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JAV LB pirmininkė rašo 
prezidentui dėl jo kelionės į 

Maskvą
JAV Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkė Regina Narušienė 
balandžio 19 d. parašė laišką 
prezidentui Bill Clinton, ku
riame klausia prezidento kaip, 
dalyvaudamas Sovietų pergalės 
minėjime Maskvoje, jis parodys, 
kad neremia Rusijos augančios 
agresijos prieš savo kaimynus.

Laiške ji primena, kad Lietu
vos bei kitų Rytų Europos šalių 
žmonėms Pergalės Europoje die
na yra ne išlaisvinimo šventė, 
bet pusšimčio metų žiaurios ir 
žudikiškos rusų okupacijos pra
džia. Ji stebisi, kaip greitai už
miršta, kad Rusijos prezidento 
Boris Jelcino kariuomenė buvo 
išvesta iš Lietuvos tik 1993 m., 
ir tai ne svanoriškai, o kaip 
pasekmė pakartotinų Lietuvos 
žmonių protestų prieš jos li
kimą, didžiulio tarptautinio 
spaudimo, kuriame stambų 
vaidmenį vaidino ir prezidentas 
Clinton.

Šiandien, ji rašo, yra stiprių 
įrodymų, kad dabartinė Rusijos 
valdžia neatsisakė buvusių Ru
sijos valdovų imperialistinės 
politikos. Periodiškai sklinda 
pareiškimai iš Rusijos, kad ji 
panaudos karinę jėgą „gin
dama” užsienyje gyvenančius 
rusus ir tai primena nacių su
kurtus „įvykius” prieš Hitleriui 
užimant Čekoslovakiją ir Aus
triją. Tas pats tonas girdimas ir 
Rusijos valdžios užuominose

Lietuva nebeduos leidimą 
Rusijos skrydžiams per 

Lietuvos oro erdvę
Vilnius, balandžio 20 d. 

(AGEP) — Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija, balandžio 
18 d. priimtą Seimo rezoliuciją 
„Dėl Lietuvos oro erdvės kont
rolės ir apsaugos” vertindama 
kaip politinį visų partijų 
sprendimą, „negalės išduoti 
leidimų Rusijos karo aviacijos 
skrydžiams per Lietuvos oro 
erdvę”, pasakė aukštas užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas, 
nenorėjęs, kad jo pavardė būtų 
skelbiama. Kaip rašo korespon
dentas Gintas Cibas, Seimo 
rezoliucijoje pažymėta, kad 
„karo aviacijos skrydžiai kelia 
pavojų Lietuvos saugumui ir 
yra netoleruotini”.

Žodį „netoleruotini” mes ga
lime suprasti tik kaip „neleis

Rusija Lietuvoje minės 
II Pasaulinio karo pabaigą

Vilnius, balandžio 21 d. (Elta) 
— Rusijos, Ukrainos ir Balta
rusijos ambasados paminės Ant
rojo Pasaulinio karo pabaigos 
50-metį bendrais renginiais, 
spaudos konferencijoje penkta
dienį pasakė Rusijos ambasado
rius Lietuvoje Nikoląj Oberty- 
šev.

Gegužės 8 d. vyks iškilmingas 
minėjimas, gegužės 9 d. bus 
dedami vainikai Antakalnio 
kapinėse Vilniuje, taip pat ant 
karių kapų Klaipėdoje, Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir Mari
jampolėje. Vienas svarbiausių 
renginių — priėmimas Rusijos 
ambasadoje karo veteranams. 
Dalyvauti pakviesti ir Lietuvos 
prezidentas,vyriausybės Seimo 
nariai, diplomatinis korpusas.

Rusijos prezidento įsaku 
Didžiojo Tėvynės karo dalyviai 
bus apdovanoti specialiu me
daliu. Lietuvoje šiuo medaliu 
bus apdovanota apie 15,000 ka

apie ..artimąjį užsienį”. „Šian
dien Čečėnija, rytoj?”, klausia 
R. Narušienė laiške prezidentui.

Rusijos valdžia ir toliau el
giasi, lyg ji tebekontroliuotų 
Lietuvos teritoriją. Akivaizdžiai 
nepaisant sutartų tranzito tai
syklių, prieš kelias dienas Rusi
jos kariniai malūnsparniai ir 
vėl skrido pavojingai žemame 
aukštyje virš tankiai apgyventų 
miestų, pastatydami į pavojų 
civilius gyventojus. Tik pra
ėjusią savaitę Rusijos užsienio 
ministerija pranešė Lietuvos 
pareigūnams, kad Rusija nie
kuomet neleis NATO plėsti į 
rytus.

Laišką JAV prezidentui, kurį 
siuntė su Sausio 13-osios įvykių 
albumu „the Gift of Vilnius”, 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkė baigia klausimu: Kai 
Lietuvos televizijų ekranuose 
gegužės 9 d. pasirodys jūsų daly
vavimas Pergalės Europoje pa
minėjime Maskvoje, lietuviai 
visur negalės užmiršti skau
džius 50 m. okupacijos prisimi
nimus ir kaip rusų tankai ir 
šautuvai žudė Vilniaus herojus. 
„Pone Prezidente”, ji klausia, 
„ką jūs padarysite, užtikrinti, 
kad jūsų dalyvavimas Maskvo
je nebūtų tylus pritarimas Ru
sijos vyriausybės politikai ir 
priešišku elgesiu savo kaimynų 
atžvilgiu?”

tini”, pažymėjo diplomatas. 
Pasak jo, „Seimas, priimdamas 
šį sprendimą, matyt rimtai įver
tino visas aplinkybes ir proble
mas, todėl užsienio reikalų mi
nisterijai lieka tik įgyvendinti 
šią naują Seimo užsienio politi
kos iniciatyvą Rusijos atžvil
giu”.

Kaip žinoma, po kovo 19-osios 
incidento, kai trys Rusijos 
malūnsparniai praskrido žemai 
virš Vilniaus gyvenamųjų ra
jonų, Lietuva labai apribojo Ru
sijos karinės aviacijos skrydžius 
virš savo teritorijos. Balandžio 
mėnesį tebuvo išduoti tik keli 
leidimai kariniams transporti
niams lėktuvams skristi per 
Lietuvos oro erdvę.

ro dalyvių, tarp kurių apie 80% 
— Lietuvos piliečių. Baltijos 
šalyse gyvenantiems Antrojo 
Pasaulinio karo dalyviams 
Rusijos vyriausybė skyrė vien
kartines maždaug 100 litų pa
šalpas.

Walęsa reikalauja 
greito priėmimo i 

NATO
Kopenhaga, balandžio 19 d. 

(Elta) — „Jeigu 1996 m. NATO 
nepriims nutarimo dėl Lenkuos 
narystės šioje gynybos sąjun
goje, mums teks patirti grėsmę, 
kad mes žengiame į netikrumo 
laikus, o tuo tarpu gyvenimas 
nepakenčia tuštumos”, pareiškė 
Lenkijos prezidentas Lech Wa- 
lęsa Danijos žurnalistams dėl 
kitą savaitę prasidedančio jo 
oficialaus vizito į Daniją.

Jo nuomone, atidėliodami to-

Sekmadienį JAV prezidentas Bill Clinton vadovavo nacionalinėms gedulo pamaldoms Oklahoma 
valstijos stadione prie Oklahoma City, kuriose dalyvavo 20,000 žmonių. Pirmose eilėse sėdėjo 
gyvi išlikusieji po sprogimo prie JAV federalinio pastato Oklahoma City ir žuvusiųjų giminės 
— motinos ir tėvai, rankose laikantys savo vaikų nuotraukas ir mylimus žaislus — meškiukus. 
Nuotraukoje prezidentas guodžia Dan McKinney, kurio žmona žuvo sprogime. Šalia prezidento 
ir jo žmonos Hillary — Jason Smith, kurio motina žuvo nelaimėje. Vadovaudamas gedulo 
pamaldoms, prezidentas kalbėjo: „Mūsų žodžiai menki, palyginus su Jūsų patirtu nuostoliu. Jūs 
praradote per daug, bet nepraradote visko. Ir tikrai nepraradote Amerikos, nes mes su jumis 
būsime tiek rytojų, kiek reikės. ... Ką mes esame skolingi tiems, kurie sumokėjo auka, tai pareiga 
apsišvarinti nuo tų tamsių jėgų, kurios išugdė šį blogį. ... Mokykime savo vaikus, kad paguodos 
Dievas yra taip pat ir teisingumo Dievas”, kalbėjo prezidentas. Dabar jau rasti 78 žmonės užmušti, 
daugiau kaip 400 sužeistų ir 150 dar nerastų. Suimti sprogdinimu įtariami amerikiečiai, ir atrodo, 
kad jie dalyvavo amerikiečių kraštutiniųjų „milicininkų” organizacijose, kurios jungia Amerikos 
valdžia nepatenkintus žmones, kurie mano, kad Jungtinės Tautos netrukus užims Ameriką.

Baltijos organizacija: 
Neleistina jėga ginti 

piliečių užsienyje
Vilnius, balandžio 21d. (Elta) 

— Nė vienoje iš dešimties Balti
jos Jūros Valstybių Tarybos 
(BJVT) narių nėra tokios pa
dėties, kuri leistų kitai vals
tybei pasinaudoti teise jėga 
apginti savo piliečius, pasakė 
BJVT komisijos pirmininkas 
Ole Espersen, paprašytas pa 
komentuoti didelę Baltijos 
valstybių reakciją sukėlusį 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistro Andrėj Kozyrev pareiš
kimą.

Penktadienį Vilniuje sureng
toje spaudos konferencijoje jis 
apibendrino keturių dienų vi
zito Lietuvoje rezultatus. BJVT 
komisijos žmogaus teisėms ir 
demokratinėms institucijoms 
pirmininkas buvo atvykęs susi
pažinti su žmogaus teisių būkle,

Pabėgo devyni
nelegalūs migrantai
Ryga, balandžio 13 d. — Bent 

devyni Latvijoje laikomų maž
daug šimto nelegalių migrantų 
iš Azijos pabėgo iš stovyklos prie 
Olaine, kur buvo laikomi. Vi
daus reikalų ministerijos spau
dos centro direktorius Nor- 
munds Belskis pasakė, kad pa
bėgimas buvo gerai suorgani
zuotas ir greičiausiai norėta juo 
apsunkinti Latvijos derybas su 
kaimyninėmis šalimis dėl nele
galių migrantų.

Diplomatinės pastangos spręs
ti jau ilgai besitęsiantį nelegalių 
migrantų judėjimą per Latviją 
iš Rusijos ir Baltarusijos pąju- 
dėjo pirmyn balandžio lld., kai 
Latvyos Užsienio reikalų minis
terija pakvietė Rusiją dalyvauti 
šio klausimo sprendime ir ruo
šiant dvišalę migracijos sutartį.

kio nutarimo priėmimą Vakarai 
nori įtikti Rusįjai. Toks kursas 
yra provokacinio pobūdžio. At
sisakymas nurodyti konkretų 
NATO plėtimo laiką priimant į 
ją Rytų Europos valstybes „gun 
do Rusiją” ū* reiškia, kad „visas 
Rytų blokas lieka toks, koks jis 
buvo komunizmo laikais”.

jo tiriamos srities organizacijų 
veikla Lietuvoje

Spaudos konferencijoje Ole 
Espersen sakė, kad, jo nuomone, 
per trejus metus Lietuva padarė 
didelę pažangą žmogaus teisių 
apsaugos ir demokratijos sri
tyse. Iš pasiekimų BJVT parei
gūnas minėjo Konstitucinio 
Teismo ir Seimo kontrolierių 
įstaigos įkūrimą, teismų siste
mos reformavimą, pilietybės 
problemos išsprendimą, platų 
bendradarbiavimą su Jungtinių 
Tautų Plėtros programa ir ki
tomis tarptautinėmis organiza
cijomis, daugelio tarptautinių 
konvencijų ratifikavimą.

Tačiau, pastebėjo Ole Esper
sen, Lietuvoje dar yra likę šios 
srities problemų. Svečio atsto
vaujama organizacija, be kita 
ko, tikisi, jog Lietuva ratifikuos 
Europos Žmogaus teisių kon
venciją su visais jos protokolais. 
Ole Espersen teigė, kad visos

Seimas toliau svarstys 
Komunistų partijos turto 

klausimą

Vilnius, balandžio 20 d. 
(AGEP) — Lietuvos Seimas 
53-mis balsais atmetė Seimo Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) frakcijos seniūno 
Andriaus Kubiliaus pateiktą 
nutarimo projektą, kad būtų 
sukurta Seimo komisya ištirti 
spaudoje paskelbtą informaciją 
„apie buvusiosios LKP turto ir 
pinigų ’išplovimą’ bei galimą kai 
kurių šiandieninių Lietuvos 
Respublikos aukščiausiųjų pa
reigūnų bei Seimo narių daly
vavimą šioje nusikalstamoje 
veikloje”.

Seimas tačiau priėmė (51 bal
su) alternatyvų Seimo vicepir
mininko Juozo Bernatonio pa
teiktą projektą, kuriame nutar
ta šį klausimą toliau svarstyti. 
Opozicijai nebedalyvavus balsa
vime, prieš šį projektą balsavo 
5, o susilaikė 1 Seimo narys.

Konservatoriai siūlė, kad „dėl

BJVT šalys, taip pat ir Lietuva, 
turėtų kaip galima greičiau at
sisakyti mirties bausmės. Jis 
taip pat sakė turįs duomenų 
apie žmogaus teisių problemas 
kariuomenėje.

Ole Espersen taip pat minėjo 
Lietuvai, kaip ir kitoms BJVT 
šalims, būdingą problemą — 
perpildytus kalėjimus. BJVT 
komisijos pirmininkas pabrėžė, 
jog šalies bausmių sistema 
turėtų būti keičiama taip, kad 
į kalėjimus patektų tik krimi
naliniai nusikaltėliai. Be to, 
būtina sutrumpinti laiką, kurį 
įtariamasis laukia teismo.

Savo išvadas apie žmogaus 
teisių būklę bei demokratinių 
institucijų veiklą Lietuvoje Ole 
Espersen apibendrins ataskaito
je Baltijos Jūros Valstybių 
Tarybai.

Viešėdamas Vilniuje, jis susi
tiko su užsienio reikalų minist
ru Povilu Gyliu, Seimo Užsienio 
reikalų, taip pat Žmogaus ir 
piliečio teisių bei tautybių 
reikalų komitetų nariais, Aukš
čiausiojo Teismo ir Konstituci
nio Teismo vadovais ir kitais 
pareigūnais.

galimo asmeninio arba partinio 
suinteresuotumo” į komisiją 
nebūtų traukiami LDDP frakci
jos nariai.

Pagal Juozo Bernatonio pro
jektą, numatoma pavesti Seimo 
etikos ir procedūrų komisijai 
išanalizuoti spaudoje pateiktus 
faktus dėl Seimo nario Alfonso 
Navicko veiklos, ekonominių 
nusikaltimų komisijai ištirti, ar 
teisėtai buvo išdalintas paimtas 
Sovietų Sąjungai pavaldžios Lie
tuvos Komunistų partijos (LKP- 
SSKP) turtas, Valstybės kontro
lės departamentui patikrinti, ar 
teisėtai valdomas ir naudoja
mas iš LKP-SSKP paimtas vals
tybės turtas.

Seimo narys Audrius Kubilius 
posėdyje pažymėjo, kad suda
rant parlamentinę komisiją, bū
tų siekiama ištirti, kada ir kiek 
partinio turto buvo panaudota 
komerciniams tikslams, kas jį

Lietuva mokės 
kompensacijas, kai gaus 

jai priklausančias 
kompensacijas

Vilnius, balandžio 20 d. 
(AGEP) — Lietuvos valdžia 
balandžio 20 d. pareiškė, kad 
kai Lietuvos okupacijoje dalyva
vusios valstybės kompensuos jai 
padarytus nuostolius, dalis 
kompensacijų galės būti skir
ta ir nuo okupacijos nukentė
jusioms užsienio valstybių pilie
čiams Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijos pareiškimas pa 
skelbtas, atsižvelgiant „į vis 
plačiau diskutuojamą problemą 
dėl turto grąžinimo ir kompen
sacijų užsienio valstybių 
piliečiams už Lietuvoje prarastą 
turtą”.

Kaip jau buvo skelbta, aštuoni 
įtakingi JAV Kongreso nariai 
balandžio viduryje įspėjo 
trylikos Rytų Europos šalių, 
įskaitant ir Lietuvą, kad, jei 
nebus grąžinta komunistų kon 
fiskuota žydų nuosavybė, nu
kentės šių šalių santykiai su 
Vašingtonu.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija pažymi, kad 1990 
metais atkūrusi savo nepri
klausomybę, Lietuva ėmėsi 
atstatyti visų tautybių Lietuvos 
piliečių teises į išlikusį nekil
nojamąjį turtą, kuris buvo atim
tas nacių ir sovietų okupacijos 
metais. Tačiau, kaip sakoma pa
reiškime, tai „buvo ir lieka 
sudėtingas uždavinys, susijęs su 
daugybės įvairių tautybių žmo
nių likimais ir interesais”.

Lietuvos vyriausybė sprendžia 
ir ateityje konstruktyviai spręs 
visus klausimus dėl išlikusio 
turto grąžinimo Lietuvos žydų 
visuomeninėms bei religinėms 
bendruomenėms, bei teiks joms 
visokeriopą paramą, pažymi 
užsienio reikalų ministerija ir 
nurodo, kad 1992-1994 metais 
šioms bendruomenėms perduo
tos kelios dešimtys anksčiau 
priklausiusių pastatų.

„Lietuvos valstybė nėra pajė
gi grąžinti ar kompensuoti visą 
okupacijos metu prarastą turtą, 
kol jai pačiai nėra kompensuota 
už visus okupacinių režimų pa
darytus nusikaltimus”, pažy
mima pareiškime. Pasak doku-

dabar valdo ir ką pavyko nu
slėpti nuo buvusios Aukščiau
siosios Tarybos komisijos, kuri 
inventorizavo ir perėmusios 
LKP-SSKP turtą. A. Kubilius 
pabrėžė, kad tai yra politinė 
problema.

Jis be kita ko pastebėjo, kad 
jeigu „Respublikoje” išspaus
dintą informaciją pavyko su
rinkti žurnalistams, tai „kokią 
informaciją turi kitų valstybių 
struktūros”, norinčios įtakoti 
Lietuvos politinį gyvenimą.

LDDP frakcijai priklausąs 
Juozas Bernatonis pasiūlė 
problemą svarstyti plačiau — 
kaip Komunistų partijai pri
klausęs turtas buvo išdalintas ir 
kaip juo dabar disponuoja 
valstybė. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį, kad pokalbio įrašas, 
pagal kurį parengta pirmoji 
straipsnių „Klanas” dalis, buvo 
padarytas partijos būstinėje, kai 
ji buvo opozicijoje. Jeigu tai 
buvo Lietuvos Specialiųjų 
tarnybų darbas — kas jį sank
cionavo ir „kaip Europoje būtų 
vertinamas Landsbergio reži
mas, jeigu paaiškėtų, kad opo
zicinės partijos buvo totaliai 
sekamos”, klausė J. Bernatonis.

mento, nebūtų teisinga versti 
visą atsakomybę dėl to Lietuvos 
valstybei ir visą kompensacijų 
naštą jos žmonėms, kurie ne dėl 
savo kaltės 1940 m. prarado 
laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuva dar kartą pabrėžia, 
kad reikalauja iš valstybių, 
kurios tiesiogiai dalyvavo 
Lietuvos okupacijoje, kom
pensuoti Lietuvai ir jos pilie
čiams padarytą žalą. „Kai tokia 
kompensacija už padarytą žalą 
bus išmokėta, o tai yra teisinė 
ir moralinė šių valstybių parei
ga, dalis šios kompensacijos ga
lės būti skirta ir užsienio vals
tybių piliečiams, nukentėju- 
siems nuo okupacinių režimų 
Lietuvos teritorijoje”, pažymi 
Užsienio reikalų ministerija.

Dokumente pabrėžiama, kad 
Lietuvos vyriausybė „su dė
kingumu priimtų visų valstybių 
ir bendruomenių, tarp jų ir Pa 
šaulio Žydų Bendruomenės, pa
ramą, siekiant, kad valstybės, 
atsakingos už Lietuvos okupaci
ją ir aneksiją, kompensuotų pa
darytą žalą ir, kad pagaliau 
būtų atkurtas tikras teisingu 
mas”.

Miškelyje užtiktas
radioaktyvus radinys

Vilnius, balandžio 20 d. 
(AGEP) — Fizikai, tyrę radio
aktyvų radinį Vilniuje, nustatė, 
jog jis yra atominės elektrinės 
kuro elementas, tačiau dar ne
gali tvirtai pasakyti, ar jis iš Ig
nalinos jėgainės.

Kaip rašo korespondentas 
Gintas Cibas, lygiai prieš 
savaitę Karoliniškių miškelyje 
Vilniuje atsitiktinai rastas 
metalinis vamzdelis, kurio 
turinys spinduliuoja maždaug 
100 mikrorentgenų per valan 
dą. Tai maždaug septynis kar 
tus viršija natūralų foną, tačiau, 
pasak branduolinės fizikos spe
cialistų, radioaktyvus radinys 
nesukėlė tiesioginio pavojaus 
aplinkinių gyventojų sveikatai.

Fizikos Instituto Branduoli
nių tyrimų laboratorijoje Vil
niuje, pirminė ekspertizė nu
statė, kad maždaug 40 centimet
rų ilgio, 14 milimetrų skersmens 
(18 x 0.5 colių) ir apie 1 kilo
gramą (2.2 svarų) sveriančiame 
cirkonio vamzdelyje yra 
radioaktyvios medžiagos su 
urano priemaišomis. Tolimesnė 
ekspertizė turi nustatyti urano 
tipą ir palyginti jį su Ignalinos 
atominėje elektrinėje naudo
jamuoju kuru.

Kaip žinoma, maždaug prieš 
dvejus metus iŠ Ignalinos 
jėgainės dingo visa branduolinio 
kuro kasetė, kurios iki šiol 
nerasta. Generalinės prokura 
tūros tardytojai dabar mėgina 
nustatyti galimą šio incidento 
ryšį su radioaktyviuoju radiniu 
Vilniuje.

KALENDORIUS

Balandžio 25 d.: Šv. Morkus, 
evangelistas; Melą, Tomantas, 
Žadmantas

Balandžio 26 d.: Marcelinas, 
Dargaitė, Gailenis, Vilūne 1986 
m. Černobylio elektrinėje įvyko 
avarija, nuo kurios šimtai žmo 
nių jau mirė, kiti dar serga 
Avarijai likviduoti iš Lietuvos 
buvo pasiųsta 7,000 žmonių, 
grįžę 5,200 susirgo.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PIKTYBINIŲ VIRUSŲ 
EPIDEMIJOS PASAULYJE

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

i

Vokietijoje, Marburgo mieste, 
yra Behringo vaistų ir skiepų 
pramonės laboratorija. Skiepų 
serumui gaminti naudojama 
beždžionių inkstų ląstelių 
kultūros. Beždžiones importuo 
ja iš Pietinės Afrikos, Ugandos. 
1967 metais vieno transporto 
metu buvo atgabenta 450 bež
džionių Po keletos dienų bež
džionės pradėjo staigiai sirgti ir 
masiniai stipti. Netrukus susir
go ir 31 laboratorijos dar
bininkas. Devyni susirgusieji 
mirė. Liga pasireikšdavo aukšta 
temperatūra, galvos, akių, 
nugaros skausmais, kraujavimu 
iš burnos, nosies ir virškinamojo 
trakto. Mirtingumas buvo 
didelis, vienas iš keturių 
susirgusių mirdavo. Tiems, 
kurie pagydavo, lupdavosi oda, 
iškrisdavo plaukai ir kai ku
riems atsirasdavo psichiniai 
pakitimai. Ligos sukėlėjas buvo 
tuo metu dar nežinomas, į ries
tainį panašus, virusas, kuris 
buvo pavadintas Marburgo vi
rusu. Jeigu beždžionės, už
sikrėtusios tuo virusu, greitai 
susirgdavo ir stipdavo, tai reiš
kė, kad tas virusas gamtoje atsi
rasdavo kokio nors kito gyvio
kūne, iš kurio patekęs į beždžio
nės organizamą, jis sunaikinda
vo beždžionių kūno imunitetą. 
Jungtinių Tautų sveikatos sky
riaus virusų tyrinėtojams buvo 
svarbu surasti rezervuarą ir 
židinį, iš kurio galėjo būti kilęs 
tas virusas. Žinoma, jis turėjo 
būti Afrikoje, toje vietovėje, iš 
kurios beždžionės buvo atvežtos. 
Jungtinių Tautų sveikatos sky
riaus tyrinėtojams pagaliau 
pavyko nustatyti, kad pirmas 
užregistruotas tokia liga ser
gantis žmogus, vardu Monet, 
mirė Afrikoje, Nairobi ligo
ninėje. Prieš susergant, jis 
atostogaudamas porą savaičių 
praleido Ugandoje, prie Mount 
Elgon. Žmonės, gyvenantieji 
prie to kalno, sakė, kad jų apy
linkėje ne tik beždžionės, bet ir 
gyventojai susirgdavo liga, 
kurios simptomai būdavo pana
šūs į Marburgo virusu sergan
čių. Nepaisant, kad Jungtinių 
Tautų sveikatos skyriaus tyri
nėtojai labai kruopščiai tyrė 
įtartinas ir galimas viruso 
rezervuaro vietoves, Marburgo 
viruso židinio surasti nepavyko.

Praėjo beveik devyneri metai,
1978 metų liepos mėnesį Su
dane, Maridi miesto ligoninėje, 
prasidėjo staigi ir didelė epide
mija. Ligoninės gailestingos 
seserys, slaugės, ligoniai ir ligo
nių giminės pradėjo masiškai 
mirti. Panašiai, kaip Marburgo 
epidemijos metu, liga pa
sireikšdavo aukšta kūno tempe
ratūra, vėliau kraujavimu iš no
sies ir burnos bei virškinamojo 
trakto. Ligoninės tarnautojai 
išgąsdinti epidemijos, po poros 
mėnesių išlakstė. Jiems išlaks- 
čius, išsiskirstė ir ligoniai. Ligos 
epidemija staigiai pasibaigė. 
Šios epidemijos sukėlėjas buvo 
virusas, dvigubai mirtingesnis 
ir pavojingesnis negu Marburgo 
virusas. Jo išvaizda buvo panaši 
į supjaustytus makaronus su 
užriestu vienu galu. Vėliau tas 
virusas buvo pavadintas Ebola 
Sudan virusu.

Po trijų mėnesių, tos pačios 
vasaros pabaigoje, Centrinėje 
Afrikoje, Zaire, prie Ebola upės, 
Belgijos vienuolių seselių vado
vaujamoje misionierių ligoninė 
je, prasidėjo labai piktybinė 
virusinė epidemija, kur kas pa
vojingesnė negu Sudane buvo- 
sioji Ligos epidemija prasidėjo 
ligoninės ambulatorijoje.

Seselės vienuolės ligoninės am
bulatorijoje kasdieną duodavo 
antibiotikų ir nėščioms mo
terims vitaminų injekcijas. Jos 
taip pat duodavo ir maliarija bei 
kitomis ligomis sergantiems in
jekcijas. Pacientų kasdien bū
davo nuo 3 iki 6 šimtų. Injekci
joms jos vartodavo tik penkis 
švirkštus ir penkias adatas. 
Naudotas adatas praplaudavo 
šiltu vandeniu dubenyje, bet 
daugiausia vartodavo neplautas 
nuo vieno ligonio kitam. Pacien
tų tarpe, matyt, buvo vienas 
užsikrėtęs piktybiniu virusu, 
nes ambulatorijos pacientai 
pradėjo staiga sirgti dar neži
noma liga. Pradžioje mirė tie, 
kurie gavo injekcijas, vėliau liga 
plito giminių ir ligoninės tar
nautojų tarpe, arba ir tų žmonių 
tarpe, kurie turėjo bet kokį kon
taktą su sergančiais. Ypač daug 
susirgdavo tų, kurie mirusius 
ruošdavo laidotuvėms ir plau
davo jų lavonus. Netrukus du 
trečdaliai ligoninės tarnautojų 
buvo mirę arba mirštantys. Liga 
per ligonių gimines plito visoje 
apylinkėje. Ebola upės rajone 
esantieji 55 kaimai buvo 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. 
Kaimuose žmonės mirė masiš
kai. Devyni iš dešimties už
sikrėtusių mirdavo. Tai buvo 
didžiausias mirtingumas bet ka
da užregistruotas sergančių 
žmonių tarpe. Pagydyti užkrės
tą žmogų nebuvo jokios galimy
bės. Jokie vaistai ir jokie an
tibiotikai nesustabdyvavo ligos. 
Ja užsikrėtęs, mirdavo 7-10 
dienų laikotarpyje. Liga prasi
dėdavo aukšta temperatūra, 
akių, galvos ir nugaros skaus
mais. Vėliau prasidėdavo krau
javimas iš nosies ir burnos. 
Liežuvio paviršius nusilupdavo, 
palikdamas nepaprastai skaus-

APŽVELGTA TELŠIŲ
CARITAS VEIKLA

Gruodžio 13 d. buvo surengta 
Telšių vyskupijos Caritas 
konferencija. Šv. Mišias Telšių 
katedroje aukojo vyskupas An 
tanas Vaičius, jo kancleris 
mons. Juozapas Pranciškus Gel 
gaudas ir Klaipėdos Kristaus 
Karaliaus bažnyčios klebonas 
kun. Bernardas Talaišis. Kon
ferencijai, kuri vyko Telšių 
kultūros rūmuose, vadovavo 
vyskupijos Caritas direktorius 
Telšių katedros klebonas deka
nas kun. Juozas Šiurys. Rengi
nyje dalyvavo Lietuvos Caritas 
Federacijos generalinė direkto
rė s. Albina Pajarskaitė ir Fede
racijos centro tarnybų vadovai.

Vyskupijos Caritas vadovė 
Irena Želvienė apžvelgė trejų 
metų darbus. Jos nuomone, ge
riausiai sekėsi Socialinio darbo 
tarnybai. Senelių namai veikia 
arba steigiami Klaipėdoje, Kai 
tinėnuose, Žemaičių Kalvarijo
je, Ylakiuose, Skuode, Rietave, 
Pagėgiuose, vaikų namai — Mo
sėdyje, labdaros valgyklos — 
Luokėje, Mitkaičiuose, Nęvarė- 
nuose, Nerimdaičiuose, Telšiuo
se. Vyskupijoje veikia 14 Cari

mingą nepadengtą liežuvį. Akys tas bibliotekų. Visose ligoninėse 
pasruvdavo krauju. Vietoje ašarų įrengtos koplyčios arba maldos 
kraujas tekėdavo per skruostus, kambariai. Nemaža darbą nu- 
Oda susproginėdavo ir per veikė ir 10 šeimos centrų. Cari 
plyšius sunkdavosi nekrešantis tas grupės, sutelkusios, 1,200 
kraujas. Žarnos prisipildydavo žmonių, veikia 65 vyskupijos 
krauju ir ligonis pradėdavo parapijose iš 155 parapijų, 
krauju viduriuoti ir krauju vem- Vyskupijos Caritas reikalų ve- 
ti. Krūtinės ląstą užpildavo deja vėl buvo išrinkta medicinos 
kraujas, širdies raumuo su- sesuo Irena Želvienė. Kiti Tel- 
minkštėdavo ir kraujuodavo, šių vyskupijos Caritas valdybos 
Kepenys ir inkstai sproginėdavo nariai paskirti gruodžio 28 d. 
ir kraujas verždavosi į perito- įvykusiame tarybos posėdyje:
neumo ertmę. Gerklės ir bron
chų epitelis nusilupdavo ir kvė
pavimo takai kraujuodavo. 
Ligonis pradėdavo atsikosėti 
krauju, smegenyse susidaryda
vo kraujuojantys židiniai, 
prasidėdavo konvulsijos, ir ligo
nis tokioje agonijoje mirdavo. 
Tokiu atveju mirusio kūnas 
greitai kinta. Žmogaus organai 
ir audiniai virusų ir karščio įta
koje suskystėja, sutirpsta taip, 
kad mirusio kūnas tampa lyg 
maišas, pripildytas skysčio.

Buvo pavojus, kad netoli esan
tis Kimshasa miestas, turintis 
2 milijonus gyventojų, bus epi
demijos nušluotas nuo žemės pa 
viršiaus. Zairo prezidentas 
Mobutu paskelbė draatinį mies
to karantiną. Niekas negalėjo į 
miestą įvažiuoti arba išvažiuo
ti. Kareiviams, apsupusiems 
miestą, buvo įsakyta šauti į 
kiekvieną, kas bandys iš miesto 
išvažiuoti arba į jį įvažiuoti. 
Miestas buvo visiškai izoliuotas, 
bet tokiu būdu apsaugotas nuo 
epidemijos. (Bu8 daugiau)

mokymo ir ugdymo tarnybos 
vadove — farmacininkė Liucija

APSILANKYMAS
VILNIUJE

Pasitaikė toks rytas: buvo 
neįmanoma išvažiuoti iš garažų,

Kūčios Kaltinėnų senelių ir vaikų invalidų namuose. Juos visus tėviškai globoja kun. Petras 
Linkevičius.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

Urbonienė, socialinio darbo 
gyd. Albertas Kojelė, šeimos — 
gyd. Irena Matulaitienė, ligonių 
— gyd. Adolfiną Striaukienė. 
Ekonominėje tarnyboje dirbs 
buhalteris Petras Rudinskas ir 
inžinierius, buvęs Aukščiausio
sios Tarybos deputatas Vytau
tas Puplauskas.

Organizacijos direktoriumi 
vyskupas vėl paskyrė kun. J. 
Šiurį. Telšiuose neseniai pradė
to leisti dienraščio „Žemaičių 
aidas” redaktorė Jadvyga Leka
vičienė žadėjo visuomenę infor
muoti apie vyskupijos Caritas 
veiklą.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

1994 m. gruodis)

PASAULINĖ JAUNIMO 
DIENA - DIDELIS 

PASISEKIMAS

Vatikano Pasauliečių tarybos 
vįceprezidepto, Romos kurijos 
vyskupo Pajai Cordes teigimu, 
Maniloje sausio mėnesį vykusi 
katalikų Pasaulinė jaunimo die
na, kurioje dalyvavo keturi mili
jonai žmonių, buvo pasisekimas 
ne tik dalyvių gausumu. Inter
viu Vokietijos katalikų žinių 
agentūrai KNA vyskupas vasa
rio 22 d. pabrėžė, jog Maniloje 
skelbiama Naujiena suteikė aiš
kių impulsų ir asmeniškam, ir 
bendruomeniniam tikėjimui.

Vyskupas pastebėjo, jog pasi
sekimas Maniloje nereiškia, kad 
Bažnyčia vėl atrado jaunimą. 
Tačiau Jaunimo diena Filipinų 
sostinėje parodė, kad „Evangeli
ja jaunajai kartai turi ką 
pasakyti”. Kadangi į Pasaulinį 
jaunimo susitikimą Filipinuose 
galėjo nukeliauti tik nedidelis 
skaičius europiečių, Europos 
jaunimo diena bus surengta 
rugsėjo 6-10 d. Italijos mieste

troleibusai nevažiavo. Lietuvo
je, Vilniaus miesto seniūnijos 
nebarstė druskos visą naktį, 
kaip pas mus Čikagoje. Vis tiek 
vienu ar kitu būdu susirinko 
neonatologų, pediatrų iš įvairių 
Lietuvos kampų pirmą dieną iš
klausyti pediatro neonatologo 
dr. Rokithumar Vasa iš Univer- 
sity of Illinois at Chicago pa
skaitų. Atvyko iš: Lazdijų, 
Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Jo
niškio, Ukmergės, Šalčininkų, 
Panevėžio, Švenčionių, Zarasų, 
Telšių, Tauragės, Pakruojo, 
Marijampolės, Kelmės, Vilka
viškio, Kretingos ir iš visų Vil
niaus miesto gimdymo namų 
bei universitetinių klinikų ir li
goninių.

Dr. Vasa — ne pirmą kartą 
Lietuvoje. Pirmą kartą buvo at
vykęs su „People to People” or
ganizacija 1990 m. Jis yra ne 
onatologas Mercy ligoninėje, 
Čikagoje, o Mercy ligoninė yra 
narė UIC perinatalinio tinklo 
(network). Jis pastebėjo, didelę 
pažangą perinatalinės ir pediat
rijos skyriuose Vilniuje bei 
Kaune. Apsidžiaugė, kad seka
ma UIC programa.

Darbo dieną pradėjo prof dr.

Vytautas Basys, viršininkas 
neonatologijos klinikų prie Vil
niaus universiteto ir preziden
tas Lietuvos pediatrijos drau
gijos.

Dr. Vasa savo namuose globo
jo dr. Vladimiras Chijonas, 
kuris prieš dvejus metus da
lyvavo UIC programoje. Vertė
jas buvo dr. Arūnas Liubšys, 
skyriaus vadovas, kuris irgi 
stažavosi UIC.

Prasideda perinatalinės prog
ramos su Lietuvos įstaigomis, 
paskutinieji metai. „Kur tau, — 
pasakė dr. Vanda Vainauskie
nė, Motinos ir vaiko sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėja. — 
Turime tęsti toliau, mums dar 
daug žinių trūksta”.

UIC su prof. dr. Vidayasagar 
sutinka tęsti programą toliau. 
Pastangos yra daromos įvesti 
panašią programą Latvijoje.

Jau penkti metai, kai „Lithu- 
anian Mercy Lift” remia perina- 
talinę programą Lietuvoje. Šį 
rudenį dar kartą pakviesti du 
gydytojai lankyti seminarą ne- 
onatologams ir stažuotis UIC.

Pranė Šlutienė
Perinatalinės programos 

koordinatorė

Loreto,
Tokio masinio dalyvavimo Pa

saulinėje jaunimo dienoje 
Maniloje priežastimi vyskupas 
pavadino „didelę pagarbą” po
piežiui kaip asmeniui ir oficia
liam Bažnyčios vadovui. Be to, 
daug reikšmės turėjo patys fili
piniečiai, pasižymintys draugiš
kumu, atvirumu ir komunika
bilumu. Vyskupo žodžiais, po
piežiui pavykę tiesiogiai užkal
binti žmones. „Nuostabu, kaip 
laisvai jautėsi Maniloje, kaip jis 
nepaisė jokio ceremonialo”, 
sakė Cordes.

BŪTINA STIPRINTI
RELIGINĮ AUKLĖJIMĄ

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
teigimu, silpnos religinio auklė
jimo programos palieka katali
kus „beginkliais”, iškilus tikė
jimo praradimo arba sektų pa 
trauklumo pavojui. Per audien
ciją, vasario 7 d. suteiktą Ar
gentinos vyskupams, atvyku- 
siems į Romą vizitui ,,ad limi- 
na”, popiežius pabrėžė, kad ge
resnė katechezė ir realus kata
likų liturgijos supratimas ne tik 
padėtų žmonėms išlikti katali
kais, bet ir sustiprintų juos kaip 
krikščionybės liudytojus. Religi
nis tamsumas ir neadekvatus ti
kėjimo supratimas daro žmones 
itin atvirus toms naujoms reli
ginėms grupėms, kurios į savo 
doktriną bei filosofiją įtraukia 
populiarius katalikų pamaldu
mo elementus. Daugelis iš šių 
grupių, toliau kalbėjo popiežius, 
„Šventojo Rašto ir krikščiony
bės elementus derina su kitomis 
ištraukomis iš Rytų filosofijų ir 
religijų, magijos ir psichologijos 
technikomis. „Plintančios sek
tos ir naujos religinės grupės, 
traukiančios daugelį tikinčiųjų 
ir sėjančios sumaištį bei neti
krumą tarp katalikų, kelia pa
storacinį susirūpinimą”, sa
kė popiežius Argentinos vys
kupams.

Rengiantis 2000 metų šventei, 
popiežius Jonas Paulius II para
gino Argentinos vyskupus ir 
visus šios šalies tikinčiuosius 
geriau pažinti Bažnyčią ir jos 
mokymą. Jis taip pat pabrėžė, 
kad Vakaruose didėjantis seku- 
liarizmas, kurio apraiškų gali
ma išvysti ir Pietų Amerikos 
tradicinėse katalikiškose šalyse, 
gali ne tik paskatinti prarasti 
tikėjimą, bet sukelti grėsmę 
žmogaus gyvybei ir orumui. Nu
trūkus visiems ryšiams su Die
vu ir visus moralės sprendimus 
laikant reliatyviais, dažnai pra
dedamas pulti „asmens, kuris 
visada yra Dievo atvaizdas, oru
mas”, sakė Jonas Paulius II.

DIALOGU SIEKTI TAIKOS

Popiežius Jonas Paulius II pa
ragino visas tautas, religijas ir 
kultūras savo problemas spręsti 
„kantriu, ryžtingu ir pagarbiu 
dialogu”. Prieš Angelo maldą 
vasario 12 d. krikščioniškojo 
tarpininkavimo pavyzdžiu var
dan taikos popiežius pavadino 
šv. Kotryną Sienietę (1347- 

1380), kuri savo laikmečio val
dovus ir galinguosius ragino
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri 
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

užbaigti karus ir siekti taikos 
konstruktyviu dialogu. Popie
žius pabrėžtinai akcentavo svar
bų moterų indėlį į anuometinio 
ir šiandieninio pasaulio taiką.

(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 
1995, Nr. 2)

• Žiežmarių parapijos na
muose vasario 19 d. vyko šio 
dekanato Caritas organizacijos 
ataskaitinė konferencija, kurio
je dalyvavo Žiežmarių, Kruonio,

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

9030 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Rldge, IL 60415 

706-636-6622 
4149 W. 83rd St. 

312-736-7709

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

Pirmas apyl su Norlhwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

Cardlac Dlagnoala, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzla
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 SI. Tel. (708) 422 0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt tr šeštd 9 v r -12 vpp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120

Tel. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzle Avė.. Chicago 
(312) 778-5969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd„ Hickory Hllle, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (706) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112

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

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.
Litis, IL 60532

Tel. 708-963-1410
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzle

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

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

Namų 708-448-5548
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS (R PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SehlHer «., Eknhuret. IL 80128 

708-041-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais M. 706-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6185 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedzle, Chicago 60652 
Tel. 112-434-2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Nepervllle IL 60583
Tel. 706-527-0090

Valandos pagal susitarimą

K«b. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avo., 
Chicago, III. 60652

Kalvių ir Darsūniškio parapijų 
Caritas darbuotojai. Darbo ata
skaitą perskaitė dekanato Cari
tas vadovė E. Šakienė. Apie pa
grindinius Caritas veiklos as
pektus kalbėjo vyskupijos Cari
tas valdybos narės B. Grižienė,
L. Matkevičienė, R. Janušaity- 
tė, klebonai K. Kazlauskas ir P. 
Genevičius, daug eilinių Caritas 
darbuotojų, Maltos ordino pa
galbos tarnybos atstovai. Kon
ferencijos dalyviai dekanato 
Caritas vadove vėl išrinko E. 
Šakienę.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Superlor, Sulte 402

Valandos pagal susitarimą
Tel. — (1-312) 337-128S



A.P.P.L.E. organizacijos dalyviai Lietuvos ambasadoje Vašingtone su amb. dr. A. Eidintu viduryje 
po diskusijų švietimo reikalais Lietuvoje.

OPOZICIJOS PASTANGOS 
DAŽNAI TIK 

PAJUOKIAMOS
LIUDA RUGIENIENĖ

(Pabaiga)
— Ar nėra Seimo atstovas 

atsakingas žmonėms, kurie jį 
rinko, o ne opozicijai?

— Suprantu, kad jis atsakin
gas. Jis turi ginti tų žmonių 
reikalus. Žmonėms būtų daug 
aiškiau, ką jis daro, jeigu žinotų, 
kad posėdžiai yra transliuojami 
taip, kaip buvo Aukščiausios 
Tarybos laikais, kad tie žmonės, 
kurie jį rinko, girdi, ką jis kalba 
ir gali pasitikrinti, ar jie tei
singai balsavo, ar jie tikrai yra 
patenkinti tuo, kaip jis gina jų 
reikalus, bet mūsų Seimas 
įslaptintas. Tą nutarė valdžia, 
tą Seimo balsų dauguma pasi- 
balsuoja. Jeigu kada siūlom 
transliuot, jie nutaria, kad 
nereikia ir tada tu kalbi tiktai 
į knygą, kuri išeis po kažkiek 
metų, ir kurią istorikai galės 
pasivartyti.

— Ar tos knygos nėra dabar 
prieinamos, jeigu būtų reika
las?

— Jos yra prieinamos. Kas 
prieš porą metų buvo kalbama, 
tai jau dabar yra išleidžiamos.

— Tuoj pat negalima gauti?
— Tuoj pat ne, nes yra re

dakcija, tvarkymas, be to, žmo
nės net laikraščių neįstengia 
nusipirkti ar užsiprenumeruoti.

— Amerikoje, kai kandida
tuoja Kongreso atstovai ar 
senatoriai, labai dažnai yra 
viešai paskelbiama, kad tiek 
ar tiek kartų balsavime neda
lyvavo ir tais ar kitais klausi

Sekančią dieną po Dresdeno 
bombardavimo britų oro pajėgų 
ministerija paskelbė biuletenį, 
kuriame sakoma, kad smarkiai 
subombarduotas Dresdenas 
priešui buvęs gyvybiškai svar
bus miestas. Anot jų, miestas 
turėjo didelę chemijos, amuni
cijos ir kitų karo reikmenų pra
monę; jis taip pat buvo ir stra
tegiškai svarbus transporto ir 
komunikacijos centras bei ka
riuomenės kovai su Raudonąja 
armija pagrindinis koncent
racijos punktas (iš tikrųjų, 
beveik visi didesni fabrikai 
buvo Dresdeno priemiesčiuose 
arba užmiestyje; geležinkelio ir

Prof Vytautas Landsbergis savo darbo kabinete Vilniuje autostrados tiltai per Elbės upę
Nuotr Liūdos Rugienienės jftiįję0 nesugadinti; mieste ne-

mais balsavo už ar prieš, nes 
tai parodo, kaip tas asmuo 
atstovauja savo žmonėms. 
Čia toks dalykas turbūt nėra 
praktikuojamas?

— Pas mus buvo šiek tiek 
praktikuojamas Aukščiausio
sios Tarybos laikais, buvo 
skelbiama. Kai kada ir dabar 
yra paskelbiami balsavimų duo
menys, bet vėl — ar tai pasiekia 
žmonių sąmonę, ar jie turi kur 
pasiskaityti? Jeigu paskelbiama 
tik viename laikraštyje „Lie
tuvos aide”, dabar kuris pa
siekia vieną žmogų iš šimto, tai 
ta įtaka negali būti didelė, tai 
iš dalies lieka istorijai. Štai koks 
nors labai bjaurus įstatymas ar 
nutarimas priimtas, ar dėl KGB 
archyvų ar dėl kokių demokrati
jos suvaržymų, arba atmestas 
geras pasiūlymas, galima pa
skelbti pavardes, kas kaip bal
savo. Bet tokiai tikrai propagan
dinei kampanijai per rinkimus 
reikia lėšų, o lėšas turi štai ta 
partija, kuri yra valdžioje. Ji 
sėdi prie biudžeto.

— Jei opozicijai yra tokios 
sunkios, beveik neįmanomos, 
sąlygos Seime, tai kokiomis 
priemonėmis gali opozicija 
kovoti?

— Opozicijai nepavyko įtikin
ti, kad Seime yra reikalingas 
opozicijos įstatymas, ką mes 
siūlėm iš karto. Tai būtų reika
linga ne tik dabartinei, bet ir 
ateities opozicijoms, jeigu 
svarstyklės kitaip pakryps. Tai

buvo atmesta, net nesvarstant, 
net neįrašant į darbotvarkę, 
taip, kaip daugelis kitų dalykų 
atmetama. Pažadėjus tai iš
spręsti Seimo statute, taip pat 
likom apgauti, nes Seimo statu
te jokių opozicijos teisių nėra. 
Pvz.: jeigu yra metinis prane
šimas, kad galėtų būti ir metinė 
analizė padaryta iš opozicijos 
pusės taip pat oficialiai ir viešai. 
Jeigu kalba valdžios atstovai 
per televiziją ir aiškina žmo
nėms šalies reikalus, kad galėtų 
kalbėti ir opozicijos atstovai ar 
opozicijos vadovai. Nieko to 
Lietuvoj nėra, priešingai, net 
yra neleidžiama. Mes siūlėme, 
kad į televizijos, tai yra vals
tybės įstaigą, iš visų mokesčių 
mokėtojų pinigų išlaikomą, bū
tų įrašyta: Seimo opozicija turi 
teisę pasinaudoti valstybės tele
vizija savo pažiūroms ir savo 
kontaktui, savo ryšiui su rinkė
jais palaikyti. Tai atmetė iš kar
to, net nesvarstė. Štai kokia yra 
demokratija Lietuvoj. Jūsų 
klausimas pagrįstas — ką tada 
opozicija gali apskritai daryti? 
Opozicija stengiasi tai, ką gali, 
išnaudoti susitikimuose su rin
kėjais, su žmonėmis, todėl mes, 
ir po Lietuvą važinėdami, da
rome tokius susitikimus. Mes 
galime panaudoti tą nedidelę 
spaudos dalį, kuri yra mums 
prieinama, nors vyrauja kitokia 
spauda, pavaldi arba įtinkanti, 
ir šiek tiek vienas kitas radijo 
ar televizijos privatus kanalas 
dar neuždarytas, nors ir jie yra 
spaudžiami ir mes numatome, 
kad iki Seimo rinkimų gali būti 
visi uždaryti. Panaikinta sutar
tis, pagal kurią Amerikos ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
ir privatus verslininkas, įde- 
dantis savo kapitalą p. Ma- 
kaitis, buvo jau įsteigę nepri
klausomą televizijos kanalą. 
Atėjus šitai valdžiai, jie pir
miausia tą sutartį sudraskė, 
išdraskė jau surinktą įrangą,

HOLOKAUSTAS 

PELENŲ DIENĄ 

DRESDENE

VIKTORAS PRIŠČEPIONKA

Dresdeno žudynių atgarsiai

kad nieko panašaus nebūtų ga
lima padaryti, kad Lietuvoje ne
priklausomos informacįjos ne
būtų. Dabar turime Tele-3, tu
rime Baltijos televizįją. Štai 
opozicijos padėtis yra tokia, apie 
kurią aš norėčiau pasakyti, kad 
tai nėra opozicijos skundas dėl 
savęs pačios, tai yra nerimo 
šauksmas dėl demokratįjos liki
mo Lietuvoje ir būtų gerai, kad 
lietuvįja pasaulyje tai suprastų 
ir kad tai yra taip pat Lietuvos 
nepriklausomybės bylos dalis. j

— Pavažinėjus po Lietuvą, 
paaiškėjo, kad politinės 
problemos yra giliai susi
jusios su socialinėmis proble
momis. Sovietai išaugino 
grupę žmonių, kurie ne tik 
nedirba, bet yra paskendę 
alkoholyje ir dabar jau tie
siog kuria eilėraščius, kad 
kaip būtų gerai, jei sugrįžtų 
rusai, grižtų seni geri laikai. 
Ką galvoja jūsų politinė par
tija, kaip šią problemą rei
kėtų tvarkyti?

— Pirmiausia čia turėtų būti 
valstybės susirūpinimas ir vals
tybės politika. Jeigu yra tokių 
ribotų prasigėrusių ar kitaip ne
suprantančių tikros padėties 
žmonių, kurie svajoja, kaip 
gerai būtų rusų valdžia, o tą 
pažiūrą mielai platina rusų val
džios ne tik šalininkai, bet ir 
agentūra, kurios Lietuvoje 
knibžda, kiek tik reikia, tai 
valstybė, kuri nori išlikti, turėtų 
tuo rūpintis, veikti ne tik vals
tybės apsaugos arba saugumo 
tarnybos, bet turėtų veikti pap
rasčiausia propaganda. Žmo
nėm reiktų rodyti kasdieną, kas 
yra Rusija šiandien, kaip Rusi
joj gyvena tie patys žmonės, 
nenorintys dirbti, koks jų 
uždarbis, kokios ten pensijos ir 
kokios ten kainos, kad būtų 
matomas tas rojus, į kurį kokie 
nors propagandistai, kad ir 
eilėraščius dėliojantys, žmones 
vėl vilioja, kaip į Stalino rojų. 
Valstybė turėtų tuo rūpintis, 
bet valstybė to nedaro, vadinasi 
valstybė sutinka, kad tokios 
nuotaikoj būtų skleidžiamos. 
Tai kas tą valstybę valdo tada, 
gal tie, kurie irgi kreipia į tą 
pusę? Atsiranda gilus nepasiti
kėjimas visuomenėje, tarpu
savyje ir ypač tarp žmonių ir 
valdžios.

— Lietuvoje esant sunkiai 
ekonominei būklei, skai
čiuojama vienas milijonas 
pensininkų ir labai ryškus 
darbų trūkumas. Ar bus įma
noma artimesniu laiku pra
gyvenimo lygi pakelti, ar čia 
bus labai ilgas procesas?

— Jeigu bus šita valdžia, kuri 
dabar yra, tai bus ilgas procesas 
ir aš nežinau, kokia bus išeitis. 
Galbūt einama tiktai į kokį nors 
sprogimą — finansinį, socialinį, 
su nežinomom pasekmėm. Ke
lias galėtų būti kitoks, jeigu 
būtų skatinama žmonių inicia-

buvo jokių kareivinių, tik karo 
ligoninės — V.P.).

Švedijos ir Šveicaruos spauda 
pradėjo spausdinti savo užsienio 
korespondentų straipsnius, ku
riuose jie išsamiai aprašė Dres- 
deną ištikusią katastrofą. Pasak 
jų, tai buvo teroristinio pobūdžio 
bombardavimas, kurio metu 
žuvo ir tūkstančiai karo pabė
gėlių. Panašų pranešimą vasa
rio 17 d. Amerikoje paskelbė ir 
Associated Pres žinių agentūra, 
rezidencinės miesto dalies su
naikinimą pavadindama „deli- 
berate terror-bombing”. Į tai 
tuojau pat reagavo Vyriausias 
sąjungininkų kariuomenės šta 
bas (SHAEF) paskelbtu ko
munikatu, kuriame teigė, jog 
Dresdenas buvo bombarduo
jamas grynai strateginiu tikslu, 
o jei tuo metu miestas buvo pri-

tyva, darbštumas, smulkus 
verslas, amatai, aptarnavimo 
sfera privati ir skatinama, ne 
tiktai įstatymais leidžiama, bet 
ir sudaromi pranašumai, paska
tinimai ir iš valdžios pusės 
rūpestis, kad visa tai Lietuvoje 
kiltų.
— Ačiū pokalbį ir išsamius at
sakymus į klausimus.
TVIRTŲ ĮSITIKINIMŲ 

LIETUVIS
Kovo 20 d. politiniam kali

niui, žinomam visuomenės veikė
jui, knygnešio sūnui, poetui 
Juozui Grašiui sukako 80 metų. 
Kaip ir daugelis Lietuvos pa
triotų Juozas Grašys už meilę ir 
ištikimybę Lietuvai 1945 m. bir
želio 18 d. karinio tribunolo 
buvo nuteistas 20 metų ka
torgos.

Po Stalino mirties, 1955 m. 
vasarą, Juozas Grašys buvo 
paleistas ir grįžo į Lietuvą. Savo 
visuomeninę veiklą J. Grušys 
pradėjo labai anksti — 11 metų 
būdamas jis jau buvo Kretingos 
rinktinės Kulių šaulių būrio 
jaunasis šaulys — Vytis. Pir
mosios bolševikų okupacijos me
tais dalyvavo aktyvistų fronto 
pogrindinėje veikloje, buvo 1941 
m. sukilimo dalyvis. Vokiečių 
okupacijos metais dalyvavo Lie
tuvos Laisvės kovotojų sąjungos 
pogrindinėje veikloje.

Prasidėjus atgimimui, Juozas 
Gušys aktyviai įsijungė į 
Sąjūdžio veiklą. Šiuo metu yra 
Lietuvos knygnešio draugijos 
Kauno skyriaus pirmininkas, 
aktyvus žemaičių kultūros 
Paminklosaugos, Kraštotyros 
draugijų narys, priklauso Suki
lėlių klubui.

Praėjo Juozas Grušys lietu
viui likimo skirtą Golgotos kelią 
nepalaužtas jokių negandų, 
orus, aukštai pakelta galva, 
kaip ir dera tikram žemaičiui — 
žemaičių sukilėlio vado ainiui. 

(„Kauno diena”, 03.20)

NAUJA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Gardine, Baltarusįjoje, gyve
na keli šimtai lietuvių. Jie susi- 
vienijo į lietuvių bendruomenę.
Į surengtą steigiamąjį susirin
kimą atvyko Pelesos lietuviškos 
mokyklos mokiniai ir mokyto
jai, vadovaujami direktorės Pe
tronėlės Brazauskienės. Jie 
pasveikino gardiniečius, pado
vanojo Lietuvos vėliavą, suren
gė koncertą.

Gardino Lietuvių bendruome
nės pirmininke išrinkta buvusi 
mokytoja, pensininkė Irena 
Pavlovič, pavaduotoju — Gar
dino televizijos režisierius Algis 
Dirginčius. Numatoma kurti ir 
Lydos miesto lietuvių bendruo
menę. Tai būtų penktoji lietuvių 
organizacija Baltarusįjoje. Šiuo 
metu jos veikia Pelesoje, Gervė
čiuose, Minske ir Gardine. .

kimštas pabėgėlių ir jų daug 
žuvo — tai čia yra tik „nelai
mingas atsitikimas”.

Vakarų pasaulyje kilo pasi
piktinimas, ypač Amerikos 
gyventojų tarpe, kurie buvo įsi
tikinę, jog amerikiečių lėktuvai 
bombarduoja tiktai karinius bei 
strategiškai svarbius objektus. 
Nepasitenkinimas kilo net bri
tų parlamente. To pasėkoje 
Churchill, dabar jau pakeitęs 
savo nuomonę, karinio štabo 
vadams pasakė: „Man atrodo, 
kad atėjo laikas persvarstyti 
klausimą dėl Vokietįjos miestų 
bombardavimų, kurių tikslas, 
nors ir prisidengiant kitais pre
tekstais, yra grynai tik teroro 
didinimas... Dresdeno sunaiki
nimas tapo rimtu priekaištu 
Atlanto sąjungininkams dėl jų 
elgesio bombarduojant (Vokie
tijos miestus)... Aš jaučiu 
reikalą koncentruotis tiksliau 
ant karinių objektų, ...o ne ant 
grynai teroro veiksmų ir be
saikio naikinimo, nors ir kaip 
įspūdingo” (Brereton Green- 
hous, „The Crucibles of War
1939-1945: History of the 
R.S.A.F.").

Iš viešnagės grįžtant
Šį kartą paliksime politines, 

visuomenines ir kitas, paprastai 
šiose skiltyse diskutuojamas, 
temas, nes tenka keturias va
landas praleisti kelionėje: 
grįžtant iš viešnagės Los Ange
les (ir apylinkėse), Kalifornįjoje. 
Iš 37,000 pėdų aukščio pasaulis 
kitaip atrodo. (O gal dėl to, kad 
teko dvi dienas praleisti kitoje 
pusėje žemyno...) Net ir didinga
sis Colorado valstijos Rocky 
kalnynas — tik tamsus, suran
gytas kilimas, kur ne kur snie
go lopiniais pamargintas, o 
mažesni kalnai — tarytum kur
miarausiai. Iš tokio aukščio 
galima žvelgti į daiktus kitomis 
akimis.

Lėktuvas pakeliui iš Kalifor
nijos į Čikagą, nors iš dviejų die
nų viešnagės su tenykščiais lie
tuviais įspūdžiai tokie šilti ir 
malonūs, beveik be lėktuvo pa
galbos parneštų atgal į „Drau
go” redakciją, prie kasdieninių 
darbų bei rūpesčių.

„Draugo” reikalais praėjusį 
savaitgalį ir teko lankytis Kali
fornijoje, Los Angeles mieste, 
kur balandžio 23 d., sekmadienį, 
Draugo fondo atstovai-komite- 
tas suruošė šaunų pokylį. Komi
tetui pirmininkauja Vytautas 
Šeštokas, garbės pirmininkas 
yra prel. Jonas Kučingis, o įvai
rias kitas pareigas eina: Alfon
są Pažiūrienė, Angelė Vaiče- 
kauskienė, Karolis Milkovaitis, 
Vytautas Vidugiris ir Ričardas 
Ringis. Visi jie kruopščiai 
darbavosi, kad renginys pa
vyktų, todėl ir rezultatai buvo 
tokie džiuginantys. Mūsų dien
raščio bičiuliai Kalifornijoje 
supranta, jog kelias iki Draugo 
fondo milįjono dar toks ilgas, 
kad nei jo galo nematyti, tai ir 
mėgino bent kiek pagreitinti ke
lionę, kuri padėtų pasiekti tą 
„laimės žiburį” įgalinantį už
tikrinti „Draugo” ateitį. Reikia 
pripažinti, kad šis losangeliečių 
renginys ir Kalifomįjos lietuvių 
dosnumas gerokai pastūmėjo 
fondo vežimą į priekį.

* * *

Neužsiimsime rašyti pokylio 
reportažo — vien Los Angeles 
mieste gyvena daug gabių mūsų 
korespondentų, kurie tai pada
rys ir greitai, ir gerai. Tačiau 
būtų neįmanoma nepaminėti 
šios paslaugos „Draugui” ir 
nepadėkoti ją padariusiems.

Dažnai nuskamba posakis: 
„Draugo” šeima. Iš tikrųjų jis 
labai tikslus, nes apie šį pasku
tinį dar likusį užsienyje lietuvių 
dienraštį buriasi daug lietuvių.

Daug yra kalbama apie karą 
ir jo sukeltus žiaurumus. 
Paprastai karą laimėjusi pusė 
įvairius žiaurumus mato tik 
priešo pusėje. Į tai kitaip žvel
gia Stanfordo universiteto pro
fesorius Gordon Wright, kuris 
savo knygoje „The Ordeal of 
Totai War” rašo: „...Barbarybė 
karo metu nėra totalitarinių 
valstybių monopolis, ir tai pil
nai patvirtina Antrojo pasau
linio karo įvykiai. Anot šios te
zės, Atlanto sąjungininkai 
vykdė savitą genocidą, žiauriai 
iš oro puldami beginklius civi
lius žmones... Viską niokojantį 
Dresdeno bombardavimą 1945 
m. pradžioj, o taip pat ir 
atominių bombų numetimą ant 
Japonijos miestų, iš tam tikros 
perspektyvos žiūrint, galima pa
lyginti su žmonių naikinimo la
geriais (ertrmination camps)”.

„Homo hominis lupus ėst”, 
sakė senovės romėnai. Dresde
no žudynių liudininkas, poetas 
Hanns Gottschalk, rašė: „Die
vas... net savo didžiausios rūs
tybės metu tokio pragaro ir 
tokio prakeikimo nebuvo su-

Danutė Bindokienė

Visi skaito tas pačias žinias, 
straipsnius, aprašymus; sužino, 
kas vyksta šiapus ir anapus At 
lanto, o ypač visi gyvena mūsų 
tėvynės rūpesčiais, džiaugiasi 
jos laimėjimais. Nepaisant, kad 
„Draugas” tolimesnes vietoves 
pasiekia pavėluotai, vis tiek jis 
nepraranda savo reikšmės. Tai, 
atrodo, pradeda įsisąmoninti ir 
Lietuvoje (tiek vyriausybė, tiek 
eiliniai skaitytojai): „Drauge” 
spausdinama medžiaga sušilau 
kia greitos reakcijos, kuo redak 
cija ir skaitytojai ne kartą turėjo 
progos įsitikinti.

♦ * *
Turbūt nėra didesnio malonu 

mo, kaip susitikti su savo skai
tytojais, juos artimiau pažinti, 
išgirsti nuomones, pagei 
davimus ir net nusiskundimus. 
Tik taip visiems pasikalbėjus, 
galima tikrai veiksmingai dirb 
ti, geriau įgyvendinti lietu 
viškos spaudos tikslus bei 
siekius. Kadangi Kalifornijos 
lietuviai labai vaišingi ir šilti — 
kaip tenykštė gamta (sek 
madienį buvo 84 laipsniai F, o 
padangė — kaip žydintis linų 
laukas), teko išgirsti vien daug 
gerų žodžių „Draugui”. Jie tei
gia, kad galima priprasti net 
prie pašto „išdaigų” ir besivė 
luojančio dienraščio, nes 
„Dra. įas” yra draugas, kuris 
atneša naujienų, informacijų, 
aprašymų, ką kitose vietovėse 
lietuviai veikia, kaip gyvena. 
Šiuo metu aktualiausia tema — 
Lietuva, o „Draugas” nestoko
ja žinių iš tėvynės. Dėl to kali- 
forniečiai ir patys prenumeruo
ja, ir į Lietuvą gan daug 
prenumeratų užsakę, u 
„Draugą” ne tik skaito, bet 
jame ir rašo (turime daug nepa 
mainomų bendradarbių šiame 
telkinyje). Draugo fondas čia 
taip pat gausiai remiamas.

Tema apie Draugo fondo ren
ginį būtų nebaigta, jeigu atski
rai nepaminėtume ir nepasi
džiaugtume menine programa, 
kurią atliko Los Angeles vyrų 
kvartetas: Rimtautas Dabšys, 
Emanuelis Jarašūnas, Antanas 
Polikaitis ir Bronius Seliukas, 
akompanuojant pianistei Rai 
mondai Apeikytei. Kvartetas 
mums visiems jau iš anksčiau 
pažįstamas, bet, atrodo, kad jis 
ne tik nesikeičia, nesensta, o 
kaip vien tobulėja. Tai buvo 
galima jausti ir iš publikos 
reakcijos.

Apskritai savaitgalis Kalifor
nijoje yra neužmirštamas, todėl 
dar kartą „Draugas” nuošir
džiai dėkoja visiems.

galvojęs, kokį šiandien žmogus 
sukuria kitam žmogui... Dres 
deno sunaikinimas parodo, ką 
žmogus sugeba padaryti, kai jis 
peržengia sveiko proto ribą ir į 
vėžes įstato neapykantos jėgas. 
Neapykanta dar niekad nėra 
tarnavusi gyvybei” (Axel Ro 
denberger, „Der Tod von Dres 
den”).

Britų aviacijos maršalas Sir 
Robert Saundby savo įžan 
giniame žodyje David Irving 
knygai „The Destruction of 
Dresden” rašo: „Niekas negali 
paneigti, kad Dresdeno bom
bardavimas buvo didžiulė tra
gedija. (Taip pat) nedaug kas 
patikės... kad tai buvo karinė 
būtinybė... Tol, kol karai bus ve 

darni tautų kivirčams išspręs
ti, mes turėsime pergyventi ir 
karo sukeliamus žiaurumus, 
barbarybes ir (visokias) kraštu- 
tinybes. To pamoka yra 
Dresdenas”.

Aš žmonija mokosi iš
pamokų?

(Pabaiga)



b

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. balandžio mėn. 25 d.

LIETUVIU TELKINIAI

-SEATTLE, WA
r*.

IŠRINKTA NAUJA 
£ VALDYBA
• r-II -

Washington valstijos Lietuvių 
Bendruomenės ataskaitiniame 
susirinkime š.m. kovo 11 d. 
buvo išrinkta nauja valdybą 
1995-1997 m. kadencijai. Nau
jai valdybai pirmininkauja 
jaunesnios kartos veikli lie
tuvaitė Rasa Raišytė; vicepirm. 
pareigas vykdo Silvija Fabijo- 
naitė-Comeaux. Algis Kris 
išrinktas sekretorium, Marytė 
Jožaitienė — iždininke, o val
dybos nariais — Inga Gauriene, 
Marytė Oksaitė, ir Irena Bleky- 
tė. Valdyboje tebedalyvauja 
išeinanti iš pareigų pirmininkė 
Jūratė Mažeikaitė-Harrison ir 
it,Tulpė Times” laikraštėlio re
daktorė Zita Petkienė. Aukštai 
įvertindami Jūratės Harrison 
pirmininkavimo pasiekimus. 
Bendruomenės nariai jai šiltai 
dėkojo ir įteikė dovanų — Ri
manto Dichavičiaus meno kūri
nį.
SUSIPAŽINKIM SU NAUJA 

LB PIRMININKE

Naujai išrinkta pirmininkė 
-Rasa Raišytė, gimusi Buffalo, 
N.Y., Seattle gyvena beveik vi
są savo gyvenimą. Rasos tėve
liai, Nijolė ir Vidmant taišiai 
nuo mažens įjungė ją } lietuviš
ką veiklą. Rasa yra ateitininke. 
Lankė Vasario 16-tos gimnaziją 
Vokietijoje, dalyvavo „Lietučio” 
tautinių šokių grupėje, reiškia
si Lietuvos Dukterų draugijoje, 
ir 1993-1995 metais buvo Bend-

• ruomenės valdybos sekretorė. 
1 Rasa baigė mokslus University 
! of Washington 1991 metais.
• įsigydama diplomą rusų bei 
; rytų europiečių studijose, 
Z Jackson School of International 
Z Studies. Rasa dirba Microsoft
■ kompanijoje.
■
• KONCERTAVO
Z VYTAUTAS KERNAGIS

*
%* Gerai žinomas Lietuvoje dai

nininkas Vytautas Kernagis sa 
vo viešnagėje Seattle apsistojo 
pas Šarūną Marčiulionį. Šarūno 
paprašyti, Ina (Bertulytė) ir Jim 
Bray kovo 25 d. susikvietė lietu
vius šauniam koncertui ir vaka 
ronei. Humoristinėmis daino
mis Vytautas Kernagis ilgai 
džiugino dalyvius, dažnai visus 
įtraukdamas į dainų refrenus. 
Žiūrovai nuoširdžiai džiaugėsi 
proga išgirsti tokį puikų koncer
tą. Jų tarpe buvo žinomas reži
sierius Jonas Jurašas, atvykęs 
į Seattle ruošti spektaklį, „The 
One Who Got Slapped”. Spek
taklio atidarymas balandžio 19 
d. vyks University of Washing- 
ton teatre. Kernagis stebėjosi, 
kad Seattle buvo proga susipa
žinti trims žinomiems lietu
viams (Marčiulioniui, Jurašui, 
ir Kernagiui), kurie Lietuvoje 
niekad nebuvo susitikę. Vaka 
ronės dalyviai, nenorėdami 
staigiai baigti puikų vakarą, il
gai bendravo, šoko, 'dainavo.

kartodami naujai išmoktą 
refreną: „linksminkimės, kol 
mes jauni esma; nebebus mums 
kaip linksmintis, kad mes 
senėsma” Buvo tikrai atmin
tina vakaronė.

ATVYKO KUNIGAS 
AMBRASAS

Tėvas jėzuitas Kazimieras 
Ambrasas iš Montrealio kovo 
mėnesį lankėsi JAV ir Kanados 
vakaruose. Ta proga jis pasuko 
į Seattle, ir kovo 29 d. aukojo šv. 
Mišias Raišių namuose. Mišiose 
dalyvavo gražus būrys lietuvių, 
atvykusių net iš tolimesnių 
miestų, Olimpijos bei Arlington.

VESTUVĖS!

Daina Kinderytė ir Ken Mo- 
ninski balandžio 1 d. susituokė 
latvių liuteronų bažnyčioje, 
Seattle. Šauniose vestuvėse 
dalyvavo daugiau negu 200 sve
čių, suvažiavusių iš Washington 
valstijos. Aliaskos ir Kalifor
nijos. Laime ir džiaugsmu švy
tinčią nuotaką prie altoriaus 
lydėjo jos vyresnieji broliai 
Saulius ir Viktoras. Per 
vestuvinę puotą „Lietučio” tau
tinių šokių grupė, kuriai Daina 
ilgai priklausė, išvedė jaunąją 
ant scenos, sušoko „Sadutę”. Sve
čiai sudainavo „Ilgiausių metų” 
naujavedžiams, o jaunosios ma
mytei, Irenai Kinderienei buvo 
skirta daina — „Močiute, širde
le. tai tau”. Sekė puikios vaišės, 
šokiai, bendravimas.

Daina su Ken susipažino prieš 
metus, po to, kai apie ją pasirodė 
televizijos laida, „Northwest 
Evening Magazine”. Pamatęs 
tą programą, Ken laišku 
susipažino su Daina ir užsi
mezgė draugystė, iš kurios išsi
vystė meilė ir bendros ateities 
viltys. Ken eina atsakingas 
pareigas Mark Air. lėktuvų 
bendrovėje, kuri jį neseniai 
perkėlė iš Seattle į Denver, Co- 
lorado. Po „medaus mėnesio” 
jaunieji apsigyvens naujoje 
gyvenvietėje, Denveryje. Dainai 
ir Ken linkime tikros laimės, 
džiaugsmo, ir geros kloties.

Zita Petkienė 

SUNNY HILLS, FL

CHORO 15-KOS METŲ 
SUKAKTUVĖS

Sunny Hills, Floridoje, „Antrosios jaunystės” choras š.m. kovo 5 d. šventęs savo veiklos penkiolik
meti. Trečia iš k. — vadovė Genė Beleckienė, centre sėdi muz. Pauline Boisvert.

Nuotr. Stasės Macienės

CLASSIFIEDGUIDE
REAL ĖST ATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, iL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Sunny Hills lietuviai ir 
nemažas būrys svečių sekma 
dienį, kovo 5 d. iškilmingai 
šventė choro, pavadinto „Ant
rąja jaunyste”, 15-kos metų gy
vavimo sukaktį.

Pirmoji iškilmių dalis vyko 
Šv. Teresės bažnyčioje. Kuni
gams Leonardui Musteikiui, Izi
doriui Gedvilai ir klebonui 
Francis Szczykutowicz Mišias 
koncelebruojant, choras, Genei 
Beleckienei vargonais palydint, 
giedojo iškilmėms naujai išmok
tas giesmes. Religinę nuotaiką 
praturtino svečias iš New 
Jersey, žinomas visuomeni
ninkas, neseniai į pensiją išėjęs 
amerikiečių mokyklų pėda

Ufaahingtnn valstijos lietuvių bendruomene 4m kovo 11d išsirinko naują 
pirmininke Iš k — buv pirmininke Jūrate Mažeikaitė Harrison ir naujai 
išrinktoji pirm Rasa Raišvte

Nuotr Z. Petkienės

♦
•
•
e
■ V

gogas, Julius Veblaitis. Jis, 
smuiko solistas, pagrojo Julės 
Massenet „Meditaciją”, o pa
maldoms baigiantis — Covelli 
„Largo — preliudą”.

Pavakary rinkomės į iškilmes 
parapijos salėje. Čia pirmieji 
sveikinimo žodžiai buvo „Antro
sios jaunystės” choro v-bos 
pirm. Vyto Macio. Po jo — kun.
L. Musteikio invokacija. Vėl 
prie mikrofono grįžęs, V. Macys 
trumpai nušvietė choro istoriją.

S. Hills lietuviškam telkiniui 
formuojantis, jau 1979 m. atsi
rado galinčių ir norinčių dainuo
ti, giedoti. Muzikalioji Genė 
Beleckienė pakvietė keletą mo
terų giedoti bažnyčioje. Buvę 
šios 8 dalyvės: G. Beleckienė, 
Julija Čepukienė, Sofija Kačins 
kienė, Olga Mamaitienė, Bronė 
Matuzienė, Anna Schubert, 
Valė Zitikienė ir a.a. Ona Zuba- 
vičienė. Netrukus, iš NJ atvy
kęs, apsigyveno profesionalas 
chorvedys, maestro Vincas 
Mamaitis. Nuo 1980-jų sausio 
choras atsidūrė jo rapkose.

Pirmąkart choras viešai pasi
rodė 1980-ųjų Vasario 16-tos mi
nėjime. Netrukus jis tapo miš
riu, įsijungus keletui vyrų. 
Nuo 1981 m. pradžios, telkiny 
atsiradus a.a. kun. Pranui Ja- 
raškai, o su juo ir lietuviškoms 
pamaldoms Šv. Teresės bažny
čioje, choras ten giedodavo kiek
vieną sekmadienį. 15 narių 
1983 m. choras dalyvavo 6-toje 
JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
šventėje, Čikagoje. Maestro V. 
Mamaitis chorą lavino, su juo 
pamaldose giedojo, tautiniuose 
bei pramoginiuose renginiuose 
dainavo ištisus 13 metų. Kai jis 
(dėl amžiaus ir pašlijusios 
sveikatos) pasitraukė, G. 
Beleckienė grįžo chorą lavinti, 
jam diriguoti. Šiuo metu choras 
turi apie 20 pastovių narių, iš 
kurių beveik du trečdaliai 
moterų. Maždaug tokia V. Ma
cio nupasakota, mano keliais žo
džiais papildyta choro istorijėlė.

Iškilmėms tęsiantis, trumpai 
kalbėjo kleb. F. Szczykutowicz, 
LB Sunny Hills apyl. v-bos 
pirm. Laima Savaitienė, svei
kino (raštu) maestro V. Mamai
tis, o žodžiu — choro pionierė S. 
Kačinskienė, choro garbės 
narys Klemensas Žukauskas.

Talentinga ir vienintelė mūsų 
telkinio linksmų istorijų rašy
toja Elena Lukienė perskaitė 
kūrinį apie kai kurių choristų 
rūpesčius. Minėdama tikras pa
vardes, tikrus vardus, ji sukelia 
juoko bangas. Ilgą (o kas klausy
ti mokėjo), labai gilią Henriko 
Nagio poemą „Daina galin
gesnė už naktį” padeklamavo 
Bronė Nakienė. Jai įkandin, 
visų siurprizui, Klemensas Žu
kauskas atėjo su deklamacija 
apie Rambyną. Tiek žodinės 
programos.

G. Beleckienei diriguojant, 
viešniai (amerikiečių vargo
nininkei), Pauline Boisvert 
pianinu palydint, choras atliko 
19 lietuviškų dainų iš dabar 
tinio ir buvusio repertuaro. 
Devyniolika? Taip. Per daug? 
Visiškai ne! Pradžioje buvo 
keturios naujausiai išmoktos 
dainos Po jų — 14-kos pynė, tik 
po posmeli ar du. Pabaigai ištisa 
skambi daina bisui. Viskas ne 
ilgiau kaip pusvalandį. Arti 
110žiūrovų, chorui negailėjo 
katučių!

Programą užbaigus, G. Belec

kienė, P. Boisvert ir pasišven
tusi choro reikalų vedėja Vikto
rija Dėdinienė (daug širdies 
įdėjusi ir į ši renginį) buvo ap
dovanotos raudonomis rožėmis. 
Padėkota dail. Stasei Macienei 
už prasmingą bei menišką pro
gramos viršelį. Padėkota vi
siems pobūvio rengėjams bei 
entuziastiškai publikai.

Ir tai nebuvo galas. Sekė karš
tų patiekalų švediško stalo pie
tūs, tiksliau — vakarienė. Su 
vynu, kepsniais, kepiniais ir ka
va. Vaišių laikas minutėmis 
nebeskaičiuojamas. Kai

valandos ar dviejų vieni skirs
tėsi, kiti (pasiklausę Alfonso Ar
lausko magnetofono šokių muzi
kos) bandė dar ir kojas pamik
linti.

Kai kas linkėjo „Antrajai jau
nystei” sulaukti dar 15 metų. 
Kodėl tik tiek? Sulauks gal ir 
dukart po 15. Tik ne su tais 
pačiais choristais, su kitais va
dovais. Apie ateitį negalvokime. 
Džiaukimės, kad chorą turime 
šiandien, šįmet. Be jo mums 
būtų daug, daug liūdniau, daug 
skurdžiau.

Alfonsas Nakas

Bus. 706499-7000 Res. 312-778-3971
F«. 706499-7006 Pager 312-3060307

t

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

uz

Daina Kinderytė, jai suruoštame mergvakaryje, su savo mamyte Irena 

Kinderiene. Nuotr z petkienes

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 95th Street 

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

Mūrinis nemes „ranch” Arl
ington Hts. 3 mieg. kamb., 1’/į 
vonios kamb.; įrengtas rūsys; 21/i 
auto. garažas; centr. vėsinimas; 
tinklai langams; didelis kiemas; 
pėsčiomis galima pasiekt bažnyčią, 
mokyklas (Distr. 25 ir 214), ligoninę, 
pensininkų centrą, parduotuves. 
Kaina maždaug $200,000. Kreiptis: 
tsl. 708-396-3213. Kalbėti 
angliškai.

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624

FOR RENT

linuomojamas S kamb. 2 mlag.
apilldylaa M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 6425 ( 
m*n. ♦ 1 mėn. „aacurtty d*p" Ir 
„leaaa". Kreiptis į Almą 312-476-8727.

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

Čekius siųsti;
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

47 S.Correy Ave.St.Pete Beach. FL 33706 Tel. (8131363-7700
639 East 185th Str, Euclid. 0H 44119 Tel. (216)481 -0011 *
52 Feagles Rd.. Waiwick. NY 10990 Tel. (914)258-5133 
Rochester, NY Tel. (716)2324111
Prtlsburgh. PA Tel. 1412(481-6222 4

(312 >434-2 12 1 I -8OO-775-SEN I >

2719 Wesl 71 si Street, (Tiicngo, II. 4»4>4»29

\tftPORT-EjQa
Latviją Lsiiia. Kilsiu . Lr

SALGts P*,*

raštinės:

50 m. moterie nori padirbėti pusę 
dienos bet kokį darbą

Tel. 312-776-6854

IEŠKO DARBO

Many happy 
returns.

Give the gift that gives back 
more than you’ve given. For as 
little as $25. you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gift 
certificate upon purchase.

SAVINGS 
BONDS

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

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

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

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

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

$98 .- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių

koncentratas, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

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

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE

ANTANAS KUČINGIS. Biografija — atsiminimai. Ona Nar
butienė 169 psl

ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai. Aid. Zobo- 
rienė 60 psl.

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ Atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
ŽVILGSNIS PRAEITIN Straipsnių rinkinys. Jonas Kutra. 115

psl. s
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
LUKŠIŲJAI Novelės A. Giedrius 231 psl.
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Aloyzas Baronas. 71

psl.
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS. Atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 357

PSl
ANGLŲ NOVELĖ. Anglų raš. novelių antologija. Sudarė Pov.

Gaučys 459 psl
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. Juozas Prunskis. 117 

psl.
PRIEŠAI. Raštų rinkinys. Fabijonas Neveravičius. 168 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. P. Gaučys. 480

psl
OŠIANČIOS PUŠYS. Novelės. Halina Didžiulytė-Mošins- 

kienė. 176 psl.
ŽEMAIČIŲ VYSK MOT. VALANČIUS. Kun. A. Aleksa 300 

psl
KETURI GANYTOJAI. Atsiminimai. Myk. Vaitkus. 180 psl.

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8 75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.
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Sekmadienį 
Gegužės 7 d. 6:00 v.v.

Bus pagerbtas:
Vyčių šokėjų vadovas 
PRANAS (FRANK) ZAPOLIS

62-OSE METINĖSE IŠKILMĖSE
Martiniųue Pokylių Salėj e, 2500 VV 95 St., Evergreen Park, IL

KOKTEILIAI—6:00 v.v.
VAKARIENĖ—7:00 v.v.
MENINĖ PROGRAMA:

ALGIRDAS BRAZIS • LIETUVOS VYČIŲ ŠOKĖJAI

Rezervacijoms kreiptis:

Marytė Kinčienė, tel.: 312-927-4990 

Algirdas Brazis, tel.: 708-361-5594 

arba

Vincentas Samaska, tel.: 312-735-4722 

Šokiams gros RIČARDO ŠOKO orkestras

AUKA 35 dol
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LAIŠKAI
APIE FILMĄ „A BALTIC 

PROFILE”

Vienas sąžiningiausių išeivi
jos dabartinių žurnalistų, An
tanas Dundzila, Dirvoje (1994.-
X.13) paskelbė straipsnį „Kūry
bingas sumanymas: Langai į 
Vakarus”, kuriame svarsto Cron- 
kite Ward & Company, talki
nant US-Baltic Foundation ruo
šiamo filmo apie Baltijos valsty
bės problemas. Jis tame pro
jekte mato galimą didelį Balti
jos valstybėms laimėjimą („neį
kainuojamo obuolio įkritimas į 
mūsų sterblę”), bet teisėtai daro 
ir kitą prielaidą: tarp Cronkite 
žmonių galį atsirasti tokių, ku
rie būtų suinteresuoti Baltijos 
kraštų istoriją pavaizduoti nei
giamoje šviesoje. Žurnalistui 
Dundzilai US-Baltic Foundation 
dalyvavimas filmo pastatyme 
tokį pavojų mažina.

Spaudoje atsiranda daugiau 
žurnalistų, kurie irgi tuo 
klausimu rašo. Skaičiau bent 
porą, kuriems Cronkite, — tai 
kairysis liberalas, komunistinės 
konspiracijos dalyvis, ir juo 
pasitikėti negalima. Filmo, 
kurio pavadinimas dabar pa
keistas į „A Baltic Profile”, 
pastatymas jiems beveik įvykęs 
faktas. Filmas blogas. Ruošia
ma dirva už blogą darbą apkal
tinti US-Baltic Foundation ir 
Liną Kojelį. Vienas radijo žur
nalistas beveik atvirai agitavo 
neremti US-Baltic Foundation.

Atrodo, kad šiems, Lietuvos 
geru vardu pasaulyje susirūpi
nusiems patriotams būtų ge
riau, jei USBF filmo pastatyme 
nedalyvautų.

Būtų galima patikėti šių žur
nalistų nuoširdumu, jei jie kada 
nors iki šiol USBF veikloje būtų 
užtikę ką nors gera. Gal jie 
paprasčiausiai tuo ir nesidomi, 
nes jų nedžiugina, Dundzilos 
žodžiais, „lietuvių visuomenės 
plotmėje sau palyginimo netu
rinti veiklos metodika”. Jei 
taip, tai būtų ignorancija, apie 
ką Libane gimęs, Amerikoje ir 
Libane išsimokslinęs ir visame 
pasaulyje išgarsėjęs raš, Lujas, 
dailininkas, filosofas ir huma
nistas, Kahlil Gibran, viename 
savo „essay” yra pasakęs: „Ig- 
norancijos namuose nėra veidro
džio, kuris atspindėtų ignoran- 
to sielą”.

Juozas Kojelis
Santa Monica, CA

IR DARSYK DĖL
LITUANISTIKOS KATEDROS

1995 m. kovo 31 d. „Drauge” 
perskaitėme Raimundo ir Da
nutės Korzonų laišką „Dėl Li
tuanistikos katedros”, kur, re
miantis anksčiau skelbtu Br. 
Juodelio straipsniu, piktinama
si ir trimis aspirantais iš Lietu
vos, kurie „čia, katedroje, ruo
šia doktoratus”. Kadangi mes ir 
esame tie trys kaltieji, norė
tume kai ką paaiškinti ir pa
tikslinti.

Taip, mes esame aspirantai, 
ar kitaip — doktorantai iš 
Lietuvos, bet savo doktoratus ir 
rengiame Lietuvoje. Esame ne 
Illinois universiteto Lituanis
tikos katedros, o Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos instituto 
bei Vytauto Didžiojo universite

to doktorantai. Į Lituanistikos 
katedrą atvykome stažuotei, ka
dangi visų trijų doktoratuose 
nagrinėjama ir išeivijos rašyto
jų (A. Mackaus, A. Škėmos, Alf. 
Nykos-Niliūno, A. Vaičiulaičio) 
kūryba. Svarbiausi mūsų sta 
žuotės tikslai — visai ne klau
sytis „iš Lietuvos atvykusio pro
fesoriaus” paskaitų, o rinkti 
medžiagą doktoratams, studi
juoti teorinę literatūrą, susi
pažinti su universiteto struktū
ra. Paskaitų klausome visiškai 
savanoriškai — nesame įparei
goti kurso užbaigti egzaminu ar 
įskaita. Tuo labiau, kad visus 
doktorantūros studijų egzami
nus jau esame išlaikę Lietuvoje.

Kadangi dvi iš mūsų — Loreta 
Mačianskaitė ir Dalia Satkaus- 
kytė — netrukus išvykstame į 
Lietuvą baigti savo doktoratų, 
norėtume pasakyti, kad stažuotė- 
Lituanistikos katedroje tikrai 
buvo naudinga ir prasminga. 
Gerokai prasiplėtė mūsų akira 
tis, o surinkta medžiaga bus la
bai naudinga toliau rašant dak 
taro disertacijas. Taip pat 
pavyko sukaupti vertingos ar 
chyvinės medžiagos — neskelb
tų A. Škėmos rankraščių kopijų 
(ačiū Lituanistinių studijų cent
ro archyvui), o trylika Vaiž
ganto laiškų, apie kuriuos anks
čiau nieko nežinota Lietuvoje ir 
kurie bus panaudoti leidžiant 
mokslinių šio rašytojo raštų lei
dimą, apskritai sunku įvertinti 
(dėkui seseriai Perpetuai, gra
žiai tvarkančiai Šv. Kazimiero 
vienuolyno archyvą).

Ta pačia proga norėtume pa
dėkoti visiems, kurių dėka ši 
stažuotė tapo įmanoma — ka
tedros vedėjai prof. Violetai Ke
lertienei, PLF ir Lietuvių fon
dui, skyrusiems mums stipendi
jas. Atskiras „ačiū” — Birutei 
Zalatorienei, maloniai globoju
siai mus viešnagės Čikagoje 
metu, energingam ir šiltam 
žmogui.

Loreta Mačianskaitė 
Dalia Satkauskytė 
Ramūnas Korsakas

„ŽIAURŪS” MEDŽIOTOJAI

„Drauge” kovo 25 d. Laimutės 
Tornau straipsnis neužtarnau
tai užgaulioja medžiotojus. Kad
L. Tornau yra didelė gamtos 
mylėtoja, verta pagarbos, bet 
vis tik šį jos straipsnį reikia 
priskirti prie vienos krypties 
kelio. Gamta ne viską išbalan
suoja, kartais reikia ir žmogaus 
rankos. Australams, kažkodėl, 
praradus zuikių kontrolę, teko 
mokėti aukštą kainą. Nuo zui
kių antplūdžio neužteko daržus 
ir bulvių laukus aptverti vielų 
tinklo tvora, bet reikėjo 2 pėdų 
cementinės sienos.

Pamirškime Australiją, Wis- 
konsin valstija ne mažiau ken
čia nuo žąsų „invazijos". Kai 
šiaurėje atšąla oras, tūkstančiai 
žąsų užplūsta Wiskonsin. Gali
ma įsivaizduoti, kas atsitinka 
su dar nenuimtu laukų derliu
mi. Vakarinėje Čikagos dalyje, 
draudžiamoje medžioklės zono
je, priviso tiek stirnų, kad 
gyventojai gvoltu šaukiasi 
pagalbos.

Conservation departamentas 
su dideliu rūpestingumu tvarko 
gamtą ir joje esamus gyvius. 
Ten kur jų trūksta — augina, o 
kur per daug, šaukiasi medžioto
jų pagalbos. Tikri medžiotojai 
nėra „brakonieriai”, jie šaudo

viršytą prieauglį, ten kur gali
ma ir kada galima. Sumedžiotų 
paukščių ir žvėrelių skaičių pra
neša Conservation departamen
tui dėl reikalingos kontrolės. 
Tad kažin ar medžiotojai tikrai 
užsitarnavo Laimutės Tornau 
pagiežos.

Juozas Žemaitis
Cicero, IL. 

VEIKTI SKUBIAI

Š.m. kovo 31 d. „Draugas” 
paskelbė, kad JAV atstovų rū
muose įnešta rezoliucija nr. 51 
dėl Karaliaučiaus srities demili- 
tarizavimo. Tai buvo padaryta 
Baltų Lygos pastangomis su 
pagalba Kongreso atstovo Cox 
(R-CA). Keliamas klausimas 
svarbus ir nebeatidėliotinas, nes 
Lietuva yra imperialistinės 
Rusijos replėse.

Dabar yra visų lietuvių pa
reiga prašyti savo vietovės 
Kongreso narių, o taip pat būtų 
gerai, jei JAV LB apygardų ir 
apylinkių valdybos prisidėtų 
prie šios veiklos, prašydamos 
valstijų atstovų Kongrese, kad 
paremtų šią rezoliuciją ir už ją 
balsuotų, kai ateis laikąs ją pri
imti.

Manau, kad LB krašto val
dyba ir ALTas įsijungs į šį 
reikalą su paraginimais ir nu
rodymais, kad daromos pastan
gos turėtų teigiamas pasekmes. 
Reikia veikti skubiai.

Juozas Navakas 
Gulfport, FL

LIETUVOS KRYŽIŲ 
TERŠALAI

Ar ir toliau bus teršiama mū
sų kalba ir religija, okupantų 
per 40 metų įkaltais į mūsų 
galvas stogastulpiais ir koplytė
lių stulpais, vis krikštijant mū
sų koplytėles tais nesąmonin
gais vardais — stulpais?

Pavadinimas „koplytstulpis”, 
reiškia koplytėles stulpą. Todėl 
kas šitą terminą vartoja, tegul 
pasiskaito dr. Jono Griniaus 
knygą „Lietuvos kryžiai ir 
koplytėlės”, (žiūr. Lietuvos 
Mokslo akademijos 1970 m. 
„Metraštyje” Nr. 5). Jis niekur 
nevartoja žodžio stulpas ko
plytėlėms, nežiūrint ar jos 
žemos, ar stovi paaukštintos — 
ant stulpo. Prieš visas okupaci
jas Lietuvos žmonės kryžius ir 
paaukštintas koplytėles (stulpi
nes koplytėles) vadino vienu 
vardu — kryžiai. Tad meskime 
šalin žodį — stulpas iš kryžių ir 
koplytėlių terminologijos.

Pranas Gasparonis 
Los Angeles, California

TIKIMĖS, KAD REZULTATAI 
BUVO

Su įdomumu perskaičiau Jūsų 
kovo 30 d. vedamąjį „Pirmasis 
skambutis?”, kuriame buvo ra
šoma apie praėjusių savivaldy
bių rinkimų svarbą. Jūs teisin
gai pastebėjote, kad „balsavi
mas laisvuose rinkimuose — tai 
nuostabi privilegįja kiekvienam 
krašto piliečiui” ir kad Lietuva 
turėtų tai nepamiršti nuolatinių 
trūkumų ir sunkumų kasdieny
bėje.

Si tema ir šis rūpestis buvo 
primygtinai iškeliamas praėju
siuose dviejuose Tautos fondo 
Tarybos posėdžiuose. Rūpestis 
neliko tik diskusijų forma, bet 
buvo nutarta ir pozityviai ban

dyti visuomeninėje Lietuvos 
arenoje tą idėją kelti, kad kiek
vieno balsas yra svarbus ir 
reikšmingas.

Dirbant su profesionalia Lie
tuvos reklamų agentūra Kredo- 
R, buvo paruošta serija „public 
Service” reklamų, kurios prieš 
rinkimus buvo rodomos per tris 
televizijos stotis: Tele-3, Baltijos 
televiziją ir po populiarios ir 
dažnai kritiškos „Panoramos” 
programos per Lietuvos Televi
ziją. Šios neutralios, neagita- 
cinės rūšies reklamos pasiekė 
milijonus Lietuvos gyventojų.

Jose be jokių honorarų sutiko 
atsakyti į klausimą „Ar balsuo
site?” žymios Lietuvos žvaigž
dės. Jaunimo teatro aktorius 
Kostas Smoriginas teigė, kad 
aplinka griūna, nieks jos net
varko ir nesirūpina ir todėl, jis 
aiškiai eis balsuoti. Aktorius 
Juozas Budraitis teigė, kad bal
suoti svarbu, nes tai yra 
Lietuvos valstybės ir vals
tybingumo išraiška ir jis nori,

A.tA.
ANTANINA ŠATIENĖ 

Baronaitė
Gyveno 20 metų Čikagoje, 25 metus Warwick, Rhode 

Island ir paskutinius metus Matulaičio slaugos namuose, Put- 
nam, CT. . _

. Mirė 1995 m. balandžio 22 d., 10:15 vai. ryto, sulaukusi 
95 metus.

Gimė Lietuvoje, Vabalninko miestelyje, Amerikoje išgy- 
veno 46 metus.

Nuliūdę liko: sūnus Donatas, marti Saulė; anūkai — 
Audronė, Vytautas, Daiva, Gintaras ir Marius; proanūkai — 
Tomas, Lukas, Grytė ir kiti giminės bei artimieji.

Šermenys vyks Gilman Funeral Home, Putnam, CT. 
Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolyno koplyčioje.

Velionės palaikai bus laidojami šalia a.a. sūnaus Vytau
to Lietuvoje, Panevėžio naujose kapinėse.

Liūdintys: sūnaus Donato šeima ir giminės Lietuvoje.

A.tA.
STASYS VAITKEVIČIUS
Savanoris Kūrėjas, Miškininkas

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 21 d., 9:44 vai. ryto, sulaukęs 95 

metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: Lietuvoje žmona Elena, dukros — Irena 

Petrauskienė ir Neris Čiuladienė su šeimomis; Chicagoje ar 
timi draugai — Sofija Jurkūnienė, Lee ir Milda Harris bei kiti 
giminės.

Velionis buvo II Pasaulinio karo veteranas. Dirbo ilgus 
metus Campbell Soup Co. Į pensiją išėjo 1963 m.

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, balandžio 24 d. nuo 
8 vai. ryto iki 10 vai. ryto Petkus Marųuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, balandžio 24 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis buvo 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę žmona, dukros ir draugai.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus Z D. M. Petkus. Tel 

312-476 2345 arba 800-994 7600.

Brangų Tėvelį

A.tA.
POVILĄ BIELSKI

Amžinybėn nulydėjus, velionio dukrai DANUTEI ir 
žentui JONUI BARIAMS reiškiame gilią užuojautą.

Sofija ir Adolfas Jelioniai

fc
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A.tA.

Inž. ANTANAS BRAŽDYS
Mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Prosenelis iškeliavo 

Amžinybėn ir buvo palaidotas Lietuvoje.
Nuoširdžiausiai dėkojame gerb. kan. V. Zakarauskui už 

gedulingas šv. Mišias už velionį. Taip pat dėkojame visiems, 
dalyvavusiems šv. Mišių maldose.

Dėkojame už aukas šv. Mišioms: agr. I. Vazalinskienei 
(Kanada), I. J. Levickams, J. Ramanauskienei, V. L. Valai- 
čiams, Vidai Jurgelytei, Reginai Jurgelytei, R. Liogienei, Lio- 
giui, Z. E. Duobai, N. J. Žilevičiams, M. Vaitkienei ir šeimai, 
L. K. Vaitkams, dr. B. Balčiūnaitei, inž. V. Penkiūnui, D ir 
Brooks Cros, S. Warren Righter.

Ačiū už pareikštas užuojautas spaudoje: Aldonai Adomo
nienei (Boston), Savutei Adomonytei Krikščiūnienei, A. Krikš
čiūnui (Boston), D. V. Bilaišių šeimai, Jonelių šeimai 
(Kanada), H. Stankevičienei, inž. L. Barmui. ,

Dėkojame velionio darbovietės savininkui UŽ asmenišką 
užuojautą ir gėles Alfred Bensch Engineering, Ine., taip pat 
Messner Engineers firmai ir švedams inžinieriams — Bob 
Psarks, Richersons, Seifek. Ačiū Mayo klinikos dr. Wm. Kane 
ir Petrui Petručiui už pranešimą apie velionio mirtį 
„Margučio” radijo bangomis.

Dėkojame Romui Burmaikiui ir mieloms šokėjoms už pa 
guodos užuojautą spaudoje ir asmeniškais laiškais. Ačiū Dalei, 
Vitui Aleknams ir Aliukui, Danai Aleknams, R. Koncei, Au
relijai Ginčiauskaitei Paulauskienei, Birutei Didžpinigaitytei 
Sturms, Angelei Bulokaitei — Brankauskas, Elenutei Bradū- 
naitei Aglinskienei, Auksei Balčiauskaitei Kane, Lidijai, 
Juliui Ringams, Rimai, Linui Sidriams, Vilijai, Daliai 
Bilaišytėms, Reginai, Aldonai Macnorytėms, V. L. Valai 
čiams, prof. dr. Siniutei, N.Y.

Dėkojame už raštu pareikštą užuojautą: J. P. Rentelėms, 
Aldonai Buividienei, E. D. Kazlauskams, M. Nametz, prof. 
Vytautui ir Ritai Kavoliams.

Ačiū už telegramas, laiškus iš Lietuvos, iš giminių ir 
draugų bei pažįstamų: Vytautui Puodžiui, Gediminui Žižiui, 
Vytauto Jonulio šeimai, Kęstučio Jonulio šeimai, Romualdo 
Jonulio šeimai, Vytauto Strašunsko šeimai, prof. Vytauto 
Aksomaičio šeimai, Leokadijai Rumsevičienei ir šeimai, 
Aldonos Butkevičienės šeimai, Birutei Petrušaitienei, agr 
Bičkiams, B. B. Baranauskams, Aloyzui Mečiui, J B 
Tankevičiams, Irenai Tamkevičiūtei.

Nuoširdžiausia šeimos padėka Antaninai Lorentaitei, 
Adai Vismantienei už nuoširdžią paslaugą, ligonio 
aplankymą, paguodą ir pagalbą jo ligoje.

Nuliūdę: žmona Leokadija, dukterys — Giedrė Žemai
tienė su vyru, Konstancija, sūnūs — Antanas, marti Bai
ly, Saulius; anūkai — Rima Žemaitytė, Darius, Antanas, 
Emilija, Karina Rrazdžiai; proanūkės — Kristina, Malisa, 
Karisa; sesuo Emilija Jonulienė.

kad ta idėja vis stiprėtų jo anū
ko ateičiai. Tremtinė poetė 
Marytė Kontrimaitė šviesiai tie
siai drožė, kad ji norėtų turėti teisę 
bartis ant išrinktųjų, jei jie 
neatlieka darbo. Lietuvos roko 
muzikos didžiausia žvaigždė An
drius Mamontovas taip pat tei
gė, kad eis balsuoti, nors gali
mas dalykas, kad tai paskutinis 
kartas. Džiazo atlikėjas Pet
ras Vyšniauskas parūpino gra- 
tis liaudies muzikos fone mu
zikinę temą visom reklamom. 
Reklamos buvo taip pat trans
liuojamos per dvi Lietuvos radi
jo stotis.

Ar šios pastangos atnešė ko
kių rezultatų? Tikimės, kad 
reklamos palietė kai kurias 
Lietuvos galvas ir širdis ir 
žmonės bandė „dar vieną kartą” 
padaryti skirtumą rinkimuose. 
Ilgainiui, su demokratijos bren
dimu, gal tai pąsidarys ir sa 
vaime aišku.

Rasa Razgaitienė 
Tautos fondo Tarybos narė

A.A. AGR. DR. JUOZAS MOCKAITIS

Juozas Mockaitis.

Juozas Mockaitis gimė 1907 
m. kovo 23 d. Mažonuose, 
Tauragės vai. ir aps. Baigęs 
Kražių gimnaziją, įstojo į Dot
nuvos Žemės ūkio akademiją, 
kurią baigė 1932 m., gaudamas 
diplomuoto agronomo laipsnį.

Nuo 1931 iki 1933 m. Širvin- 
tuose ėjo rajono agronomo ir 
žemės ūkio mokyklos mokytojo 
pareigas. Nuo 1933 iki 1944 m.

dirbo sėklininkystės srityje 
Žemės ūkio rūmuose ir Žemės 
ūkio mokykloje. 1949 m. baigė 
Aukštąją žemės ūkio mokyklą 
Stuttgart-Hohenheime, Vokieti 
joje, gaudamas agronomijos 
daktaro laipsnį.

Emigravęs į JAV, dirbo sėklų 
atrankos darbą: Philadelphijos 
Burpee & Sons Co., Wisconsin 
universitete. Nuo 1964 iki 1969 
Michigan universitete Lansing 
profesoriavo Botanikos ir au 
galų patologijos skyriuje.

Po sunkios ligos mirė 1995 m. 
kovo 18 d. Jo pageidavimu, ba 
landžio 3 d., jo pelenai buvo 
atvežti ir palaidoti Šv. Kazi
miero kapinėse, šalia draugų 
agr. inž. Juozo Leko ir agr. dr. 
Alfonso Šeštoko. Prie kapo mal 
das sukalbėjo kun. Jonas Ku- 
zinskas. Dalyvavo gražus būrys 
jo draugų ir kolegų.

Liūdesyje liko dvi seserys: 
Antanina Bokelar, gyv. Stuart, 
Floridoje, ir Elena Mockaitytė 
Skaudvilėje, Lietuvoje.

Balandžio 24 d., 8 vai. ryto, 
tėvų Jėzuitų koplyčioje bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą.

Kristina Martinkutė

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dr. Asta E. Grinis-Vaidilie-
ne ir Dainius Vaidila, gyv. 
Toronte, Kanadoje, š.m 
balandžio 11 d., susilaukė 
sūnaus, Andriaus Dainiaus, o 
dvimetė sesutė Rima Elena — 
broliuko. Mažaisiais vaikaičiais 
džiaugiasi seneliai dr. Gedas ir 
Aldona Grimai, St. Pete Beach, 
FL, bei Danutė ir Bronius Vai
dilos, Toronte. Dr. Asta, kaip ir 
jos tėveliai, yra buvusi čika- 
giete.

Dr. Vytautas Narutis ir Jur
gis Lendraitis vadovaus „Lab
daros organizacijos modelis” 
simpoziumui, „Pagalba Lietu 
vai” konferencijoje, kuri, 
ruošiama JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ir įvyks gegužės 
13-14 d. Šv. Kazimiero vie
nuolyno patalpose.

Pianistas Artūro Nieto-Do- 
rantes, 21 m. amžiaus pianino 
virtuozas, muzikos studijas pra
dėjo, būdamas 6 m. amžiaus, vė
liau jas tęsė Meksikos konserva
torijoje ir Conservatoire Supę 
rior, Paryžiuje. Meksikos Vals
tybiniame konkurse laimėjęs 1 
vietą ir 4-tą — „Claude Kahn” 
— Europos varžybose, Paryžiuje. 
Nepaisant jauno amžiaus, jis 
nuolat reiškiasi kamerinės mu
zikos koncertuose, taip pat kaip 
solistas su simfoniniais orkest
rais, dalyvavęs kone su kiekvie
nu svarbiuoju Meksikos simfo
niniu orkestru. Šį pasižymėjusį 
ir talentingą pianistą lietuviai 
galės pirmą kartą išgirsti 
Nekalto Marijos Prasidėjimo 
parapijos 80 metų sukaktu
viniame koncerte Brighton 
Parke balandžio 30 d., 3 vai. p.p.

Pianistas Artūro Niento-Durantes.

x Kompiuteriai su lietuviš
ku šriftu bei kitomis programo
mis pigiai. Kaina nuo $559. 
Specialistų paruošti pagal Jūsų 
užsakymą. Galime persiųsti tie
siai į Lietuvą. Pasiteiraukite 
tel. (312) 607-9140, prašykite 
Valdo.

(sk)

x „Dainavos” koncerto 
metu pamestas perlinis aus
karas. Radusiam atlyginsiu.
Skambinti: 708-974-1821.

(sk)

x Stasė Mikelevičienė, 
Hometown, IL jau antrus metus 
remia našlaitę Angelę Lietu
voje. Atsiuntė $150 jos iš
laikymui. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas.

(sk)

x Aldona M. Berenschot, 
Hinsdale IL, atsiuntė $150 
vieno Lietuvos našlaičio metinį 
paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos’ 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Lietuvių meno ansamblis „Dai
nava” savo 50 metų sukaktį, 
paminėjo koncertu balandžio 23 
d., 2 vai. p.p., Maria aukšt. mo
kyklos auditorijoje, Čikagoje. 
„Dainavos'' ansamblis susiorga
nizavo 1945 m. Hanau stovyklo
je, Vokietijoje. Pradžioje veikė 
atskiri dainos ir tautinių šokių 
vienetai. Vadovavo VI. Adoma
vičius, S. Radzevičiūtė ir J. 
Žemaitis. 1946 m. ansamblis tu
rėjo jau 100 choristų ir šokėjų 
kolektyvą. Per koncertą 1946 
m. birž. 9 d. tam ansambliui 
duotas pavadinimas „Dainava”, 
o šūkis — „su daina į laisvę”. 
Vadovaujant Br. Jonušui, an
samblis su dainomis lankė 
lietuvių pabėgėlių stovyklas ir 
labai sėkmingai pasirodė už 
stovyklos ribų — vokiečiams 
Frankfurte, Bonnos universi
tete. Trys koncertai buvo atlikti 
amerikiečių kariams Frankfur
te. Kai atvyko dirigentas Stepas 
Sodeika į JAV, buvo sudarytas 
„Dainavos” 80 pastovių narių 
kolektyvas. „Dainava” išgarsėjo 
ne tik tarp lietuvių. „Dainava” 
davė sėkmingą koncertą 1951 
m. Čikagoje Civic Opera, New 
Yorke, Carnegie Hali salėje 
1952 m.

Pereitą sekmadienį Čikagoje 
Maria aukšt. mokyklos audito
rijoje „Dainava”, diriguojant 
Dariui Polikaičiui, atliko 
nepaprastai gražų koncertą. 
Mūsų dainos yra turiningos. Jos 
apdainuoja mūsų tautos gyve
nimą. Svetimtaučiai pastebėjo, 
kad jos skamba su gedulo gar
su. l ai yra mūsų gyvenimo bai 
sas. Mūsų tauta dainavo, kai ji 
buvo baudžiavoje ir vergijoje.

Pirmoje koncerto dalyje visos 
dainos mums žinomos ir ne kar
tą girdėtos. Išskyrus tris, visos 
kitos devynios yra liaudies 
dainos Bet jos pristatytos 
nepaprastai gražiu būdu, ko 
klausytojai ir žiūrovai visai 
nesitikėjo.

Atsidarius scenai, atėjo nuo 
publikos pusės į sceną, garsiai 
bėsiskųsdama, moteris (Audrė 
Budrytė) Floridos lietumi ir 
karščiais, ir pradėjo garsiai 
pasakoti apie kaimo gyvenimą 
Lietuvoje. Tai buvo įvadas į 
liaudies dainą „Pradės aušrelė 
aušti” (harm. B. Budriūno). 
Moteris — artistė išpasakojo 
savo gyvenimo nedalią, atsklei
dė dainos turinį ir prasmę. Tada 
visa daina pasidarė mums be
veik nauja ir be galo įdomi.

Panašiai buvo ir su „Anoj 
pusės Nemunėlio”, — liaudies 
daina, harm. J. Švedo, atlikta su 
soliste Aldona Underiene. Be 
moters, pasakojančios apie 
kaimo mergelę, atsirado ir ta

Antanina Repšienė, ALTo 
Čikagos skyriaus vardu pa
siuntė laišką (faksu) Lietuvos 
Respublikos prez. Algirdui Bra
zauskui dėl vykimo į Maskvą 
gegužės 9 d., kai bus ten šven
čiama Antrojo pasaulinio karo 
pergalės šventė. Balandžio 21 d 
A. Repšienė gavo atsakymą iš 
Lietuvos prezidento priimamojo 
vedėjo A. Valentukevičiaus. At 
sakyme rašoma: „Dėkojame už 
susirūpinimą dėl Lietuvos Res
publikos prezidento dalyvavimo 
Maskvoje II pas. karo užbaigimo 
renginyje. Informuojame, kad 
Respublikos prezidentas A. Bra
zauskas 1995.04.03 d. priėmė 
sprendimą nevykti į Maskvą į 
gegužės 9-tosios iškilmes”.

Visuomenė kviečiama į Ni
jolės Ščiukaitės ir Jurgio Žu 
kausko koncertą, kuris vyks 
balandžio 28 d., 7:30 vai. vak.. 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Ruošia JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba.

„Grandies” tradicinis vaka
ras prasidės punktualiai 6 v.v., 
šeštadienį, balandžio 29 d., 
Lietuvių centre Lemonte. Šoks 
vaikų, jaunučių ir studentų 
rateliai. Po to — vakarienė ir 
šokiai. Šokėjai laukia visų at
vykstant!

Mokslo ir enciklopedijų lei
dyklos redaktoriams Lietuvoje 
labai praverstų dar bent vienas 
Lietuvių enciklopedijos kom
plektas. Kas galėtų šį leidinį, 
kuris teisingai vadinamas „Išei
vijos pasididžiavimu”, pado
vanoti, prašomi pristatyti į Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrą, Jaunimo centre (5620 S. 
Claremont, Chicago, IL 60636 
1039), kuris persiųs į Vilnių.

Regina Švobienė, „Valstie
čių laikraščio” Labdaros fondo 
„Kaimo vaikai” pirmininkė, at
vyksta iš Lietuvos į Čikagą ir 
„Pagalba Lietuvai” konferenci
jos metu skaitys paskaitą: 
„Žvilgsnis iš Lietuvos” — lab
daros darbą Lietuvoje dirbančio 
asmens pažiūros į suteikiamą 
JAV pagalbą Lietuvos žmogui. 
Ši paskaita bus skaitoma šeš
tadienį, gegužės 13 d., 7 vai. 
vak., Šv. Kazimiero vienuolyno 
patalpose. JAV LB Socialinių 
reikalų taryba kviečia vi
suomenę dalyvauti. Informaciją 
galima gauti, skambinant šiais 
telefonais: (312) 476-0664; (312) 
476-2655; (312) 436-0197.

x Iškilių pianistų, Sonatos 
ir Roko Zubovų koncertas 
„Čiurlionio pasaulis” įvyks 
balandžio 30 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. „Tėviškės” parapi
jos bažnyčioje, 6641 S. Troy 
Avė., Chicago. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti į šį aukš
to meninio lygio renginį. Auka 
$8.

(sk)

x Marija Bajoriūnienė, 
Pompano Beach, FL, atsiuntė 
$150 ir pratęsė kitiems metams 
paramą vienam Lietuvos naš
laičiui. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas. 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Amerikos Lietuvių Inž. ir 
Arch. sąjungos Chicagos sky
riaus pavasario golfo varžybos 
įvyksta balandžio 30 d., 
sekmadienį, Palos Country 
Club golfo aikštėje. Pradžia 9 
vai. ryto. Registruotis pas Joną 
Barį, tel. 708-790-1399.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

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

(sk)

mergelė ant scenos (Jūratė Jan
kauskaitė). Ji atėjo prie Ne
muno kojyčių pamirkyti.

„Vaikščiojau”, — liaudies 
daina, harm. J. Švedo. Moteris, 
pasakodama apie savo nesėk
mes, apibūdina dainos turinį, 
kurį paryškina artistės vaikš
čiojimas ant scenos tarp dai
nuojančių. Kaimo gyvenimas 
yra labai idiliškas,nors pilnas 
darbų ir rūpesčių, nes yra gam
tos apsuptas. Taip ir daina 
„Aviža prašė” — sutartinė, 
harm. A. Mikulskio, yra išau
gusi iš kaimo gyvenimo.

Moteriai (artistei), papasako
jus savo gyvenimo ilgesius, 
choras pradeda dainuoti „Linelį 
raunu”, — žodž. J. Marcinkevi
čiaus, muz. J. Švedo. Ant scenos 
prie choro atsiranda ir mergaitė 
(Jūratė Jankauskaitė) su ber
naičiu (Haris Subačius). Juodu 
vaidina dainos pasaką.

Dzūkų daina „Dziedukas”, — 
liaudies daina, harm. J. Švedo, 
dainuojama, vaidinant, kaip 
dziedukas, apklausinėjamas bo
butės, yra atnešęs iš Vilniaus 
dovanų. Abudu geria iš butelio 
vyną, kuris moteriai nepatinka.

„Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”, — liaudies daina, harm. J. 
Švedo, dainuojama su vaidini
mu prie Nemuno. Taip ir visos 
kitos dainos: „Eisim girion pa
klausyti”, — liaudies daina, 
harm. B. Jonušo; „Tykus buvo 
vakarėlis”, harm. J. Švedo; 
„Šienelis ralio”, — žodžiai D. 
Augienės, muz. F. Strolios, 
aranž. mišriam chorui D. Poli- 
kaičio; „Papartis”, — žodž. S. 
Gedos, muz. B. Kutavičiaus; 
„Kupolinis”, — liaudies žodžiai, 
muz. B. Dvarionio. Ką šios dai
nos išreiškia, moteris — artistė 
nupasakoja savo gyvenimą, o 
artistai ant scenos suvaidina.

Antroje koncerto dalyje pasi
rodo moterų, paskui vyrų ir visų 
drauge choras. „Tėviškėlė”, — 
žodž. P. Stelingio, muz. B. 
Budriūno ir „Žemaičių plentas”, 
— žodž. Martinaičio, muz. A. 
Bražinsko, atliko moterų cho
ras. „Oželis”, — liaudies daina, 
muz. S. Šimkus, — atliko kame
rinis vienetas. „Dar nejok, dar 
sustok”, — harm. R. Kliorienės 
atliko maža grupelė. „Po aukš
tus kalnus” dainavo visas 
choras. „Mano protėvių žemė”. — 
žodžiai B. Brazdžionio, muz. B. 
Budriūno, dainavo visas choras 
su soliste Dana Stankaityte. 
Publika ypač entuziastiškai su
tiko ir palydėjo solistę Stankai- 
tytę.

Paskui buvo dainuojama „Tu 
vyšnela”, — muz. F. Bajoro; 
„Pasėjau žalią rūtą”, — harm. 
J. Neimonto; „Viešpaties pasau
lis”, — žodž. B. Brazdžionio, 
muz. J. Govedo; „Lietuva”, — 
žodž. J. Marcinkevičiaus, muz.
G. Savinienės; „Šiaurės pa
švaistė”, — žodžiai B. Braz
džionio, muz. V. Jakubėno. 
Akompaniatorius fortepijonu 
— Ričardas Šokas.

Paskutinė daina buvo „Kur 
giria žaliuoja”, — žodžiai J. 
Vanagaičio, muz. J. Gudavi
čiaus.

Kai kurios šių dainų buvo 
ryškinamos paveikslais scenoje. 
Pabaigoje iškviesti visi buvę 
dainaviečiai į sceną. Visi dar 
kartą padainavo „Kur giria 
žaliuoja”.

Salė buvo perpildyta. „Dai
nava” savo 50 metų sukaktį pa
minėjo su dideliu pasisekimu. 
„Dainava” parodė, kad mūsų 
visa tauta yra dainuojanti tau
ta V. Rm.

Lietuvos Operos teatro 
vyriausiuoju vadovu paskirtas 
maestro Jonas Aleksa. Jis 
Kultūros ministro paskyrimą 
priėmė ir pareigas pradėjo eiti 
nuo balandžio 1 dienos. Operos 
ir baleto teatro administra
ciniams reikalams paskirtas 
Kęstutis Minderis.

x Keliaujantiems į Lietuvą, 
būtina įsigyti knygą su informa
cija, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $5 už naktį ir 
daugiau. Knygą parašė čikagie- 
tė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė; galima užsisakyti atsiun- 
čiant $13.25 čekį, Travel Advi- 
sers Ine. 1515 N. Harlem (H10, 
Oak Park, H 60302.

(sk)

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

(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, ba
landžio 30 d. Baltia Express 
priiminės siuntinius į Lietuvą 
Lemonto lietuvių centre nuo 9 
vai. ryto. Siuntiniai laivu 
gegužės 3 d. Pasiteiravimui 
skambinkite nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800- 
772-7624.

(sk)

Po „Saulutės”, Lietuvos vaikų globos būrelio, labdaros koncerto ir pabendravimo Jaunimo cent
re „Saulutės” nariai atsisveikina su smuikininku Raimundu Katilium ir pianistu Leonidu Dorf- 
manu. I eil. iš kairės: Milda Jakštienė, Donatas Tijūnėlis, Leonidas Dorfmanas; II eil.: Lilė 
Kizlaitienė, Sigutė Zarauskienė, Birutė Nalienė, Aušra Šaulienė, Vida Maleiškienė, R. Katilius, 
Marytė Černiūtė, Nijolė Kašubienė, Rimas Dirvonis, Meilutė Kusak, Marytė Gaižutienė, 
Romualdas Kašuba.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

DAUGIAU DUODA, NEGU GAUNA

Retai randame labdaros or
ganizaciją, kuri daugiau atiduo
da nei gauna. Viena tokių yra 
„Saulutė”; Lietuvos našlaičių, 
paliegėlių ir daugiavaikių 
šeimų šalpos draugija. Balan 
džio 8 d. surengtas smuikininko 
Raimundo Katiliaus ir pianisto 
Leonido Dorfmano koncertas 
sutapo su dvejų metų sukakti
mi nuo „Saulutės” įkūrimo. Per 
tuos dvejus metus, darbštus 
„Saulutės” komitetas prašvie- 
sino ne tik vargšų Lietuvoje 
gyvenimą plačiai išvystyta 
šalpos veikla iki šiol nusiųstais 
netoli 2,000 siuntinių ir 33,000 
dolerių pinigais, bet didelį 
pluoštą spindulių paskleidė ir 
išeivijos visuomeniniame gyve
nime. Lėšų sutelkimo tikslu su
rengti koncertai — solistės 
Nijolės Grauslytės ir Kauno 
Meno ansamblio Floridoje, 
aktorės Virginijos Kochans- 
kytės Detroite bei pramoginių 
ansamblių iš Lietuvos pasi
rodymas, muzikos ir poezijos 
popietė, daug „Atviro žodžio” 
forumų Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, praturtino mūsų 
kultūrinį gyvenimą.

„Puokštė Lietuvos vaikams” 
pavadintą koncertą Jaunimo 
centre atliko Lietuvos reprezen
tacinis smuiko virtuozas Rai-

DARBINGAS NAMŲ 
SAVININKŲ

SUSIRINKIMAS

Marųuette Parko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos 
narių ir svečių susirinkimas 
įvyko kovo 17 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. Susirinkimą atidarė valdy
bos pirm. Juozas Bagdžius, pa
sveikindamas visus, gan gausiai 
susirinkusius, pateikė darbo
tvarkę, kuri vienbalsiai priim
ta. Pereito susirinkimo protoko
lą perskaitė Stasė Rudokienė. 
Jis priimtas be pataisymų. Vice- 
pirm. Joe Kulys pristatė 8-to 
distrikto policijos viršininką 
Harley Shinker, kuris padarė 
kelis trumpus pranešimus apie 
kriminalinius nusikaltimus šio
je apylinkėje. Taip pat policijos 
viršininkas atsakinėjo į klausi
mus bei nukentėjusių nuo pa
auglių vaikų skundus. Viršinin
kas dėkojo visiems už gražų 
kooperavimą su policijos parei
gūnais. Kvietė ir kitame susi
rinkime ateiti su įvairiais klau
simais bei sumanymais. Kartais 
yra nuostabu, kad žmonės skun
džiasi visokiomis negerovėmis, 
vykstančiomis šioje apylinkėje, 
bet, atvykę į susirinkimą, tyli ir 
nieko nesako. Būkite drąsūs, 
nieko neatsitiks, kad iškelsite 
blogybes.

Po susirinkimb buvo vaišės — 
Šv. Juozapo stalas, kurį palai
mino marijonų provincijolas 
kun. Donald Petraitis, MIC. 
Stalas buvo apkrautas įvairiais 
valgiais. Susirinkimo dalyviai 
dar ilgai vaišinosi ir neskubėjo 
į namus. Maistą paruošė orga- 
nizacijoa moterys.

Ant. Repšienė

I mundas Katilius ir pianistas 
Leonidas Dorfmanas. Abu mu
zikai, pasiekę aukščiausią pro
fesinį lygį, pagrojo R. Schuman- 
no Sonatą A moli, L. Beetho- 
veno Sonatą Nr. 9 A dur, F. 
Schuberto Fantaziją C dur, E. 
Balsio „Raudą” ir baleto „Eglė 
žalčių karalienė”, M. Ravelio 
„Tziganne ir F. Kreisler val
są”,o Leonidas Dorfmanas solo 
paskambino F. Liszto „Sonetą 
Petrarchui”. Su charakteringu 
jam dinamišku, technika ir įsijau 
timu, R. Katilius išgavo iš savo 
17-ojo šimtmečio italų meistro 
pagaminto smuiko (nors reiktų 
manyti, kad jis tik giminaitis 
skaidriųjų Amati...) visą garsų 
skalę — nuo svajingų atodūsių, 
iki gaivalingų kadencijų — ir 
virtuozišku atlikimu žavėjo 
gausiai atsilankiusius muzikos 
mėgėjus. Atidus klausytojas 
galbūt pastebėjo, kad ne 
visiškai tiksliai kooperuojantis 
fortepijonas (bent su vienu 
aiškiai „sergančiu” klavišu) 
statė kliūtis ir sunkino kūrinių

IŠ ARTI IR TOLI

FILMO APIE 
LANDSBERGIUS 

PREMJERA SUOMIŲ TV

Penktadienį, balandžio 7 d., 
suomių televizijoje, Helsinkyje, 
pasirodė įrašas ant barikadų 
prie Vilniaus seimo rūmų: 
„LIETUVA - LAISVĖ ir 
LANDSBERGIS”. Taip pava
dintas dokumentinis filmas, 
kurio premjera įvyko tą dieną. 
Filmas žvelgia į Vytauto ir 
Algirdo Landsbergių gyvenimo 
kelius abiejose Atlanto pusėse. 
Jie susitinka prie Seimo barika
dų ir Kauno vaikystės vietose, 
tiria Landsbergių šeimos medį, 
ieškodami giminystės ryšių. 
Suomių TV ekipa pernai 
lankėsi ir Amerikoje, kur filma
vo Kaziuko mugę Brooklyno 
Kultūros židinyje, „Laisvosios 
Europos radijo” studiją Man
hattan, Fairleigh Dickinson 
universitetą New Jersey, ir kt. 
Filmą režisavo suomių TV 
veteranė Marjatta Cronvall .

Svečiai iš Lietuvos California State University. Iš kairės: dr Palmira 
Jucevičienė, dr Irena Lange, universiteto „marketing” ir tarptautinės 
prekybos katedros vedėja, ir dr. Robertas Jucevičius

atlikimą, bet puikus profesinis 
pasiruošimas visas kliūtis 
nugalėjo. Kokiais erškėčiais nu- 
grįstas menininko kelias, kai 
antraeiliu instrumentu siekia
ma pirmaeilių rezultatų! Vis 
tiek, geresnio grojimo Jaunimo 
centre nėra tekę girdėti.

Koncerto proga surinkta 
stambi reklamų knygelė, pra
vesti laimėjimai, parengtas ba
ras ir gražus priėmimas ka
vinėje, sudėjo gausią „Puokštę 
Lietuvos vaikams”, kuri skris į 
Lietuvą ir bers žiedus gūdžiuo
se nameliuose, kur „Saulutės” 
labiausiai trūksta. Susumavus 
rezultatus — labdarą Lietuvos 
vargšams ir kultūrinį įnašą į 
išeivijos visuomeninį gyvenimą 
— galima teigti, kad, narių 
kruopštaus ir nuoširdaus darbo 
dėka, „Saulutė” daugiau duoda, 
negu gauna.

Laima Žliobienė

LIETUVIO KNYGA 
ISPANIŠKAI

Š. m. Gavėnios proga Edi- 
ciones Paulinas, Caracas, Vene- 
zueloje išleido jau trečią laidą, 
ispanų kalba parašytos, amba
sadoriaus Vytauto Antano 
Dambravos knygelės „Siete 
Palabras” (Septyni žodžiai nuo 
kryžiaus). Knygelė yra 64 pus
lapių.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS

California State University, 
Fullerton, CA, šiuo metu 
lankosi svečiai iš Lietuvos: prof. 
hab. dr. Palmira Jucevičienė, 
Kauno Technologijos universi
teto Socialinės vadybos katedros 
vedėja, atvykusi į JAV kaip 
Fulbright Scholar Purdue 
universitete Calumet, Vadybos 
departamente. Kartu lankosi ir 
jos vyras, Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune docentas, dr. 
Robertas Jucevičius, taip pat 
Fulbright Scholar Purdue uni
versitete, West Lafayette Kran- 
nert School of Management. 
Svečius Kalifornijoje globoja dr 
Irena Lange, „marketing” ir 
tarptautinės prekybos katedros 
vedėja California State un-te. 
Dr. p. ir dr. R. Jucevičiai į 
Lietuvą grįš liepos mėnesio 
pabaigoje.
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