toks Amerikoje. Balandžio 24 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Phila-
delphijos Lietuvių namuose 
(Lithuanian Music Hali), 2715 
E. Allegheny Ave., „Sodauto" 
ansamblis atliks Pennsylvanijos 
lietuvių angliakasių folkloro 
rinkinį, pavadintą „Ten, ku r 
anglių ka lna i s tėr i" . 

Ansamblį sudaro dvidešimt-
šeši įvairaus amžiaus ir įvairių 
profesijų l ie tuviškos dainos 
mėgėjai. J ie suvažiuoja vieną 
kar tą savaitėje ne tik iš Bos
tono, bet ir tolimų jo apylinkių. 
„Sodauto" vadovė Zita Merke-
vičiūte-Kupčinskienę šiam dar
bui paskatino Zita Kelmickaitė 
ir Veronika Janulevičiūtė-Povi-
l ionienė, k a i Z i t a , s tudi jų 
Lietuvoje metu buvo įsijungusi 
į „Ratil io" folkloro ansambį. 
„Ratilio" gretose savo vyrą Aidą 
(dabartinį Bostono LB apylinkės 
pirmininką) sut iko ir lietu
viškas vestuves atšoko. Kitas 
Vilniaus universiteto lituanis
t inių kursų dalyvis bostonietis 
Perkūnas Krukonis „į žmonas 
paėmė „Ratil io" ansambliete, 
ir visi keturi , grįžę į Bostoną, 
1974 m. sudarė „Sodauto" bran
duolį, iš kurio išaugo visas an
samblis. 

„Ten, kur anglių kalnai stėri" 
veda publiką per visą anglia
kasių gyvenimą, j ų vargus ir 
d ž i a u g s m u s . A u t e n t i š k o s e 
dainose, kurias užrašė Elenutė 
B r a d ū n a i t ė - A g l i n s k i e n ė 
lietuvių angliakasių telkiniuose 
1972 m., p a v a i z d u o t a s iš
vykimas iš tėvynės, darbas 
kasyklose, t rag iškos mir tys 
kasyklose, vestuvių papročiai, 
moterų buitiniai vargai , laisva
laikių užsiėmimai, Lietuvos il
gesys ir daug ki tų anų laikų 
gyvenimo akimirkų. Žiūrovai 
kar tu verkia ir juokiasi, o kar
tais ir dainuoja. Pernai „Sodau
t o " nuvežė šią programą į 
Lietuvą ir su dideliu pasisekimu 
ten koncertavo. 

Po konce r to b u s šok ia i , 
kuriems gros muzikantai iš 
Lietuvos. Veiks bufetas ir baras. 
Visas vakaro pelnas skir iamas 
Philadelphijos LB apylinkės 
„Dovana Lietuvai" fondui. Iš šio 
fondo r e m i a m i į Amer iką 

MIRTIES BAUSME... 
(Atkelta iš 3 psl.) 
t ikr in imas teisme. 

— Kai j a u b y l a i ške l ta , a r 
Lietuvos valdžia a p k a l t i n t a m 
p a r ū p i n a a d v o k a t ą , a r j i s 
p a t s t u r i a d v o k a t ą p a s i 
s a m d y t i ? 

— Gali jis pats pasisamdyti, o 
jeigu jis pats nepasisamdo, j am 
yra priskir iamas advokatas iš 
juridinės konsultacijos. 

— K o k i a y r a n u m a t y t a 
b a u s m ė , j e i ž m o g u s r a n 
d a m a s k a l t u ? 

— Čia jau teismas sprendžia 
bausmės dydį. Pagal pirmą 
mūsų Genocido įstatymo dėl 
atsakomybės už Lietuvos gy
ventojų genocidą s t ra ipsnį , 
žmonės yra baudžiami laisvės 
a t ėmimu nuo penker ių iki 
penkiol ikos metų su t u r t o 
konfiskavimu, a rba mirt ies 
bausme su tur to konfiskavimu. 

a t v y k s t a n t y s gydytis va ikai ir 
jų šeimos, LB Socialinių reikalų 
t a r y b o s m u m s p a s k i r t a 
našla ič ių kūdikių pr ieg lauda 
K a u n e , iš L ie tuvos a t v y k ę 
s t u d e n t a i a r moksl in inkai , ku
r ie savo pat i r t imi y r a r imta i 
pasiruošę padėti Lietuvai ir kiti 
re ikal ingi mūsų humani ta r inės 
pagalbos . 

B i l i e t u s š i a m k o n c e r t u i 
ga l ima užsisakyti pas apylinkės 
iždininkę Romą Kruš insk ienę , 
telefonu (215) 355-3030, a rba 
p a s Aniliorą Mašala i t ienę — 
(215) 687-3048. Bilietų ka ina 12 
dol. a smeniu i , 10 dol. pensi
n i n k a m s ir 5 dol. s t uden t ams . 
V i n c o K r ė v ė s m o k y k l o s 
mokin iams bilietai nemokamai . 

Š i s r e n g i n y s suda ro gerą 
progą pasikviest i savo gimines 
bei d raugus Amerikos lietuvius, 
k u r i ų seneliai a r proseneliai at
v y k o į A m e r i k ą p r a ė j u s i o 
š imtmečio pabaigoje a r šio pra
džioje ir pergyveno tuos la ikus . 
Naujesn iems ir naujaus iems 
i še iv iams bei jų va ikams nau
dinga pajusti, per kokius vargus, 
senieji ateiviai įkūrė parapijas , 
leido lietuvišką spaudą ir išsau
gojo nuoširdžią meilę Lie tuvai . 

T e r e s ė G e č i e n ė 

WORCESTER, MA 

S U S I T I K S I M E K O N C E R T E 

Šv. Kazimiero parapijos mo
te rys gegužės 16 d., sekmadienį, 
1 va i . p .p. Maironio P a r k e 
r e n g i a koncer tą ir p ie tus . 

Koncer te dainuos ka imyni 
n i am mieste — Westforde gyve
n a n t i solistė Daiva Mongirdai-
tė-Richardson. Solistė muziką ir 
d r a m ą studijavo Bostono uni
vers i te to operos skyriuje su Sa-
r a h Caldvvell. 

A t l i k o p a g r i n d i n e s r o l e s 
L i e t u v i ų Operoje Č ikago je : 
Violetą „Traviatoje",. Oscarą 
„ K a u k i ų bal iuje", Marcel iną 
„ F i d e l i o " , o Č i k a g o s Lyr ic 
Operoje — Mimi — „Bohemoje". 
Ta ip pat y r a daug koncertavusi 
įvair iuose l ietuvių te lk in iuose 
J A V ir Kanadoje . Š iame kon
certe solistei akompanuos muzi
kė Olga Keršy tė iš Worcesterio. 
J ą gera i pažįs tame, nes ji še
šiolika metų buvo vargonininkė 
ir choro vadovė Šv. Kazimiero 
parapijoje. Būdama šiose parei
gose, muzikė Olga plėtė giesmių 
ir da inų r epe r tua rus , papil
d y d a m a vis nau jesnėmis ir 
g r a ž e s n ė m i s . J i d i r b o be 
a t l y g i n i m o , iš pas iaukoj imo 
Dievui ir Lietuvai . 

Gražiu giedojimu bažnyčioje 
c h o r a s t e i k ė garbę Dievu i . 
Gražiomis dainomis per kon
ce r tus ir k i t as šventes gars ino 
Lietuvos vardą. Šiam darbui pa
šventė visą savo la isvalaikį . 
Sekmadien ia i s , kada po šv. Mi
šių visi iš bažnyčios skubėdavo 
į n a m u s , muz ikė Olga Keršytė 
važiuodavo į Maironio Pa rka , 
k u r i a m e kiekvieną sekmadienį 
vykdavo choro repeticijos. 1988 
m. iš šių pare igų pas i t r aukė . J i 
r e t k a r č i a i s p a d e d a A u š r o s 
Var tų parapijai, paruošdama jų 
chorelį. Š iame koncerte ma
tys ime mielą muzikę Olgą Ker-
šytę vėl sėdinčią prie pianino, 
akompanuojančią solistei. 

R e n g ė j o s , Šv . K a z i m i e r o 
parapijos moterys, kviečia į šį 
gražų l ietuvaičių koncertą, o 
t a ip pat pasivaiš int i skan ia i s 
p i e tumis ne t ik Worcesterio, 
b e t i r a p l i n k i n i ų t e l k i n i ų 
l ietuvius ir nelietuvius, nes pro
g r a m a bus a t l iekama lietuviu ir 
anglų kalbomis. Jūsų visų daly
vavimas prisidės prie greitesnio 
pa rap i jos s a l ė s a t n a u j i n i m o 
užbaigimo, kur i am sk i r i amos 
visos šio renginio pajamos. Tad. 
sus i t iks ime koncerte . 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT 

G RE AT 
PARDUODA 

„Sodauto", Bostono etnografinio ansamblio programos „Ten, kur anglių kalnai stėri" akimirka. 
Ansamblis koncertuos Philadelphijoje balandžio 24 d., Lietuvių namuose. 

Š V . K A Z I M I E R O Š V E N T Ė 

Kovo 7 d. šventėme Lietuvos, 
ypač j aun imo ir mūsų parapijos 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 

Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa 
organizuotai dalyvavo šv. Mi
šiose, kur ias aukojo ir pamokslą 
p a s a k ė parapijos as i s t en tas 
kun . J. Petrauskas.MIC. Giedo
jo parapijos choras, vadovau
j a m a s vargonininkės O. Valins
kienės. Po Mišių sugiedotas Lie
tuvos Vyčių himnas. 

Po pietų Maironio Parko di
džiojoje salėje įvyko tradiciniai 
parapijos pietūs, paruošti para
pijos tarybos, kurios pirminin
kas yra S. Valinskas,Jr. Progra
mai vadovavo inž. E. Meilus,Jr. 
Invokaciją sukalbėjo Šv. Kazi
miero prarapijos kleb. kun . V. 
Parul is .MIC. Iš Marianapolio 
dalyvavo tėvai marijonai, P . 
B u r a u s k a s ir A. Šeputa. O iš 
Pu tnamo — Marijos Nekal to 
Prasidėjomo seselės Oliveta ir 
Jud i t a , prelatas V. Balčiūnas ir 
kun . dr. R. Krasauskas . Daly
vavo ir Aušros Vartų parapijos 
kleb. kun . A. Volungis, Šv. 
Kazimiero parapijos as is tentas 
kun. J. Petrauskas.MIC, gausus 
b ū r y s parapiečių ir svečių, at
vyks iu iš toliau ir arčiau gyve
nančių. 

Maironio Parko vir tuvės per
sonalas visus pavaišino pietu
mis. Parko vadovybė kasmet pa
rapijai t e ik ia nuolaidą, kad į 
parapijos iždą įplauktų daugiau 
pajamų. O tos nuolaidos labai 
pageidaut inos šįmet, kaip įvai
r ū s bažnyčios, salės ir ki t i 
remonto darbai iš tušt ino mūsų 
parapijos iždą. o t ie darbai dėl 
lėšų stypso neužbaigti ir dabar . 
Lietuvoje, kurioje gyvenimas 

yra sunkus ir vargingas, šiuo : 

laiku statomos 27 naujos baž
nytėlės, o mes, turėdami geres
nes gyvenimo sąlygas negu mū
sų broliai ir sesės Lieuvoje, ar 
neįstengsime mūsų bažnytėlės 
reikalingus pataisymus atlikti 
ir parapijos salės atnaujinimo 
darbus užbaigti. Parapija laukia 
mūsų pagalbos. Pasistenkime 
šiuo gavėnios laikotarpiu vieną, 
kitą dolerį atidėti parapijos 
reikalams. Užbaigsime darbus 
ir 1994 m. džiaugsimės, švęsda
mi parapijos 100 metų sukaktį. 
Dirbkime visi vieningai ir sun
kiai šiais metais, o 1994 džiaug
simės pasiektais gražiais darbo 
vaisiais. 

Anglų kalba apie šv. Kazimie
rą trumpai kalbėjo programos 
vedėjas inž. E. Meilus,Jr. Pa
rapijos choras, vadovaujamas 
vargoninkės O. Valinskienės, 
pagiedojo giesmę „Šventas 
K a z i m i e r a i " ir padainavo 
keletą dainų. T. Meiluvienė 
chorvedei įteikė gėlių puokšte. 
Jauna mergaitė, muzikos mėgė
ja E. Sullivan pagrojo smuiku. 
Programos vedėjas pasveikino 
visus Kazimierus, Kazimieras, 
jiems sugiedojome „Ilgiausių 
metų" ir sušukome tris kartus 
„Valio". Apie parapijos remon
to darbus kalbėjo parapijos tary
boje dirbantis A. Minikaus-
kas-Miner; optimistiškai žvelg
damas į ateitį priminė senuo
sius emigrantus, kurie savo 
kruopščiu darbu ir aukomis pa
statė bažnyčią, mokyklą. Mes 
galime padaryti ta ip pat ir pa
darysime su visų pagalba. Ang
lų kalba žodį ta rė tarybos pirm. 
S. Valinskas,Jr. Renginio pirmi
ninkas P. Molis t rumpu žodžiu 
padėkojo ir pasidžiaugė para

pijos tarybos gražia veikla, ku
rioje įsijungę j a u n i žmnės. Jis 
priminė, kad parapijos asisten
tas kun. J. Petrauskas rugpjūčio 
22 dieną švęs 50 metų kunigys
tės jubiliejų. Ateinančiais me
tais kleb. kun. V. Parulis.MIC, 
taip pat švęs Auksinį kunigys
tės jubiliejų, o parapija 100 
metų sukaktį. Pabaigoje žodį 
tarė klebonas kun. V. Paru
lis. MIC. Jis padėkojo visiems, 
darbu a r auka prisidėjusiems 
prie šių pietų paruošimo, o ypač 
Parko pirm. K. Adomavičiui ir 
visai vadovybei. j jyj 

R E / M A X 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." 

r 

BENZINO K O L O N Ė L Ė S 
L I E T U V O J E 

Nešte yra pirma vakarietiška 
firma, įrengusi moderniškas 
benzino kolonėles Lietuvoje. 
Šios kolonėlės teikia keliautojui 
eilę tokių patarnavimų, kokiu? 
turi Suomijos gyventojai. 

Kolonėlių benzinas ir dizelinis 
kuras bus teikiamas iš vietinių 
rafinerijų tuo t a rpu aukštesnės 
kokybės oenzinas bus tiekiamas 
iš Suomijos. Be kurio automo
biliams, stotelės pardavinės 
alyvą motorui, automobilių 
dalis, saldainius, gėrimus bei 
mais tą . Ke l i au to j a i ga lės 
apmokėti prekes valiuta, tarp
tautinėmis kredito kortelėmis 
bei Nešte korporacijos kredito 
kortelėmis. Vietinė valiuta bus 
priimama už vietines prekes. 

Nešte jau a t idarė dvi stotis 
Panevėžyje bei Marijampolėje. 
Be Vilniuje planuojamos kolo
nėlės, Litofinn korporacija 
planuoja dar daugiau jų atidary
ti. 
Vertė Aleks. P a k a l n i š k i s , J r . 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 2 / č t U * * ^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R G O — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avenue 
Mlckory HIII, Illinois 60457 
Tel. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnių*, Uetuva 
Telefonai: 77-70-97 k 77-S3-92 

I 
Mammography — It could save your life 

2701 West 68th Street 
Chicago, Illinois 60629-1882 

$77.00 Mammography Screening Program 

Balandžio mėn. Šv. Kryžiaus ligoninė siūlo papigintą mamografijos 
programą. Norint pasinaudoti šia mažesne kaina, reikia kreiptis j ligoninę 
susitarimui. Šį $77 „mammography screening" programa susideda iš: 
apžiūrėjimo, radiologo interpretacijos ir duomenų pranešimo jūsų gydyto
jui. Šv. Kryžiaus ligoninė turi naujausią, šiam apžiūrėjimui skirtą, apa
ratūrą. Ligoninės mamografijos skyrius yra akredituotas „American Col-
lege of Radiology" ir „American Cancer Society". Paskambinkite Šv. 
Kryžiaus ligoninei šiandien, tel. 312-471-5605 ir užsisakykite datą 
savo mamogramai . 

,,American Cancer Society" pataria: moterys virš 35 metų turėtų pasidaryt 
mamogramą prieš 39-tuosius metus ir kas antri metai tarp 40-49 metų; 
50-ties ir vyresnėms moterims patartina mamogramą pasidaryti kasmet. 

Holy Cross Hospital i i owned and operated by the Sisters of St. 
Casimir. 

Antanas Paškus 

KRIKŠČIONIS 
PSICHOLOGINĖJE 

KULTŪROJE 
KRITINIS SKERSPJŪVIS 

Nuo Reformacijos laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien. Šioje knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs 
vakarų katalikybei. Knyga yra 216 
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centras, Chicago. Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu 
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka 
6.98 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

A p t . fc - Rent 
71 st & Pulaski; 4 rms., heat incld. 

Laundry facilities, a/c. 
$ 5 5 0 per m o . 

Call 3 1 2 - 8 4 7 - 2 4 8 3 

įjjgJĮJĮJĮĮjjr 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS- ^ 

, • — - • • - • • • — • - ~ i • | 

. 10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apd raudą nuo ugnies ir automobilio^ 
pas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208Va W « s t 9 5 t h S t r« t 
Tel . - (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312 ) 581-

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis: Gediminas: t e l . 
312-925-4331 

AMERICAN—INTERNATIONAL 
221 WEST MAIN STREET 
ST. CHARLES, IL 60174 

1-708-584-3112 
Perkame ir parduodame 

Pabaltijo ir kitų pasaulio valstybių 
Pašto ženklus ir numizmatiką 

ir reikmenis prie jų. 
Kartą per mėnesį rengiame varžy
tines. 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

S .*=£ 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

» > » X W » W » X » W : W « Ą V « » > W valstijos mokescčio 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir 
„Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam. ypaC kita
taučiui. Gaunama ..Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar pri eda 2 dol. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevič ius 

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

EITYNĖS 
BAIAND/JO 

17d. 
(ŠEŠTADIENIS) 

KVIEČIAME 
DALYVAITI 

SI ŠEIMOMS 
IR DRAt'GAlM 

1993 m 

10:00 RYTO 
IKI 6:00 V AL 

DF.I. DAl GUI 
INFORMACIJOS 
SKAMBINKITF 

'08-257-67^7 
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DRAUGO RĖMĖJAI 
P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą 

a r b a k i t o m i s p r o g o m i s 
„ D r a u g u i " a u k o j o 

150 d o l . L i t h u a 
nian-American Community of 
Arizona per Aldoną Klemką, 
iždininkę. 

100 dol . Msgr. Simon Morkū
nas , Sioux City, Iowa. 

75 dol . Jonas Gimžauskas, 
Hamil ton, Kanada . 

70 d o l . J u o z a s Rumbutis , 
Wicklieff, Ohio. 

60 d o l . Algis Birutis, Glenn 
Ellyn, IL, E lena Nemickienė, 
Highland, IN. 

50 d o l . B i r u t ė Čypienė , 
Hilton, N.Y., Hartfordo lietu
viai skautai per Juozą Beniūną, 
CT, dr. Kazys Kati l ius, Tucson, 
AZ, dr. Tomas ir Rita Kisielius, 
Winnetka , IL, Gražina Kenter, 
Danbury, CT, Danguolė Spake-
vičiūtė, Houston, TX, Aldona 
Stark , Santa Monica, CA. 

45 dol . dr. H. Solys, Juno 
Beach, FL, P a u l Stonikas, Da-
rien, IL. 

40 d o l . V l a d a s Juzėnas , 
Southfield, MI, J .P . Pažemėnas, 
Queens Village, N.Y., dr. Vy
t a u t a s Tauras , Chicago, IL. 

30 dol . Fred Liktorius, Fort 
Lauderdale, FL, JAV LB Michi-
gano Apygarda per Liudą Ru-
gien ienę , Bronė Sirvinskas, 
North Hollywood, CA, Frances 
Sosė, Chicago, IL, F. Televičius, 
Detroit, MI. 

25 do l . L i thuanian American 
Communi ty of Omaha Nebras-
ka, Antanas Plytnikas, Chicago, 
IL, Vladas Vailionis, Munster, 
IN. 

20 do l . Jul ius Balutis, Cicero, 
IL, A. Brazdžionis, Waterbury, 
CT, Juozas Bekeris , Gardner, 
MA, An tanas Beinarauskas, 
Chicago, IL, Uršu lė Bubelis, 
Oak Lawn, IL, Rimas Cesonis, 
Fishers , IN, Adolfas Dirgėla, 
Oak Lawn, IL, Vacis Dzigas, 
Omaha , NE, Emilija Gaška, 
Chicago, IL, Emilija Griga
l iūnas, St. Pe tersburg Beach, 
FL, Juozas Gruzdąs, N. Miami 
Beach, FL, Kazys Gogelis, Red-
ford, MI, Joseph F. Gulbinas. 
Ch icago , IL, A. Dadvirš is , 
Chicago, IL, Danu tė Janu ta . 
Berkeley, CA, J o n a s Jovaraus-
kas , Wisconsin Delis, WI, Vitas 
Kazlauskas , Lemont , IL, kun. 
Frank Kelpšas, Chicago, IL, An-
thony Kober, Por t Washington, 
NY. Vai Kutkevičius, Roches-
ter , NY, Kazimieras Laikūnas, 
Cleveland, OH, R. Liutkus, 
W e b s t e r , N Y , dr . Arvydas 
Matonis , Wilbrahm, MA, K. 
Matkevičius, Chicago, IL, dr. 
Stepas Matas , Independence, 
O H , P e t r a s M a l i n a u s k a s , 
Chicago, IL, P e t r a s Mikalaus
kas , Omaha, N E , Ed Milkaus-
kas , Detroit, MI, J. Naumus. 
Livonia, MI, A. ir K. Norkus, 
Aurora, IL, Zenonas P~"'sas, 
Austrą Puzinas, San Mateo, Ca, 
K a z y s R a č i ū n a s , Bever ly 
Shores, IN, A n t a n a s Ragaus
kas , Cicero, IL, Augustinas 
Ras tauskas , Richmond Hts., 
OH, Ona Ramas, Hickory Hills, 
IL, Antanas Rubonis, North 
Haledon, NJ, Helen Schanel. 
Wood Dale, IL, Vaclovas Slus-
nys, Detroit, MI. kun. J. Pana
vas, Hammond, IN, Birutė V. 
Slezas, Dorchester, MA, Aleksas 
Spirikait is , Euclid, OH, Vladas 
S i m u t i s , Redfo rd , MI, M. 
Ugėnas, St. Pe tersburg Beach, 
FL, J. Vilutis, Chicago. IL, 
k u n A . Val iuska, Vista, CA, 
Kazys Vasait is , Beltsville, MD, 
Jonas Veiveris, Chicago, IL. 

15 do l . Vytas Raskevičius, V. 
Germanas , J. Mačiulait is . Sigi

t a Liaukaitė, K. Sadauskienė, H. 
Schanel , Jonas Duncia, Jurgis 
Gepneris . 

10 do l . J. J u r k ū n a s , Stasė 
Staponkus, Zita Krukonis, Zita 
Dapkus. 

N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e vi
s i e m s , a u k o j u s i e m s s a v o 
d i e n r a š č i u i p a r e m t i vykdo
m o v a j a u s p r o g a . Kiekv iena 
a u k a l a b a i į v e r t i n a m a ir 
l a u k i a m a . 

Po koncerto Hot Springs, Arkansas. Iš k. — komp. J. Tiškus, solistė Nijolė 
Ščiukaitė ir LB Hot Springs apylinkės pirm. S. Ingaunis. 

Nuotr. S. Šmaižienės 

PAŽANGA KABUTĖSE 
Gyvename pažangiausią žmo

nijos laikotarpį. Nuodėmingo 
žmogaus pėda buvo įminta į 
romantiško mėnulio paviršių. 
P a v y d a s p a u k š č i a m s buvo 
nustelbtas skraidymais greičiau 
už garsą. Daugnorio žmogaus 
nebepa tenkino nei Marconi 
išrastas radijas. Erdvė prisipildė 
nematomais vaizdais, kurie, 
paspaudus mygtuką, atsiranda 
mūsų namuose. Išradimas seka 
išradimą. Žmogus yra prie jų 
t iek pripratęs, kad visa tai jam 
y r a k a s d i e n i n i s r e i šk inys . 
Atrodo, kad j is pradeda gyven
ti nuobodų gyvenimą. 

Bet kas jį dar vis domina? 
Daugeliui įdomus yra krepšinis, 
futbolas, boksas arba vyrai, su 
kuoka bemušą sviedinį. Tačiau 
sporto įvykiai yra aprašomi at
skirame laikraščio skyriuje. Pir
mas puslapis yra skir tas sensa
cijoms. 0 tos sensacijos yra 
nusikaltimai. Amerikos publika 
mėgo ir tebemėgsta skaityti 
apie piktadarystes. Juo dides
nis nusikalt imas, tuo daugiau 
j is aprašomas. 

Kaip kasdieninis gyvenimas 
žengia pažangos kėlu, taip ir 
k r i m i n a l i n i a i n u s i k a l t i m a i 
neatsilieka. Vien tik pereitais 
me ta i s bankai , taupomosios 
kasos bei kredito unijos buvo 
9,381 kartą apiplėštos. Išeina, 
kad kiekvieną dieną buvo apie 
30 apiplėšimų, 61 milijono 
grobio kaina — vieno banko tar
nautojo, vieno klijento ir 16 
plėšikų gyvybės. Kiek apie tai 
buvo rašyta? Įvykiams pasi
dar ius kasdieniniu reiškiniu, 
nebuvo daug rašyta, dar mažiau 
kalbėta . 

Visai kitaip buvo 1900 metų 
trečiame dešimtmetyje. Iš prigi
mimo padauža, vėliau virtęs 
didžiausiu bankų plėšiku, John 
Dillinger, buvo pagaliau prie 
Čikagos Biograph teatro FBI 
agentų nukautas. 

Tos dienos „Chicago Tribūne'* 
paskyrė tam įvykiui net 3 
puslapius. Žmonės rinkosi prie 
teat ro , kur buvo likviduotas tų 
laikų didžiausias piktadarys. 

Prie lavoninės žmonės varžėsi 
pamatyt i legendarinio plėšiko 
kūną. 

Kokio masto buvo nusikaltėlis 
J. Dillinger? Palyginti su šių 
dienų plėšikais, jis buvo mažas, 
eilinis plėšikėlis, kurio grobis 
per 10 metų tebuvo 300,000 ir 
tą patį turėjo dalintis su savo 
bendrais. Šiandien jo mir t is 
būtų paminėta keliomis eilutė
mis, jeigu iš viso būtų ver ta 
paminėjimo. Jis nebuvo žmogžu
dys, o t ik „aukštesnės k lasės" 
nus ika l t ė l i s , p a s i r i n k d a m a s 
bankus , o ne McDonald ar 
Burger King užkandines. 

Visi J. Dillinger žygiai nu
blanksta prieš šių dienų žinias. 
Priešabortinėj demonstracijoj, 
Floridoj, dak ta ru i , a t l ik inė
jusiam abortus, buvo suvarytos 
dvi k u l k o s . Waco, T e x a s 
religiniai puskvailiai, nušovę 4 
valdžios pareigūnus, laukia , 
kada jų vadovas gaus „iš Dievo 
parėdymus" , ką toliau veikti . 
New Yorko mieste, bombai spro
gus, žuvo 5 žmonės ir buvo per 
1000 sužeistų. Daugelio l ieka 
n e p a s t e b ė t a , k a d a šaudos i 
gatvių gaujos, arba, kai pik
tadarys, apiplėšęs maisto krau
tuvėlę, įvaro beginkliui savi
ninkui kulką į tarpakį, t ik 
išbandyti , a r jo ginklas t ik ra i 
veikia. N e per seniausiai įvy
kiai Palat ine , IL, kur nuo pa
kvaišusio žudiko žuvo niekuo 
dėti septyni užkandžiautojai, 
y ra nurašyt i į istoriją. 

Tokie i r p a n a š ū s įvykia i 
padoriam piliečiui yra ne t ik 
baugūs, bet kelia ir susirūpi
nimą. Reikia pripažinti, kad tai 
yra savos rūšies pažanga, nors 
ir kabutėse . 

E d m u n d a s J a k a i t i s 

• Didž iaus ia , arba bent la
biausiai išgarsinta, atominės 
energijos jėgainės nelaimė įvy
ko 1979 m. kovo 30 d. Pennsyl-
vanijos Three Mile saloje. Tūks
tančiai žmonių turėjo palikti 
savo namus ir bėgti nuo galimo 
radiacijos pavojaus. 

A.tA. 
LILEI IZOKAITIENEI 

mirus, gilią užuojautą re iškiame jos seseriai IRENAI 
MEILIENEI su vyru V L A D U ir še ima, tėvui 
JURGTUI GEPNERIUI ir k i t i ems a r t imies iems . 

Čikagos Lietuvių golfo klubas 

Wo Ship UPS 
Uisiimam maisto tiekimu (caterlng) 

312-434-9766 

talman 
McatesscH 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629 

A.tA. 
STASYS ČARNECKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. balandžio 7 d., 10 vai. ryto, sulaukęs 85 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Jonavos apskrityje. Amerikoje išgyveno 

44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Filomena, duktė Zita Rahbar, žentas 

Danus, marti Veronika Čarneckienė, anūkės Rasa ir Rūta 
Carneckaitės, sesuo Bronė Aleknienė, vyras Jokūbas bei kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Onos, tėvas a.a. Almanto. 
Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Šv. Vardo 

draugijai. Lietuvių Šaulių sąjungai ir Lietuvių Bendruomenei. 
Velionis pašarvotas pirmadienį, balandžio 12 d. ir antra

dienį, balandžio 13 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette lai
dojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 14 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, marti, anūkės, sesuo 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345 / 800-994-7600. 

A.tA. 
Ltn. VYTAUTUI PODERIUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame žmoną ZELMĄ, sūnų 
ARVYDĄ su šeima ir visus gimines. 

V. V. Kupcikevičiai 
I. K. Miecevičiai 
J. Parker 
V. V. Tamošiai 
L. M. Kupcikevičiai 

A.tA. 
BALIUI SEBASTIJONUI 

mirus, žmoną ONUTE, svainį PETRĄ MAŽINĄ ir 
ki tus g imines nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
liūdime. 

Jadvyga ir Jonas Aukščiūnai 
Elena ir Vladas Paliulioniai 

A.tA. 
VYTAUTUI PODERIUI 

i ške l i avus A m ž i n y b ė n , žmoną ZELMĄ, s ū n ų 
ARVYDĄ ir jo šeimą, nuoširdžiai užjaučiame. 

Ona Bakaitienė 
Antanas Balčytis 
Julija Smilgienė su šeima 

Mūsų mie lam Prieteliui 

A.tA. 
Maj. LEONUI VIRBICKUI 

pas i t raukus Amžinybėn, jo žmonai MARIJAI, sūnu i 
VYČIUI su šeima reiškiame užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

Antanas, Bronius ir Alfonsas Jarai 

DRAUGAS, ant radienis , 1993 m. Balandžio mėn . 13 d. 

A.tA. 
JULIJA IZOKAITIENĖ 

GEPNERYTĖ 

Gyveno Tinley Parko apylinkėje 
Staiga ir netikėtai mirė 1993 m. balandžio 8 d. 8:30 vai. 

vakaro, sulaukus 48 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame liūdesyje tėvas Jurgis Gepneris su 

žmona, sesuo Irena Meilienė su vyru Vladu, dukterėčios 
Viktorija Korė su vyru Arturs, Lina ir Vilija Meilytės. Miru
sios vyro brolis Rimas Izokaitis su šeima. Taipogi velionės 
giminės Amerikoje: Dana Derenčienė, Irena Radienė, Arvydas 
Karas ir jų šeimos bei Juozas ir jo sūnus Karazijos. Ir daug 
kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas buvo pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioje, Brigh-
ton Parke, 4330 S. California Ave., balandžio 12 d. nuo 2-9 
vai. p.p. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 13 d. 9 vai. 
ryto. Iš koplyčios bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Brighton 
Parko lietuvių parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų velionė bus nulydėta 
ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę tėvas , sesuo, svainis ir dukterėčios. 

A.tA. 
ONA VALIENĖ 

Gyveno Detroit, MI. 
Po ilgos ir sunkios ligos savo namuose mirė 1993 m. 

balandžio 8 d. 
Gimė 1914 rn. lapkričio 23 d. Lietuvoje, Alytaus apskr. 
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, dukros: Ona, žentas Robert 

Orkin, Danutė, žentas Arvydas Šatraitis, anūkė Elena. 
Po gedulingų šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje, Detroit, MI. 

balandžio 12 d. velionė buvo palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse, Southfield. MI. 

Nuliūdę vyras , dukros ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt . Yolanda Zaparackienė. Tel. 
313-554-1275. 

Vai S. Bauža Funeral Home, 1930-25 St., Detroit. MI 
48216. 

Į 
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A.tA. 
VIKTORUI ŠIMAIČIUI 

m i r u s , žmonai J U Z E F A I reiškiu gi l iausią užuojautą. 

Kun. Vytautas Gorinąs 

Lietuvių įstaiga Toronte siūlo paslaugas 
garantuotas apdraustas ir greitas (iki 14 
dienų) pinigų pervedimas Į Uetuvą, gavėjui 
Į namus. 

Už pinigų pervedimą imamas tik 4% mokestis nuo sumos + 
$14.00 už pinigų pristatymą. 
PMZ. siunčiant $100.00 sumą imamas $4.00 pervedimo mokestis 
+ $14 00 pristatymo mokestis. Viso tik $118.00. 
* Siuntėjas gauna kvitą su gavėjo parašu. 
* Garantuotas siunčiamos pinigų sumos ir gavėjo adreso 
slaptumas. 
Priimame čekius arba pinigines perlaidas Gintaras Expra*s var
du Rašykite: Gintaras Express, 1968 Bloor St., W., Toron
to, Ont M6P 3K9, Canada. 
Smulkesnei informacijai skambinkite: tai. (416) 604-4400, Fax 
(416) 604-9746. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 5. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV 71st STRFET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD ) 

LEMONT LOCATION OPENTNG JULY, 1W 
ALL PHONES 

HICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
x Sol. Algirdas Brazis at

liks programą „Pensininko" 
žurnalo paramai ruošiamoje 
vakarienėje šeštadienį, balan
džio 17d., 6:30 vai. vakaro Sek
lyčioje. Solistui akompanuos jo 
žmona Aldona Brazienė. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
vakarienėje dalyvauti. 

x JAV LB Švietimo tary
bos narė Vida Brazaitytė atsto
vavo pirmininkei Reginai 
Kučienei JAV LB apygardų 
pirmininkų posėdyje Čikagoje 
kovo mėn. pabaigoje. LB apy
gardų pirmininkai iš visų JAV 
pakraščių pareiškė paramą 
Švietimo tarybos švietimo dar
bams ir užsimojimams ir Švie
timo tarybos pirmininkei buvo 
perduotas kvietimas lankytis 
Rytų pakraščio lituanistinėse 
mokyklose. Šiais mokslo metais 
pirmininkė jau aplankė Čika
gos, Lemonto, Clevelando ir Los 
Angeles mokyklas. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje, balandžio 14 
d., trečiadieni, 2 vai. p.p. kalbės 
Čikagos miesto policijos parei
gūnas. Tema: „Nusikaltimai ir 
apsauga". Meninę programą 
atliks akių ligų gyd. Irena 
Laurinavičienė. Po programos 
bendri pietūs. Visi kviečiami ir 
laukiami: atvykite ir išklau
sykite programą, suteikiančią 
rimtų žinių. 

x Ieškomas Leonas Vac-
bergas, Jono ir Petro brolis, 
Mykolo sūnus, gyvenęs Čika
goje. Ieško Olgos Vacbergai-
tės-Milašienės anūkas, Vitalijus 
Karalius. Atsiliepkite, rašykite: 
Vital i jui Karaliui, 2211 
Montrose Ave., Montrose, 
CA 91020 arba paskambinkite 
(818) 249-1835. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
kviečia visus dalyvaut i 
Eitynėse, kurios įvyks šešta
dienį, balandžio 17 d. nuo 10 v.r. 
iki 6 v. p.p. Palos Hills mies
telyje. Rinktis prie Morai ne 
Valley College, 111 St. ir 88 
Ave. Informacijai skambinti: 
708-257-6777. 

(sk) 

x Trūksta Jūsų gyvenime 
šviežių bei tikslių žinių iš 
Lietuvos? Pirmaujantis radijo 
laidų tinklas ŽEMĖ L PRO 
DUCTIONS turi gerą naujieną! 
Nuo š.m. kovo 15 d. RYT
MEČIO EKSPRESAS bus per 
duodamas nuo pirmd. iki 
penktd. patogesniu laiku — 10 
v.r. iš WNDZ 750 AM. WNDZ 
stoties pajėgumas gerokai 
didesnis — nuo Milwaukee iki 
Elgin, nuo Chicago iki South 
Haven. Neturite galimybių 
klausytis rytais? Jūsų pato
gumui - VAKARINĖS NAU
JIENOS nuo pirmd. iki penktd. 
6:30 v.v. iš WCEW 1450 AM. O 
taip pat Jūsų dėmesiui — 
sekmadieninė 45 min. laida 
VAIRAS perduodama iš 
WNDZ 750 AM. Informuoti 
l ietuviai Illinois, Indiana, 
Michigan bei Wisconsin valsti
jose klausosi visų ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS radijo laidų! 

(sk) 

x Trečiadieni, balandžio 14 
d., 8 vai. vakaro WTTW (11) 
kanale bus programa apie Mar-
ąuette Parko apylinkę, pava
dinta „Marąuette Park: Not 
Just Black and White". Tai pro
grama „gvildenanti besikeičian
čios apylinkės rasines ir kitas 
problemas". Programa vėl bus 
pakar to ta sekmadienį , 
balandžio 18 d., 4 vai. po pietų. 
Kviečiame Čikagos ir apylinkių 
lietuvius į šią programą atkreip
ti dėmesį ir atitinkamai reaguo
ti, jeigu bus reikalinga. 

x „Drauge" kiekvieno mė
nesio pradžioje spausdiname 
renginių kalendorių (jį reda
guoja mūsų redaktorė Irena Re-
gienė), kuris labai naudingas vi
siems, planuojantiems to ar 
ateities mėnesių renginius. Šį 
patarnavimą savo skaitytojams 
ir kitiems lietuviams „Drau
gas" mielai atlieka, neimdamas 
už skelbiamus renginius jokio 
atlyginimo. Tačiau kartais susi
duriama su keblumais, ypač kai 
numatytas renginys dėl kurių 
priežasčių a t šauk iamas , o 
rengėjai nesiteikia redakcijai 
pranešti. J is skelbiamas toliau 
ir neretai redakcija susilaukia 
priekaištų. Labai prašome į šias 
pastabėles atkreipti dėmesį — 
tuo palengvinsite darbą ,.Drau 
go" redakcijai ir išvengsime 
vieno kito nemalonumo. 

x Jūra tė Tautvilaitė-Fisher 
įsijungė į Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokytojų eiles. Ji 
mokys dainavimą jaunesniųjų 
skyrių mokiniams. 

Lietuviškų knygų skaitymo konkurso dalyviai Čikagos lituanistinėje 
mokykloje kairėje iš apačios j viršų*: Rasa Dovilaitė, Živilė Bielskutė, Darius 
Norvilas, Marius Andrijauskas: dešinėje: Adelė Rocytė, Stefutė Utz. 

Julius Savrimas, Lietuvių operos 
solistas, iki šiol dainavęs įvairiose 
operose devyniolika partijų, šiais 
metais dar j savo repertuarą įjungs 
ir „Normos" operą, kurioje dainuos 
Flavio, romėnų ano meto leitenanto, 
partiją balandžio 18 d. 

Nuotr. Eugeni jaus B ū t ė n o 

x UŽSIENIETIŠKI MAIS
TO produktai, išskyrus rūky
tas dešras, 55 sv. — $98. Tik mė
sa ir aliejus — $98. Mažas, bet 
vertingas — $35. Pervedam 
pinigus doleriais . TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

'sk) 

x Gera naujiena Detroito 
lietuviams: Baltia Express at
stovai ,,Europe Enterprise" 
priiminėja siuntinius į Lietuvą. 
Prisatykite adresu: 320 E. 
Twelve Mile Rd., Ste. 205, 
Warren, MI 48092 arba skam
binkite tel. 313-558-9906. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vieninteli išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
pal ikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

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

IR K U L T Ū R O S ŠVYTURYS. 

x Norime patikslinti, kad 
pavasarinę madų parodą, 
vykusią š.m. vasario 21 d. Le-
xington House, Hickory Hills, 
rengė ne vien ..Žiburėlio" 
mokyklėlė, bet visos lietuvių 
Montessori mokyklos kartu, 
todėl už parodos nuotraukos 
klaidingą parašą atsiprašome. 

x Rima Laurinavičienė 27 
m. iš Klaipėdos nuo cukrali
gės apakusi viena akim, pa 
vojuje prarasti ir antrąją akį. 
Reikalinga skubi operacija, 
kurią padaryti apsiima Švedijos 
oftalmologai. Operacijai fi
nansuoti reikalingos lėšos. Kas 
norėtų Rimai pagelbėti, prašomi 
aukas siųsti: Citibank, N. A., 
399 P a r k Ave., New York, 
N.Y. 10043, Acct. # 36016012. 
Šis bankas aukas persiųs į 
Lietuvos Valstybinį Komercinį 
banką. Klaipėdos skyrių, sąsk. 
07090096, asm. Rimos sąsk. 
380706888. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 
x Puiki dovana Motinos 

Dienos proga — linksmas 
muzikinis veikalas ..Fiddler on 
the Roof" su vakariene 
gražiame OakBrook Drury 
Lane Teatre , sekmadienį. 
gegužės mėn. 16 d., 5 v.v. O di 
džiausią dovana — grąžinti 
Lietuvos vaikučiams sveikatą, 
paremiant Lietuvos Vaikų 
Vilties darbus. Bilietus užsi
sakyti prašome iš anksto skam
binant (312) 476-2655, (312) 
476-0664 arba (708) 971-8862. 

(sk) 
x Ričardas Šaltenis, elekt 

ros inž.. kalbąs ir rašąs angliš
kai norėtų susirašinėti su 
Amerikos l ie tuvia is arba 
amerikiečiais, kurie galėtų 
sudaryti iškvietimą. Sunkiai 
verčiasi su mažamečių šeima, 
norėtų čia padirbėti. Rašyti; 
Šiaurės pr. 19-23, Kaunas 42, 
Lithunia. 

(sk) 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčiom biuletenyje 
paskelbta, kad ruošiasi susi
tuokti Romas Kirvaitis ir Rena
ta Variakojytė. 

x Ona Didžbalis iš Meno-
monee Falls, Wisc., užsisakė 
naujausių leidinių ir ta proga 
Lietuviškos knygos klubui 
paaukojo 7 dol. Dėkojame. 

x Lietuvių Pensininkų klu
bas, kuriam vadovauja Augus
tinas Pocius. Rockford, 111., 
„Draugo" paramai atsiuntė 20 
dol., o 5-sis Saulių būrys prie tos 
sumos dar pridėjo 10 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x „fcion Frame" galerijoje 
eksponuojama ..Niekieno žemė 
— Prūsų Lietuva" paroda susi
laukė daug lankytojų, todėl pra
tęsiama iki balandžio 25 d. 
Galerijos adresas 3125 W. 71st 
St. tel. 312-778-6322. 

(sk) 

x Lietuvių Operos vienin
telis „Normos" operos spek
taklis jau šį sekmadienį 3 vai. 
p.p. Morton auditorijoje, 2423 
S. Austin Blvd., Cicero, IL. 
Operą diriguoja Alvydas Vasai-
tis, režisuoja EI įgijus Domarkas. 
Chormeisteris _ Ričardas 
Šokas. Dainuoja Irena Milkevi
čiūtė, Nijolė Ambrazaitytė, Bro
nius Tamašauskas, Jonas 
Vaznelis, Eglė Rūkštelytė, 
Julius Savrimas ir Lietuvių 
Operos choras Visi bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71st St.. Chicago, IL 
60629, tel.: 312-471-1424. Pri 
mename, kad salėje girdėjimas 
— vienas ;š geriausių. 
Spektaklio diena, balandžio 18, 
bilietai gaunami prie įėjimo nuo 
1 vai. p.p. Sale talpina 2,500 
žmonių, tad vietos užteks vi
siems. Kviečiame visus daly
vauti šiame nepaprastai įspū
dingame operos spektaklyje! 

(sk) 

x Aleksandra ir Liudas Sa-
giai, ..Grandinei* s" globėjai ir 
patarėjai, džiau-iasi, kad jų 
išaugintas Cleve'.and'o tautinių 
šokių vienetas Grandinėlė" 
šiais metais jau kenčia 40 m. 
sukaktį. „Grandinėlės" kon
certas įvyks Pasaulio Lietuvių 
centre. Lemonte, gegužės 1 d. 
7 v.v. 

(sk) 

PERSKAITĖ VISĄ 
ENCIKLOPEDIJĄ! 

Lietuviškų knygų skaitymo 
konkursas Čikagos Lituanis
tinėj mokykloje tęsėsi nuo sau
sio iki kovo mėnesio galo. Kovo 
27 d. mokykloje įvykusioje 
Lietuviško žodžio šventėje buvo 
paskelbti konkurso rezultatai ir 
išdalinamos laimėtojams premi
jos. 

Konkurso laike buvo per
skaityta ar t ' 10,500 puslapių. 
Jeigu viename enciklopedijos 
tome yra 500 puslapių, tai Čika
gos Lituanistinės mokyklos 
mokiniai perskai tė visą 
komplektą Enciklopedijos Bri-
tanikos lietuviškai! 

Konkurse dalyvavo nuo 1 sky
riaus iki 7 klasės mokiniai, iš 
viso 70 mokinių. Iš jų 40 
perskaitė ir apraše bent vieną 
lietuvišką skaitinį. 

Jaunesniųjų grupėje, nuo 1 iki 
3 skyriaus, mokiniai užsidirbo 
1 tašką, perskaitę 10 puslapių. 
Uždirbti taškai buvo verti 
smulkių premijų. Pagal taškų 
gausumą buvo skir iamos 
didesnės premijos. 

1 vietą, perskaitęs 600 psl., 
laimėjo 3 sk. mokinys, Aris 
Dumbrys; 2 vietą, perskaitęs 
320 psl., laimėjo 3 sk. mokinys, 
Andrius Juška ; 3 vietą, 
perskaitęs 270 psl., laimėjo taip 
pat 3 sk. mokinys Darius 
Sutrinavičius. 

Už gražiausius skait inių 
aprašymus ir i l iustraci jas 
laimėjo 3 sk. mokinys Povilas 
Žukauskas ir 2 sk. mokiniai 
Audra Brooks ir Laimis Stane
vičius. 

Visas trečias skyrius, propor
cingai perskaitęs daugiausia 
puslapių, dalyvaus „ledų puo
toje", tuojau po Velykų. Šiame 
skyriuje kiekvienas mokinys 
dalyvavo konkurse. 

Vyresniųjų grupėje, nuo 4 sk. 
iki 7 klasės, konkurse dalyvavę 
mokiniai turėjo dvigubai 
daugiau perskaityti ir ilgesniais 
rašinėliais skaitymus apibū
dinti, kad laimėtų taškus. Pagal 
taškų gausumą 1 vietą laimėjo 
4 sk. mokinė, perskaičiusi 
trečdalį enciklopedijos, per 3000 
psl., Rasa Dovilaitė. 

2 vietą laimėjo, 840 psl. per
skaičiusi, 6 sk. mokinė, Adelė 
Rocytė. 

3 vietą laimėjo, 720 psl. per
skaičiusi, 4 sk. mokinė, Živilė 
Bielskutė. 

Įdomiausiai skaitinius aprašė 
ir premijas laimėjo 7 klasės 
Indrė Žukauskaitė, 6 sk. Darius 
Norvilas ir 5 sk. Ada Valaitytė. 

Ledų puotoje dalyvaus visas 4 
skyrius, proporcingai perskaitęs 
daugiausia puslapių. 

Nors premijas gavo tik dalis 
skaitytojų, visi mokiniai, kurie 
dalyvavo šiame konkurse, tapo 
„laimėtojais". Jie save pra
turtino, įsigydami daug naujų 
žinių. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
tėveliams ir mokytojams, kurie 
skatino skaitymą, nurodė kny
gas, skaičiavimo taškus, vertino 
rašinius ir su entuziazmu pri
tarė konkurso minčiai. Tikrai, 
mes visi „laimėjom". 

J. N. 

SUSIKAUPIMO VAKARAI LEMONTE 

Gavėnia, tai susikaupimo, 
maldos ir atgailos laikas. Ga
vėnios metu bandome sulėtinti 
nuolatinį skubėjimą, sumažinti 
įtampą. Reikia rasti laiko 
pamąstyti, susikaupti, pagalvo
ti, kodėl čia esame, kur sku
bame: kas man, kaip paties 
Dievo kūriniui, yra svarbiausia. 
Gavėnios metu reikėtų iš
samiau pažiūrėti į save, į savo 
sielą. 

Gavėnios metu turime reko
lekcijas — susikaupimo vaka
rus. Pal. J. Matulaičio Misijoj, 
Lemonte, susikaupimo vakarus 
vedė prelatas Juozas Antana
vičius iš Panevėžio. Šv. Mišios 
ir pamokslai buvo vakarais. 

Ketvir tadienio vakare 
pamokslo tema — gerumas. Štai 
kaip rekolekcijas pradėjo prela
tas J. Antanavičius. 

„Jūs esate ta lietuvių tautos 
karta, kuri matėte laisvą Lietu
vą. Jūs esate ta karta, kuri 
pergyvenote laisvės netekimą. 
Jūs esate ta karta, kuri turėjo
te palikti gimtus namus, tėviškę 
ir viską, ką taip labai mylėjot. 
Jūsų gerumo, nuoširdumo ir 
dosnumo nepajėgė niekas su
naikinti. Jūs ir šiandien esate 
labai geri savo tolimai gimtinei, 
savo broliui ir sesei lietuviui. 
Jūs , ta karta, kuri visada rūpi
nosi tėvynės vargais, ta karta, 
kuri skelbė laisvam pasauliui 
Lietuvai daromas skriaudas, 
kai mes to negalėjome padaryti. 
Juo jūs garsiau rėkėte, tuo 
mums buvo geriau. Žinojome, 
kad nesame vieni. Jūs savo 
gerumu ir rūpesčiu stiprinote 
mus. Jūs ir šiandien savo 
gerumu stebinate mus. Už jūsų 
tą gerumą Dievas jus laimina. 
Vaikystėje motinos įdiegtas 
gerumas pasireiškia net ir ten, 
kur nesitiki jo, to gerumo, 
pamatyti. 

Tuoj po karo Lietuvoje buvo 
labai neramu. Nušautus parti-

j zanų lavonus atveždavo ir 
numesdavo turgaus aikštėse. 
Sargai juos saugodavo, kad 
niekas neitų prie jų. Vienas sar
gas išgirdo tylų dejavimą toje 
lavonų krūvoje. Priėjęs paste
bėjo, kad vienas partizanas dar 
truputį gyvas. Juk reikėjo tik 
vieno šūvio, ir būtų nutraukta 
paskutinė gyvybės styga. J is to 
nepadarė, bet liepė jį paimti ir 
nuvežti į ligoninę. Ligoninėje jis 
pasveiko. Žinoma, vėliau, jam 
pagijus, ištrėmė į Sibirą, bet 
neatėmė jo gyvybės. Atlikęs 
savo bausmę, tas žmogus grįžo 
į Lietuvą ir dabar dažnai kalba 
apie gerumą. Galbūt t a s 
gerumas buvo aidas motinos 
balso: „vaikeli, būk geras 
žmogus". 

Penktadienio vakaro tema — 
kančia. Kančios yra įvairiausių 
rūšių. Blogis ateina į pasaulį, 
kada žmogus nejaučia 
nuodėmės, kada sąžinė pra
randa jautrumą blogiui. Šių 
dienų žmogui kartais labai 
sunku suvokti , kas y ra 
nuodėmė. Sunkiausia yra žmo
gui, kuris praranda vidinę 
ramybę. Galbūt pati didžiausia 
šio žemėj yra motinos kančia, 
kai jos pačios sūnus atvažiuoja 

jos suimti ištrėmimui į Sibirą. 
Atrodo, kad daug žmonių 
pamiršo atgailos — susitaikymo 
sakramentą. Nesvarbu kokią, 
kad ir pačią didžiausią, kančią 
reikia padėti po Kristaus kojų. 
Tik Jam vienam išsakius savo 
kančią, bus lengviau. Negalima 
pamiršti, kad Jis mylintis ir at
laidus tėvas. 

Šeštadienis — malda. Malda, 
ta i neatskir iama mūsų 
gyvenimo dalis. Ji labai reikal
inga mūsų kasdieniniame 
gyvenime. Melstis galime visur 
ir visada. Malda dėkojame, 
prašome, guodžiamės. Malda 
turi nuostabią galią. Nuošir
džiai pasimeldus, ir tamsiausioj 
naktyje pamatai šviesos ir 
vilties žiburėlius. Nereikėtų 
užmiršti ir rožančiaus maldos. 
Nesvarbu, ant kokio rožančiaus 
melsimės: ar ant gražaus ir 
brangaus, ar ant paprasto, 
nutrinto, svarbiausia, kad mal
dos žodžiai eitų iš širdies. 

Sekmadienį šv. Mišiomis ir 
pamokslu užbaigėme rekolekci
jas. Kunigas per tuos kelis 
vakarus priminė žmogaus 
paskirtį čia žemėje ir pasi
ruošimą amžinam gyvenimui. 
Pasistenkime būt i geresni 
šiandien, negu buvome vakar. 
Žmogaus gyvenime te lpa 
gerumas, meilė, kančia ir atlai
dumas. Maldoje rasta sielos 
ramybė tai pirmas žingsnis į 
gerumą. Ir taip pamažu daraisi 
a t la idesnis savo a r t imui . 
Atgailos sakramentu nuvalęs 
sielą, žmogus tampa geresniu. 
Nieko nėra šioje žemėje bran
gesnio už Dievo, tėvynės ir mo
tinos meilę. 

Ilgai dar skambės prelato žo
džiai: „Jūs esate ta lietuvių tau
tos karta..." 

Bronė Nainienė 

x Illinois gubernatorius 
Jim Edgar atsiuntė sveikinimą 
visiems lietuviams Lithuanian 
American Cultural parodos, 
vykusios State of Ill inois 
Center, 100 W. Randolph, Con-
course Level nuo balandžio 5 iki 
9 dienos, proga. 

Gubernatoriuj, kuris visuo
met yra labai jautrus lietuvių 
reikalams, pamini, kad jam gar
bė atkreipti dėmesį į Amerikos 
lietuvių bendruomenę, nes 
lietuviai yra tiek daug prisidėję 
savo įnašu į Illinois valstiją. 
Ir ši paroda bus akivaizdus liu
dijimas visiems Illinois gyvento
jams, kokia turtinga ir plati yra 
lietuvių etninė kultūra. 

x Perduokime lietuviškas 
tradicijas savo jaunesnei kar
tai. Tradicinis Velykų stalas 
Pasaulio Liet. centre, Lemonte, 
balandžio 18 d. šį sekmadienį, 
tuoj po šv. Mišių, 12 vai. Pra
dėsime punktualiai. Užsisaky
kite stalus ar pavienes vietas 
kaip galima greičiau. Tel. 
708-257-6846. 

(sk) 
x A. a. Kazio Rimo atmi

nimui „Lietuvos Vaikų Vilties" 
darbams gauta $595. Aukojo: K. 
ir O. Kudirkai, A. ir J. Mau
rukai, S. ir B. Dundai, L. 
Juozapavičius, S. Plenienė, R. ir 
V. Sell, R. ir V. Lukai, G. 
Mereckienė, V. ir S. Paulioniai, 
V. ir S. Statkai, K. Gudaitienė, 
V. Lesniauskas, A. ir L. Liepi-
naičiai, D. Pareigienė, E. Rep
šienė, O. Rušėnienė, U. ir J. 
Balskai, S. Bražionienė, S. ir A. 
Didžiuliai, R. Kavaliauskienė, 
S. Sakavičienė ir E. ir V. Valan-
tinai. Aukotojams dėkojame, o 
šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems išreiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

(sk) 

PLB pirm. Bronius Nainys ir prel Juozas Antanavičius po rekolekcijų 
Lemonte. J 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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




