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Jelcinas paradą 
stebės nuo Lenino 

paminklo

Konservatoriai nori ir civilių 
„tvarkos palaikytojų”

Maskva, balandžio 28 d, 
(NYT) — Po nemažų svarstybų 
Kremliuje Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin nutarė Antrojo Pa
saulinio karo veteranų paradą 
gegužės 9 d. stebėti nuo Lenino 
mauzoliejaus aukštosios pa
kopos.

Boris Jelcinas, pirmasis pi
liečių išrinktas prezidentas 
Rusijos istorijoje, stovės toje 
vietoje, kur prieš jį valstybinių 
manifestacijų bei karinių paradų 
metu stovėjo kiekvienas Rusijos 
Komunistų Partijos vadovas, 
pranešė Jelcino spaudos sekre
torius Sergej Medvedev duota
me pasikalbėjime.

Kaip rašo Steven Erlanger 
„The New York Times” laik
raštyje, kartu su Jelcinu 
raudono ir juodo granito pastato 
pakopoje šalia Jelcino stovės 
ministras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin, gynybos minis
tras Pavel Gračev, abiejų Rusi
jos parlamento rūmų vadovai 
Ivan Rybkin ir Vladimir Šumei- 
ko ir Maskvos meras Jurij 
Lužkov.

JAV prezidentas Bill Clinton 
paradą stebės iš mauzoliejaus 
pašonėje pastatytos atskiros tri
būnos aukštiems svečiams,ir jis 
nestebės vėliau tą dieną, kelių 
mylių nuotolyje vyksiančio 
kariuomenės parado. Bill Clin
ton bus vienas iš 50 valstybių 
vadų, dalyvaujančių iškilmėse 
Maskvoje, i

Kariuomenės paradas bus pir
mas toks po penkerių metų. Ja
me dalyvaus apie 10,000 karei
vių, jų tarpe ir Čečėnijoje ka
riavusių, 200 įvairių tankų bei 
šarvuočių ir 70 kovinių lėktuvų 
bei malūnsparnių.

Politiškai Boris Jelcinas jau 
daug mėnesių yra pajudėjęs į 
nacionalistiškų pažiūrų centrą, 
ir besąlyginiai remia sovietų 
narsos ir aukų paminėjimą ge
gužės 9 dieną.

Jelcino spaudos sekretorius 
Sergej Medvedev sakė, kad 
Kremliuje buvo dideli debatai, 
ar dera Jelcinui, kuris nors buvo 
Komunistų Partijos Politbiuro

Nelegaliai atvykę
turkai išsiųsti namo
Vilnius, balandžio 28 d. 

(AGEP) — Nelegaliai į Lietuvą 
atvykę turkai penktadienį 
išsiųsti į Stambulą. Kaip pra
nešė Turkijos ambasados Vil
niuje pareigūnas, Turkijos pi
liečiai išskraidinti penktadienio 
rytą specialiai užsakytu „Lie
tuvos avialinijų” skrydžiu. 
Kelionės išlaidas apmokėjo Tur
kijos ambasada.

Pasak Turkijos diplomato, na
mo parskraidintus bėglius pasi
tiks jų giminės, jiems negresia 
joks teisinis persekiojimas.

Dvylika nelegalių atvykėlių iš 
Turkijos, Indijos, Pakistano ir 
Somalio buvo sulaikyti praėju
sią savaitę prie Lietuvos pasie
nių su Lenkija ir su Baltarusi
ja. Vilniaus paskirstymo punkte 
buvo apgyvendinti aštuoni as
menys, kurie neturėjo doku
mentų, o kiti iš karto išsiųsti iš 
šalies. Sulaikytieji turkai teigė 
norėję patekti į Londoną, o kiti 
— į Siaurės Europos šalis.

Kovo viduryje Turkijos am
basados pastangomis iš Vil
niaus namo buvo išsiųsta 16 
turkų pabėgėlių, kurie anksčiau 
buvo sulaikyti Taline.

narys, bet yra vienas iš sovie
tinės valstybės naikintojų ir 
stipriai pasisakęs prieš komu
nistines pažiūras, stovėti ant 
sovietinės valstybės steigėjo 
paminklo. „Vieni sakė, kad 
Lenino mauzoliejus yra senojo 
režimo simbolis, tad kaip gali 
naujosios Rusijos vadovas ant jo 
stovėti”, pasakojo Medvedev. 
„Bet galutinėje išvadoje tie 
balsai buvo mažumoje, ir teisin
gas sprendimas buvo padarytas, 
nes turime ir tradicijas”, pasakė 
Medvedevas.

„Tai, kad 1945 m. Sovietų Są
jungos vadovai, švęsdami sąjun
gininkų pergalę, stovėjo ant 
mauzoliejaus taip pat turėjo 
įtakos šiam sprendimui”, sakė 
Medvedevas. „Nereikia rūpintis, 
kad tai mauzoliejus ir Leninas. 
Tai istorija, ir jos negalima 
išbraukti”, jis aiškino.

Leninas buvo prašęs būti 
palaidotas su savo šeimos 
nariais St. Peterburge, ir 
pirmuosius dvejus metus po 
Sovietų Sąjungos žlugimo buvo 
daug kalbų apie jo norų įvyk
dymą. Bet nors garbės sargyba 
ir buvo atšaukta nuo mauzolie
jaus, Lenino mumufikuoti palai
kai tebėra išstatyti lankytojams 
ir turistams matyti ir apie jų 
palaidojimą nebekalbama.

Bet nors Jelcinas bus mauzo
liejuje, nemanoma, kad iškilmių 
metu girs Leniną. O Medvede
vas paaiškino: „Jeigu Leniną ir 
palaidos, geriau neliesti mau
zoliejaus. Tai svarbi Raudo
nosios aikštės dalis ir nereiktų 
išnaikinti visą mūsų istoriją”.

Gydytoja išrinkta
Kauno vicemere

Vilnius, balandžio 21d. (LR- 
AGEP) — Kauno miesto savival
dybės tarybos posėdyje balan
džio 20 d. Kauno mero pavaduo
toja išrinkta Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjungos narė, 
Kauno Onkologijos dispanserio 
gydytoja, 45-metė Vincė Vaide- 
vutė Margevičienė. Už ją balsa
vo 28 tarybos nariai, prieš buvo 
13.

V. V. Margevičienė, prisista 
tydama tarybos nariams, sakė, 
kad jų programos svarbiausia 
dalis — grąžinti žmogiškąjį 
orumą: „Kad žmogus atėjęs ar 
į savivaldybę, ar pas bet kurį 
valdininką, išeitų išdidžiai 
pakelta galva: nenusiminęs, 
išklausytas, gal būt ir padėta 
jam kažkiek”.

Sesijoje taip pat buvo sudary
ti ir patvirtinti šeši miesto 
savivaldybės tarybos komitetai. 
Keturių komitetų pirmininkais 
tapo Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) partijos 
atstovai, vieno — Krikščionių 
demokratų, vieno — Liberalų.

— Klaipėdoje jau trečius 
metus veikia vokiečių mokykla. 
Joje 1-4 klasėse mokosi 137 vo
kiečių kilmės vaikų. Mokyklą 
remia Vokietijos vyriausybė, 
kasmet atsiųsdama po kelis mo
kytojus. (AGEP)

— Nuo 1993 metų pabaigos 
galioja Vyriausybės nutarimas, 
pagal kurį asmenys, atsiėmę 
savo žemę ir norintys ūkinin
kauti, privalo išlaikyti egza 
miną ir gauti atitinkamą pažy-

Praėįusį sekmadienį Vietnamo sostinėje Ho Či Minh mieste, buvusiame Saigone, įvyko 20 metų 
sukakties Vietnamo karo pabaigos paminėjimo iškilmės. Parade dalyvavo 10,000 kareivių 
studentų ir vaikų. Prieš 20 metų komunistų tankai dundėjo sostinės pagrindine gatve ir 
važiuodami pro vartus į prezidentūrą, nugriovė juos ir perėme valdžią, pradėdami padalintos šalies 
sujungimo procesą. Per tą laiką komunistinė valdžia nors ir perėjo į rinkos ekonomine sistemą, 
švenčia komunistų pergalę, bet daugumai šio miesto gyventojų komunistų vado vardu pavadin 
tas miestas visuomet liks Saigonu, ir jie, linksmai bendraudami su karo pabaigą atšvęsti at 
vykusiais amerikiečiais, dėmesį telkia į komercinę miesto ateitį, ne į skaudžią praeitį.

Pirmą kartą satelitu kalbėjosi 
Amerikos ir Lietuvos radijai

Vilnius, balandžio 19 d. (LA) 
— Pirmadienį, balandžio 17 d., 
lygiai 9 vai. vakaro, pirmąkart 
per 40 transliacijos Lietuvai 
metų, „Amerikos balso” lietu
viškoji redakcija tiesioginėje 
laidoje per ryšių palydovą 
(satelitą) 7 minutes šnekėjosi su 
radijo stotimi Lietuvoje — „Ra
diocentru”.

Lietuvos klausytojai girdėjo 
„Amerikos balso” žurnalisto 
Lino Rimkaus ir „Radiocentro” 
žurnalisto Rimanto Pleikio 
pokalbį. Daugiau kaip 72,000 
km ilgio skaitmeninis ryšių 
kanalas veikė gerai.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
sovietų okupacijos laikais 
būdavo vadinamųjų radijo (arba 
televizijos) „tiltų”, pavyzdžiui, 
tarp Vilniaus valstybinio radi
jo ir Milvvaukee, Wis„ arba tarp 
Lietuvos valstybinės televizijos 
(su Česlovu Juršėnu) ir Ženevos 
Šveicarijoje. Deja, tuos „peres-

Lietuva ratifikavo Europos 
žmogaus teisių konvenciją

Vilnius, balandžio 27 d. 
(AGEP) — Lietuvos Seimas 
ketvirtadienį vienbalsiai rati
fikavo 1950 metų Europos Žmo
gaus Teisių ir Pagrindinių Lais
vių Apsaugos Konvenciją, jos 
ketvirtąjį, septintąjį ir vie
nuoliktąjį protokolus. Už šio 
dokumento ratifikavimą balsa
vo 94 iš 140 Seimo narių.

Lietuvos Seimas ratifikavo 
Konvenciją su dviem išlygom 
5-ojo straipsnio trečiam parag
rafui. Pagal šį paragrafą kiek
vienas sulaikytasis turi būti 
skubiai pristatomas teisėjui ar 
kitam pareigūnui, kuriam 
pagal įstatymą priklauso teisė 
vykdyti teismines funkcijas. 
Lietuva daro išlygą,kuri galios 
vienerius metus po Konvencijos 
įsigaliojimo, kad įtariamų pada
rius nusikaltimą asmenų suė
mimą turi teisę sankcionuoti ir 
prokuroras.

Pagal kitą išlygą konvencijos

mėjimą. Egzaminą galima lai 
kyti po šešias savaites trun
kančių kursų. Be šio pažymėji
mo ūkininkaujantys žmonės ne
gali tikėtis kreditų iš bankų.

(AGEP)

troikos stebuklus” akylai sekė 
bei kontroliavo sovietinės pro
pagandos goebbelsai, kartais 
net specialiai atskrisdavę iš 
Maskvos. O šis velykinis radijo 
tiltas yra istorinis ne tik „Ame
rikos balsui” bei „Radiocent- 
rui”. Berods tai buvo pirmas 
kartas Lietuvos '/hlstybės radi
jo istorijoje, kai tiesioginės 
transliacijos metu šnekėjosi 
JAV ir Lietuvoje veikiančios 
radijo stotys: valstybinė („Ame
rikos balsas”) ir komercinė 
(„Radiocentras”).

Eksperimentinės laidos klau
sytojams pranešta, kad nuo 
balandžio 24 d„ darbo dienomis 
„Radiocentras” per savo aš- 
tuonių siųstuvų tinklą 9 vai. 
vakaro transliuos 10 minučių 
„Amerikos balso” žinias lie
tuvių kalba. Šiose laidose nu
matomi ir tiesioginiai pa 
šnekovų Vašingtone ir Vilniu
je pokalbiai.

5-ojo straipsnio reikalavimai 
nebus taikomi skiriant draus
minę sankciją Krašto apsaugos 
kariams pagal Drausmės statu
tą.

Europos Žmogaus Teisių ir 
Pagrindinių Laisvių Apsaugos 
Konvenciją, jos ketvirtąjį, 
septintąjį ir vienuoliktąjį pro
tokolus Lietuva pasirašė, praė
jus beveik dvejiems metams po 
to, kai tapo Europos Tarybos 
nare. Visos Europos Tarybos 
narės Konvenciją turi ratifi
kuoti ne ilgiau kaip per dvejus 
metus.

Ratifikavus Konvenciją Lietu
va tampa pilnateise Europos 
Tarybos nare, gerbiančia žmo
gaus teises ir laisves. Be to, 
Lietuvos gyventojai, kurių tei
sės ar laisvės būtų pažeistos, 
gali ieškoti teisybės Žmogaus 
teisių komisijoje ir teisme.

Galimos neigiamos Konvenci
jos pasekmės — Europos Tary 
bos Ministrų Komiteto arba Eu
ropos žmogaus teisių komisijos 
sprendimas, pripažįstantis, kad 
Lietuva pažeidė Konvencijoje 
numatytas individo teises arba 
laisves. Tokiu atveju valstybei 
gali tekti mokėti nemažas kom 
pensacijas.

Visuomt'nė dalyvavo
Vilniaus planavime
Vilnius, balandžio 14 d. (Elta) 

— „Pirmą kartą Lietuvoje buvo 
surengtas Vilniaus miesto plėt
ros plano aptarimas su visuo
mene, ir šis eksperimentas pa
vyko”, spaudos konferencijoje 
balandžio 14 d. pasakė Dalia 
Bardauskienė, viena šio ekspe
rimento iniciatorių, Kanados 
urbanistikos instituto Vilniaus 
programos koordinatorė.

Miesto bendrojo plano projek
tas buvo eksponuotas Taikomo
sios Dailės muziejuje. Iš viso 
buvo gauti 28 atsiliepimai raš
tu. Dauguma žmonių palankiai 
įvertino vieningos miesto 
žaliųjų plotų sistemos forma
vimo idėją ir projektuotojų 
pastangas, steigiant vietinės 
reikšmės gamtinius draustinius 
apsaugoti unikalų Vilniaus 
gamtovaizdį.

Žmonės pritarė projektuotojų 
planams užstatyti laisvas te
ritorijas miesto centre ir sustab
dyti miesto plėtimąsi.

Seimas priėmė 
Alkoholio kontrolės 

įstatymą

Vilnius, balandžio 19 d. (LR- 
AGEP) — Seimas priėmė alko
holio kontrolės įstatymą. Kaip 
rašo „Lietuvos rytas”, pagal šį 
įstatymą alkoholiu bus galima 
prekiauti tiktai nuo 11 valandos 
ryto. Už leidimą prekiauti 
gėrimais po 8-ių valandų vakaro 
ir sekmadieniais reikės mokėti 
papildomai.

Pagal naują įstatymą drau
džiama bet kokia gėrimų rek
lama spaudoje ir televizijoje. 
Numatytos kvotos gėrimų pre 
kybos leidimų skaičiui — mieste 
ne daugiau kaip 1 parduotuvė 
1,000-čiui gyventojų, kaime — 
500-tams gyventojų.

Pagal Seimo priimtą įstatymą 
uždrausta naudoti alkoholinius 
gėrimus valstybinėse įstaigose. 
Lėktuvu skrendantys keleiviai 
galės būti vaišinami gėrimais 
tik lėktuvui palikus Lietuvos te
ritoriją.

Seimo nario Juliaus Veselkos 
nuomone, šitas įstatymas labai 
primena Gorbačiovo laikus. Ta
da alkoholinius gėrimus labai 
sėkmingai pardavinėjo diedukai 
ir bobutės. Nedideliuose kaimuo
se vėl atgims naminės varymas.

Vilnius, balandžio 26 d. (Elta) 
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) valdyba kreipė
si į Lietuvos vyriausybę, prašy
dama kuo skubiau nustatyti 
tvarką pagal kurią Savanoriš
kosios Krašto Apsaugos Tarny
bos savanoriai bei paprastai 
gyventojai, vadinamieji „žalia 
raiščiai”, galėtų padėti policijai 
užtikrinti viešąją tvarką ir pa
laikyti visuomenės saugumą.

Sparčiai augant nusikalsta
mumui tampa akivaizdu, kad 
tinkamą viešąją tvarką vien po
licijos ar kitų Vidaus reikalų 
ministerijos tarnybų jėgomis 
palaikyti yra nerealu, mano 
konservatoriai. Tam būtina 
nedelsiant pasitelkti visuomenę 
ir savanorių tarnybos žmones.

Savanoriškosios Krašto Ap 
saugos Tarnybos įstatymas nu

Centro Sąjunga: Dar nelaikąs 
keisti Konstituciją

Vilnius, balandžio 26 d. (Elta) 
— Centro Sąjungos vadovai Ro 
mualdas Ozolas ir Egidijus Bič
kauskas mano, kad nederetų 
skubėti priimant konstitucinę 
pataisą, leidžiančią įsigyti žemę 
nuosavybes teise užsieniečiams. 
Tačiau oficiali sąjungos pozici
ja dėl to artimiausiu metu bus 
išdėstyta specialiame pareiš
kime.

Egidijus Bičkauskas spaudos 
konferencijoj# pabrėžė, kad tol, 
kol negrąžinta žemė visiems jos 
buvusiems savininkams, kol ne
suformuoti pirkimo ir parda
vimo mechanizmai ir, svar
biausia, kol klesti neribota 
valdininkų korupcija, konsti
tucinės pataisos priimti, nega
lima. Lietuvoje įstatymai taiso
mi ir keičiami „vos ne kas antrą 
dieną”, ir „įsibrovimas” į Kons
tituciją, kuri kol kas yra pats 
pastoviausias aktas, dar labiau 
padidintų teisinį nihilizmą, 
sakė jis.

Argumentai, jog konstitucinę 
pataisą būtina priimti Lietuvai 
tapus Europos Sąjungos asoci-

JAV bankas siūlo 
finansuoti pusę

Būtingės statybos
Vilnius, balandžio 21 d (LA- 

AGEP) - JAV EXIM bankas 
siūlo finansuoti 50%-60% Bū
tingės terminalo statybos iš
laidų, jei likusią dalį išlaidų 
padengs pati Lietuva. JAV ban
ko pasiūlymą į Vilnių atvežė 
kompanijos Fluor Daniel ats
tovai. Ši firma, laimėjusi 
Būtingės terminalo projekta
vimo konkursą, įsipareigojo 
surasti terminalo statybos 
finansavimo šaltinių po to, kai 
Rusijos kompanija LUKoil 
nesutiko pasirašyti naftos 
eksporto per Būtingę kontrakto 
ir prisidėti finansuojant statybą.

Vienas iš siūlomų būdų suras
ti lėšų Lietuvoje terminalo fi
nansavimui — apmokestinti 
visą Lietuvoje parduodamą 
benziną ir dyzelinį kurą 
mokesčiu, siekiančiu iki 10%. 
Tokiu būdu visą reikiamą sumą 
būtų galima surinkti per trejus 
metus.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius, susipažinęs su 
amerikiečių pasiūlymais, sakė, 
padarys viską, kad vyriausybė 
ir Seimas priimtų teigiamus 
sprendimus. Manoma, kad po 
to, JAV banko paskolos Lietuvą 
pasiektų po pusmečio.

rodo, kad vienas iš šios tarnybos 
tikslų yra padėti policijai 
„užtikrinti viešąją tvarką, 
palaikyti visuomenės rimtį ir 
saugumą”. Tačiau tame pat 
įstatyme taip pat nurodyta, kad 
šiam tikslui savanoriai gali būti 
pašaukti tik vyriausybės nusta
tyta tvarka. Vyriausybė regia 
mentuoja ir ginkluotės bei tech 
nikos panaudojimą. Tuo tarpu 
vyriausybė jokių poįstatyminių 
aktų nėra priėmusi. Todėl „ža- 
liaraiščių” veiklos negali or
ganizuoti ir savivaldybės.

„Vyriausybės delsimas imtis 
ryžtingų priemonių gatvįų chu 
liganų nusikaltimams sutram
dyti būtų visiškai nesupranta 
mas ir niekuo nepateisinamas”, 
mano kreipimąsi pasirašiusi 
Tėvynės Sąjungos valdyba.

jtiota nare, yra nepagrįsti, pažy
mėjo Romualdas Ozolas. Euro
pos Sąjungai užtenka tų garan 
tijų, kurias Seimas davė savo 
pareiškime. Pasak Sąjungos 
ekspertų, Lietuvą tokią pataisą 
privalo padaryti stodama į tik 
rąsias jos nares. Tačiau Romu 
aidas Ozolas mano, jog tai įvyks 
ne anksčiau kito amžiaus pra
džios. „Centro Sąjunga siūlo iki 
to laiko konstitucinių pataisų 
kieno nors užsakymų nedaryti. 
Kitas reikalas, jeigu mes patys 
tam subręsime”, pabrėžė jis.

Žirinovskis nori, kad 
Rusijos siena siektų

Karaliaučių
Karaliaučius, balandžio 28 d. 

— Tapęs prezidentu Rusijos Li
beralų Demokratų vadas Vladi
mir Žirinovskij sieks, kad Kara
liaučiaus sritis ir Rusija turėtų 
bendrą sieną. Tai V. Žirinovskij 
pareiškė ketvirtadienį Kara
liaučiuje, susitikęs su srities pa
sienio darbuotojais.

„Lietuva turi gauti Šiaulius, 
Kauną ir Panevėžį. Baltarusija 
pati prašosi į Rusijos sudėtį, 
negalima atmesti jos prašymų. 
Tokiu būdu Rusija visiškai 
prieis iki Kaliningrado”, sakė 
V. Žirinovskij. Jis pareiškė tu
rįs daugiausia galimybių laimė
ti prezidento rinkimus.

Grupė Rusijos parlamento de
putatų, taip pat ir Komunistų 
Partijos vadas Genadij Ziuga- 
nov ketvirtadienį lankėsi Ka 
raliaučiuje. Kalbėdamas apie 
muito lengvatų panaikinimą 
Karaliaučiaus sričiai, V. Žiri
novskis pareiškė, kad tai ,,są 
moningas veiksmas”, kuriuo 
siekiama, kad „srities gyven 
tojai patys pradėtų prašytis į 
Vokietijos sudėtį”. Tačiau jis vis 
dėlto sakė nepalaikąs lengvatų 
sričiai.

Planuotas deputatų susitiki 
mas su Karaliaučiaus srities 
administracijos vadovu Jurij 
Matočkin neįvyko.

KALENDORIUS

Gegužės 2 d.: Šv. Atanazas, 
vyskupas, Bažnyčios mokytojas 
(295-373 m. Egipte); Zoja, Eid 
mantas, Zigmantas, Zigmas. 
1873 m. gimė poetas ir diplomą 
tas Jurgis Baltrušaitis.

Gegužės 3 d.: Šv. Pilypas ir 
Jokūbas, apaštalai; Aleksand 
ras, Juvenalis.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PIKTYBINIŲ VIRUSŲ 
EPIDEMIJOS

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

įkandus žmogų, arba užmuštą, 
užsikrėtusią AIDS virusu, 
ir beždžionę medžiotojais mėsinė- 
damas galėjo įsipjauti peiliu ir 
užsikrėsti. Afrikos gyventojai 
turi gana keistų papročių. Kai 
kurie jų įsišvirkščia beždžionių 
kraują į šlaunį arba nugarą, 
manydami,.kad tas jiems padi
dins seksualinį pajėgumą. Toks 
užsikrėtimo būdas irgi yra ga
limas.

AIDS epidemija šiuo metu yra 
viena pavojingiausių epidemijų 
pasaulyje. Manoma, kad pasau
lyje yra apie 17 milijonų užkrės
tų žmonių. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose šiuo metu yra 
apie 400,000 tūkstančių užkrės
tų, o nuo 1981 metų jau mirusių 
yra apie 250,000. Virusas 
užkrėstame kūne greitai kinta, 
todėl ir sunku išrasti skiepus, 
kurie veiktų kintančius virusus. 
Gaminant skiepus, reikia labo
ratorinių bandymų. Bandy
mams vartojamos yra beždžio
nės ir kiti gyvuliukai, bet juos 
užkrėsti žmogaus AIDS virusu 
nepavyksta. Skiepų tikslas yra 
sukelti organizme antikūnių 
reakciją prieš AIDS virusą. 
AIDS virusas yra apsuptas 
baltymine membrana, kurios 
cheminė sudėtis žinoma ir 
žymima inicialais GP120. Todėl 
buvo manoma, kad suleidus 
GP1 20 baltymą į organizmą, or 
ganizme susidarys antikūniai 
prieš tokį pat baltymą taip, kad, 
AIDS virusui patekus į žmogaus 
kraują, viruso membrana suža
dins organizme antikūnių reak
ciją, kuri ir sunaikins virusą. 
Deja, praktika parodė, kad 
tokiu būdu sukurti antikūniai 
nesustabdė AIDS ligos eigos.
AIDS liga užsikrečiama lytinio 
bendravimo metu arba varto
jant užkrėstas adatas. Nei oro 
keliu, nei per sveiką odą AIDS 
virusu neužsikrečiama, todėl 
sveikinantis arba paliečiant 
ligonį, pavojaus užsikrėsti nėra.

Džiunglės ir tropiniai miškai 
yra didžiausias pasaulio rezer
vas įvairių gyvių, vabzdžių, 
augalų ir virusų. Didėjant žmo
nių prieaugiui, žmonės vis dau
giau skverbiasi į džiungles. 
Susidaro sąlygos sueiti į kon
taktą su džiunglėse esančiais, 
dar mums nežinomais, virusais 
taip, kad ateityje mes turbūt 
matysime daugiau ligų, sukeltų 
piktybinių virusų.

GYDYMAS PER 
VITAMINUS

Vitaminai šiandien yra mada.
Tačiau, kai prieš 50 metų kana
dietis gydytojas Evan Shute 
pradėjo naudoti vitaminą E šir
dies ligų gydymui, mediciniškas 
pasaulis šyptelėjo, jog vitaminas 
E ieško ligos gydymui.

Dvigubas Nobelio premijų 
laureatas chemijoje ir taikoje Li-

(Pabaiga)
Sergančių žmonių kraujas 

buvo pasiųstas į Europos žymes
nes laboratorijas ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų užkrečiamų 
ligų centrų Atlantoje. Vartojant 
elektroninį mikroskopą, buvo 
aiškiai nustatyta, kad ligos prie
žastis buvo virusas, panašus į 
Sudano epidemiją sukėlusį 
virusą. Jis buvo pavadintas 
Ebola Zaire virusu. Didelis mir
tingumas jais užsikrėtus rodo, 
kad virusai žmogaus kūne vei
siasi labai greitai, taip, kad 
žmogaus organizmas nepajėgia 
pasigaminti antikūnių prieš jį. 
Ebola virusas ne tik labai pikty
binis, bet ir labai patvarus. Iš
laikytas vandenyje 5 dienas, jis 
dar gali apkrėsti žmogų. Tuo 
tarpu AIDS virusas, pabuvęs 
ore 20 sekundžių, pasidaro 
nepavojingas žmogui. Ebola Zai
re virusas, lygiai kaip ir AIDS 
virusas, sunaikina žmogaus 
imuniteto sistemą, tik jis nai
kina imunitetą greitesniu tem
pu. Ką AIDS virusas pasiekia per 
10 metų, tą pasiekti Ebola 
virusui užtrunka tik 10 dienų.
Prieš Ebola Zaire virusą nėra 
jokių vaistų.

Apskritai virusai yra labai 
maži baltyminiai kūneliai, ma
tomi tik elektroniniu mikro
skopu. kuris didina daugiau 
negu šimtą tūkstančių kartų. 
Jie yra sudaryti iš baltyminių 
molekulių, apsupti lipnia bal
tiname membrana, kurios pa
galba virusas prilimpa prie 
gyvos ląstelės. Viruso viduje 
randama specifinė baltyminė 
medžiaga, vadinama DNA ir 
RNA. Virusai nėra gyvi orga
nizmai, bet prilipę prie gyvos 
ląstelės, įsiveržia į ląstelės vidų 
ir ląstelės viduje panaudoję tos 
ląstelės gyvybinę energiją, pra
deda daugintis. DNA ir RNA 
baltyminės dalelės pradeda save 
dublikuoti ir virusas tampa gy
vu organizmu. Taigi, atrodo, 
kad virusas priverčia gyvą 
ląstelę gaminti naujus virusus. 
Viruso išnaudota, ląstelė mirš
ta. Negyvoje ląstelėje virusas 
daugintis negali. Kad galėtų 
daugintis jis turi pereiti į kitą 
gyvą ląstelę. Mirusioji ląstelė 
susprogsta. Išbyrėję iš jos, viru
sai prilimpa prie kitų, toje ap
linkoje arti esančių, gyvų ląs
telių. Toks procesas kartojasi 
tol, kol virusų aplinkoje yra 
gyvų ląstelių. Lyginant virusus 
su bakterijom, reikia pasakyti, 
kad virusai būna gyvi tik tada, 
kai jie būna gyvoje ląstelėje ir 
kai jie dauginasi. Kitu atveju jie 
būna negyvi, baltyminių mole
kulių gabalėliai. Tuo tarpu bak
terijos yra gyvi organizmai, 
gaminantys enzymus. Šiuo 
metu mums žinomų virusų yra 
apie 100. Iš jų apie 20% sukelia
ligas. Mums dar nežinomų 
virusų randama tropiniuose 
miškuose. Yra manoma, kad 
Ebola virusas atsirado iš Afri
kos džiunglių. Iš Afrikos 
džiunglių išsivystė ir kitas 
mums gerai žinomas AIDS viru
sas Manoma, kad Afrikos 
džiunglėse esančios beždžionės 
nuo senų laikų buvo užsikrė
tusios AIDS ligą sukeliančiais 
virusais. Tie virusai beždžio
nėms nebebuvo pavojingi, nes 
beždžionių organizmas prie jų 
buvo prisitaikęs, bet, patekę į 
žmogaus organizmą jie tampa 
labai piktybiniais virusais žmo
gui.

Kokiu keliu AIDS virusas iš 
beždžionės pateko į žmogaus or
ganizmą, yra įvairių nuomonių. 
Paprasčiausias užsikrėtimo bū
das galėjo būti, beždžionei

Naujai atstatyta Sintautų bažnyčia, žvelgiant nuo didžiojo altoriaus.
Nuotr. Liudos Rugienienės

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

ROMOJE NIEKAS NETURI 
JAUSTIS SVETIMAS

Atkreipdamas dėmesį į šven 
tuosius 2000 metus ir laukiamą 
didelį milijonų maldininkų 
antplūdį, popiežius Jonas Pau 
liūs II pabrėžė, kad Romoje 
niekas neturi jaustis svetimas. 
Per audienciją, kovo 2 d. suteik
tą Romos vyskupijos kunigams, 
popiežius sakė, jog tai turėtų 
būti „auksinė taisyklė” per 
šventes, kuriomis bus paminėta 
trečiojo Kristaus gimimo tūks
tantmečio pradžia. Drauge jis 
ypač akcentavo jubiliejinių iš
kilmių ekumeninį ir tarpreligi 
nį aspektą, palinkėjo, kad san
tykiams su „broliais žydais”, 
kurie Romoje įsikūrė anksčiau 
nei krikščionys , tektų ypatin
gas vaidmuo. Tačiau labai svar
bus yra ir dialogas su islamu ir 
rytietiškomis religijomis, pridū
rė jis.

versitete. Dabar kiekvienais 
metais yra išspausdinama apie 
500-700 medicinos žurnalų 
straipsnių apie vitaminą E ir 
apie 250-300 straipsnių apie 
vitaminą C.

Vitamino E įteisinimas įvyko 
1992 metais lapkričio mėnesį, 
kai Harvard universiteto 
mokslininkai ir gydytojai pa 
skelbė, kad didelės dozės 
vitamino E sumažino širdies 
ligas tarp 133,000 žmonių. 
Tačiau Harvard mokslininkai 
nepaminėjo ankstyvesnio darbo 
Shute.

Vitaminas C buvo atrastas 
1931 metais gydytojo biochemi
ko, vėliau Nobelio premijos lau
reato Albert Szent-Gyorgyi. Li
nus Pauling susidomėjo 
vitaminu C prieš 30 metų. Pra
džioje jis tyrė vitamino C pritai
kymą slogų gydymui. Žmonės iš

nūs Pauling praleido savo jo juokėsi. Tačiau paskutinės 21 
paskutinius 30 metų vitamino studijų parodo, jog didelės dozės 
C tyrimuose kaip veiksnio prieš
slogas, vėžį, širdies ligas. Nepai
sant savo mokslinio garso, vis 
vien jis buvo smarkiai kriti
kuojamas.

Abu šiandien yra mirę. Shute 
mirė 1978 metais, o Pauling 
praeitais metais. Šiuo metu 
vitaminai E ir C gauna didelį 
pripažinimą įvairių ligų gydy
mui. Tai įvyko daugiausia dėl 
senėjimo teorijos pripažinimo: 
senėjimą sukelia laisvi 
radikalai, kurie yra sugadintos 
molekulės greitinančios 
senėjimą ir naikinančias ligas.
Tai įvyko gydytojo Wenham 
Harman dėka, kuris tebėra 
gyvas ir dirba Nebraskos uni-

Popiežiaus žodžiais, šventai
siais metais nepakanka maldi
ninkams suteikti galimybę „ste
bėtis didelio istorinio krikš
čioniškosios Romos priminimo 
spindesiu”. Nepaisant dekris- 
tianizacijos tendencijų, pili
grimams reikėtų padėti išgy
venti ypatingą Romos krikš
čioniškąją savimonę. Siekiant 
šio tikslo, būtina naujoji 
evangelizacija bei misionieriška 
energija. Per audienciją buvo 
pasakyta, kad iš Romos gyven
tojų tik 10 proc. tėra prakti
kuojantys katalikai.

(Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje”, 1995, Nr. 3)

NAUJA KATALIKŲ 
PARAPIJA

Kovo 24 d. Juknaičių gyven
vietėje (Šilutės raj.) buvo iškil
mingai įkurta nauja katalikų 
parapija. Iškilmėse, į kurias 
susirinko keli šimtai žmonių iš 
Domaičių, Leitgirių, Tarvydų, 
Pašyšių, Usėnų, Žemaitkiemio 
ir kitų kaimų, dalyvavo Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius, ge
neralvikaras mons. Juozapas 
Pranciškus Gedgaudas, Telšių 
kunigų seminarijos rektorius 
mons. Vytautas Steponas Braz
deikis, Telšių vyskupijos įvairių 
parapijų klebonai. 1995 m. va
sario 27 d. Telšių vyskupo pa
sirašytu dekretu įsteigtoji nau
ja parapija vienys dešimt kai
mų.

Per šv. Mišias kreipdamasis į 
naujosios parapijos tikin-

vitamino C sumaži na slogų ligos 
trukmę ir stiprumą. Vėliau L. 
Pauling susidomėjo vėžiu. Vėžio 
pacientai, kurie ima dideles 
vitamino C dozes, gyvena dar 
tarp 2 ir 15 metų, kai tie, kurie 
neima, teišsilaiko apie 4-5 mė
nesius. Savo gyvenimo gale 
Pauling tvirtino, kad širdies 
ligos yra sukeliamos vitamino C 
trūkumo. Šis tyrimų darbas yra 
tęsiamas gydytojo Matthias 
Rath.

Chemikas Kazimieras Funk 
1912 metais paskelbė apie vita
minų buvimą maiste. Šiandien 
jie tapo vienu iš didžiausių me
diciniškų atradimų.

Saulius Šimoliūnas

Kopenhagoje (Danija) vykusia
me Jungtinių Tautų aukščiau
siojo lygio pasitarime sociali
niais klausimais. Šioje kon
ferencijoje dalyvavo 120 šalių 
vyriausybinės delegacijos ir 
apie 3,000 nevyriausybinių or
ganizacijų atstovų. Interviu In
formacijos centrui Caritas fe
deracijos generalinė direktorė s.
A. Pajarskaitė kovo 24 d. sakė, 
jos šis susitikimas padėjo tie
siogiai pažinti pasaulio socialinę 
padėtį, kurią ji apibūdino kaip 
itin kritišką. S. A. Pajarskaitės 
žodžiais, penki procentai viso 
pasaulio gyventojų valdo maž- , 
daug 80 proc. viso pasaulio tur- Į 
tų.

Lietuvos Caritas federacijos 
generalinės direktorės vertini
mu, aukščiausiojo lygio JT pasi
tarimas socialiniais klausimais 
labai akivaizdžiai atskleidė 
materializmo bankrotą ir, kitą 
vertus, didelį pasaulio žmonių 
dvasinių vertybių troškulį. A. 
Pajarskaitės teigimu, neverta 
tikėtis, kad vyriausybinių dele
gacijų priimti nutarimai nors 
kiek pakeis esamą kritišką so
cialinę pasaulio padėtį. Jau kon
ferencijoje buvo girdėti balsų, 
raginančių kurti žmoniškesnį 
pasaulį nelaukiant paramos iš 
kapitalo valdytojų. Dabar 
viskas priklauso nuo kiekvieno 
eilinio žmogaus vidinio apsis
prendimo, jo veiklos ir visų žmo
nių vienybės. A. Pajarskaitė 
taip pat pridūrė, kad „pritren
kiantis pasaulio dvasinio ir 
materialinio skurdo vaizdas” 
netikėtai padėjo suvokti, jog 
santykiai tarp Lietuvos žmonių 
dar nėra visiškai praradę dva
singumą ir nuoširdumą, kaip 
mums kartais atrodo.

(„Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje, 1995, Nr. 3)

MOTERYS VIENUOLĖS
PAŠAUKTOS „DVASINEI 

MOTINYSTEI”

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
teigimu, moterys vienuolės liu
dija pašaukimą „dvasinei moti
nystei”, kuri reiškiasi tarp visų 
žmonių per jų maldą, švietėjiš
ką ir karitatyvinę veiklą. Kal
bėdamas per kovo 15 d. visuoti
nę audienciją, popiežius pavadi
no moteris vienuoles „įvairia- 
forme Viešpaties tarnų armija”. 
„Moterys vienuolės yra ištver
mingos ištikimybės Kristui pa
vyzdys visai Bažnyčiai, jos gali 
būti tvirtumo ir padrąsinimo 
šaltinis daugeliui moterų, ka
muojamų šiandienos visuome
nėje paplitusios įsipareigojimo 
ir ištikimybės krizės”, sakė jis.

Popiežius pabrėžė, kad malda 
visada yra pirmutinė visiško at
sidavimo Kristui išraiška. Ta
čiau sykiu jis atkreipė dėmesį į 
didžiulį moterų vienuolių atlie 
karną apaštalinį ir socialinį dar
bą — mokyklose, ligoninėse, 
vyskupijų ir parapijų struktūro 
se ir, vis labiau, Vatikane. Jo
nas Paulius II pažymėjo, kad 
šiandienos moterys vienuolės 
tęsia tradiciją, prasidėjusią 
sulig Evangelijos moterimis, 
kurios „ne silpniau negu apaš
talai išgirdo Kristaus naujieną 
ir įsipareigojo jam tarnauti”. 
Moters įsipareigojimui būdin
ga. visiško atsidavimo ir dvasi
nės motinystės jausmas, pridūrė 
jis.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

Nr. 3)

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

Pareiškime toliau pabrėžia 
ma, kad ekonomikos politika 
privalo vadovautis moralės kri
terijais. Reikalinga „nauja 
visuomenė”, kuri pagrindinių 
poreikių patenkinimui teiktų 
pirmenybę komforto didinimo 
atžvilgiu. Žmonės, stovintys 
viršutinėje pajamų skalės daly 
je, užuot reikalavę toliau didinti 
pelną, turėtų prisidėti prie 
visuomenės poreikių tenkinimo. 
Dokumente teigiamai vertina
mas pajamų modelis, reikalau
jantis įmonėje apriboti didžiau-

LINAS A. SIDRYS, M.D.
OphtalmologasZAkių Chirurgas

9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge. IL 60415 

708-836-8822 
4149 W. 63rd SI. 

312-735-7709

čiuosius, vyskupas A. Vaičius 
pranešė, jog visą, "• Telšių vys
kupijoje šiuo metu s. "’toma 17 
bažnyčių, kai kurios jc ' bai
giamos. Naujos katalikų baz ’v- 
čios statomos Pagėgiuose, Vieš
vilėje, Šventojoje, Naujoje Ak
menėje, kitose vietose. Vysku
pas ragino Juknaičių parapijos 
tikinčiuosius, ilgai nelaukus, 
irgi pradėti savo bažnyčios sta
tybą.

Juknaičių gyvenvietės parapi
ja savo bažnyčios dar neturi, 
tačiau čia esančiuose senelių 
namuose įrengta koplyčia.

(„Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje”, 1995, Nr. 3)

LIETUVĖS
AUKŠČIAUSIOJO LYGIO 

PASITARIME

Lietuvos Caritas federacijos 
delegacija, kurioje buvo gene
ralinė direktorė s. Albina Pa
jarskaitė ir prof. Regina Kulie
nė, vyriausybinės organizacijos 
teisėmis dalyvavo kovo 6-12 d.

ANGLIJOS VYSKUPAI
RAGINA KOVOTI PRIEŠ 

NEDARBĄ

Anglijos katalikų Bažnyčia 
reikalauja imtis radikalių 
priemonių prieš nedarbą. Ne
darbas yra žmogaus tragedija, 
tvirtinama atitinkamos vysku
pų komisijos Londone paskelb
tame pareiškime. Didžiosios 
Britanijos visuomenė turi iš 
esmės pakeisti savo tikslus ir 
prioritetus. Oficialiais duomeni
mis, Didžiojoje Britanijoje šiuo 
metu darbo neturi maždaug 2.4 
milijono žmonių.
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba

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

šią algą tiek, kad ji daugiau nei 
penkis kartus neviršytų ma
žiausios tos pačios įmonės 
darbuotojų algos. Šiuo metu, 
tvirtinama pareiškime, vado
vaujantys įmonės darbuotojai 
neretai gauna algą, šimtą kartų 
didesnę už mažiausią tos pačios 
įmonės darbuotojų atlyginimą. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”,

Nr. 3)

• „Draugas” į namus — sve
čias, kuris niekad nenusibosta.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Superior, Sulte 402

Valandos pagal susitarimą
Tel. — (1-312) 337-1285

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

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

Cardiac Diagnosls, Ltd.
Marųuatta Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tai. (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 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS

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

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

penkt 'r šeštd 9 v r -12 v pp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
1185 Dundea Avė., Elgln, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė.. Chicago 
(312) 778-6969 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. Roberte Rd.. Hickory Hllla. IL
1 mylia ) vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St Chicago. IL

Tai. (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.

Llsle, IL 60532
Tel. 708-963-1410Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5O1h Avė., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 81.. Elmhuret, IL 60126 

70*-*41-2809
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais lai. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p • 7 v v , antr 9 v r 12, 
ketvd 12 4 v p p , penktd 12 6 v v

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 805*3
Tai. 70* 527-00*0

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 6OSS2
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TAIP IR NESIBAIGIA 
REIKALAI

VYTAUTAS VOLERTAS

Lietuva — laisva kaip raiba 
paukštė. Jai atstovaujantieji ne
spėja pasirašinėti tarptautinių 
sutarčių ir už savo bei visos 
tautos kaltes atsiprašinėti, am
basadoriai tolimuose kraštuose 
stengiasi tvarkyti reikalus. 
Ateitin veržiamasi lygiai atkak 
liai, kaip daro visos nepriklau
somos valstybės.

Lietuva, o ir visi kiti kraštai, 
turi rūpesčių ir pavojų. Ne kiek 
vienas rūpestis teigiamai išri
šamas, ne kiekvienas pavojus 
nelaime virsta. Tačiau reikia 
darbuotis, kad kiek galima dau
giau reikalų suktų geron pusėn, 
reikia budėti, kad juodi gąsdi
nimai bluktų ir šviesėtų.

Nors šiandien išmanantieji ir 
prastuoliai kalbėtų — Rusija pa
sikeitė, užsiaugino švelnias 
vilnas, įprato tik meiliai žiūrėti, 
jos bijoti jau nereikia, nes meš
ka tapo malonia tetule — šiems 
įrodinėjimams ne visi patikėtų. 
Kuriems taip atrodo, lai jie taip 
kalba. O ir atidžiai klausęsi 
nuolaiduoliai stovėtų kiek tolė
liau ir nebėgtų naujos tetulės 
apkabinti. Šimtmečių totalisti- 
nis kraštas, savo bruožus ypač 
ryškiai atidengęs sovietijos for
ma, negali būti staigiai pamil
tas ir įtikėtas. Visais laikais 
Rusijoje buvo gerų žmonių, jų 
nestinga ir šiandien, tačiau pa 
ti Rusija susikūrė bauginančios 
ir nepatikimos šalies vaizdą. Jį 
paneigiančių duomenų kol kas 
mažai yra. Vieno blogo darbo 
neuždengia šimtai gerų žodžių, 
tai kaip su šimtais blogų darbų? 

Lietuva, raiba ir laisva paukš

tė, savo lizdo perkelti negali ir 
privalo gyvenimą vesti Rusijos 
pašonėje. Būtų negražu ir neiš
mintinga tyčiomis šį kaimyną 
pykinti. Geri santykiai liudija 
kultūringumą. Bet nebūtų pro 
tinga jau dabar juo visiškai pa
sitikėti. Iš tikrųjų juk pati Rusi 
ja neleidžia Lietuvai prisnūsti. 
Ji sugalvoja išdaigų išdaigėlių 
— šiandieną naftos duosime, ry
toj neduosime, poryt žiūrėsime; 
tos įmonės tiek ir tiek akcijų pa 
imsime ir neaišku, kaip už tai 
atsilyginsime; jūsų oro erdvėje 
šeimininkausime, virš Vilniaus 
malūnsparniuose sukinėsimės; 
į Karaliaučių jūsų žeme pirmyn 
ir atgal trauksime, kaip trau
kiama į turgų — kada tik užsi
norima.

Taigi Karaliaučiaus sritis, ta
sai rusišku Kaliningrado vardu 
aprengtas žemės plotas... Sunai
kintas, apgadintas, bet kiek
vienam savo kvadratiniam kilo
metrui prižiūrėti išlaikąs tryli
ka rusiškų kareivių. Tai bent 
ramybė gyventojams! Tokia pat 
ramybė visai Europai, nes iš 
šios srities beveik galima 
pasiekti Europos širdį, kad ją 
pakutentum. Tai patogumas 
Lietuvai, įspraustai tarp Gūdi 
jos ir Karaliaučiaus, tarp šių pa 
šaulyje daugiausiai apginkluo
tų šalių. O tie ginklai priklauso 
Rusijai, Lietuvos kaimynei, 
kaip ir virš Vilniaus pramo
gaują malūnsparniai.

Potsdamo konferencijoje II pa
saulinio karo laimėtojai Kara
liaučiaus sritį administruoti 
pervedė Sovietų Sąjungai. Ad

ministruoti pavedė, ne dovanėlę 
įteikė. Pavedė iki formalios 
taikos sutarties pasirašymo, o 
tada šio krašto padėtis būtų at
skirai nuspręsta. Sovietų Sąjun
gos nėra, bet Karaliaučiaus sri
ties paveldėti Rusija neatsisakė. 
Ji tik atsisako sumokėti Sovietų 
Sąjungos skolas, pvz., Baltijos 
kraštams už padarytą žalą. Ji 
tvirtina — mes ne Sovietų Są 
junga; tikėkite visi kaimynai, 
maži ir dideli, mes — Rusija, pa 
sikeitusi, nauja, gerutėlė Rusija.

Potsdame, Berlyno priemies
tyje, kuriame kažkada buvo 
Prūsijos karalių rezidencija, 
1945.07-08.02 posėdžiavo JAV 
prezidentas, vos spėjęs po Roose 
velto mirties savo pareigose 
įprasti (H. Trumanas), Anglijos 
Čerčilis ir Sovietijos draugas 
Stalinas. Ten jie nutarė, kaip 
pralaimėjusią Vokietiją bausti 
karinėmis zonomis, reparaci
jomis, pramonės apiplėšimais, 
sovietams pavestais. Tai jie ten 
leido Sovietijai administruoti 
dalį Rytprūsių su Karaliaučiaus 
miestu. Taikos konferencijai 
data nenustatyta, jos nebuvo iki 
šios dienos, Sovietų Sąjungos 
jau nėra, bet Rusija Karaliau
čiaus srity viešpatauja.

Lietuvą ši politinė netikrovė 
ir karinis apsupimas baugina. 
Kam ta kariuomenės bazė Lie
tuvos užnugary? Kodėl ši žemės 
zona valdoma valstybės, kurios 
1945 m. visai nebuvo? Kur yra 
taikos sutartis?

Ir štai pakilo šioks toks suju
dimas. Pradžia atėjo iš Kalifor
nijos, iš visokiausių sujudimų ir 
drebėjimų krašto. JAV Rūmų 
atstovas Ch. Cox pateikė rezo
liuciją (H. Con. Res. 51), kuria 
siūloma JAV Kongresui priim
ti nutarimą, raginantį Rusiją iš 
Karaliaučiaus srities išvesti 
karines jėgas ir sritį perleisti

tarptautinei kontrolei. Tai toks 
mandagus pasiūlymas. Šią rezo
liuciją pateikti p. Cox prikalbi
no Amerikos Baltų laisvės lyga. 
Lygos vicepirmininkė A. Nelsie- 
nė šiuo reikalu parūpina visą 
informaciją.

Rezoliucija mus grąžina tris 
dešimtmečius atgal, kai a.a. L. 
Valiuko pastangomis 1961 m. 
buvo Kongresui pateikta pirmo
ji rezoliucija, lietusi Lietuvą. 
Kaip tada spaudoje keitėmės 
įvairiausiomis mintimis, kaip 
tarėmės, kaip šokom a.a. L. Va
liukui ir visiems kalifornie- 
čiams padėti! Ir kaip nesitikėjo
me to, ką šiandien Lietuva tu
ri... Kiekvienas mūsų mostas 
buvo naudingas, tad naudinga 
yra ir ši rezoliucija: klausimas 
keliamas plačiai aidinčioje audi
torijoje.

Rezoliucijai prieštaraujančių 
bus. Jai gal nepritars ir Vals
tybės departamentas, kai kas iš 
Jungtinių tautų — juk budina
ma neliečiamoji meška, ta geron 
pusėn nulinkusi Rusija. Tačiau 
turime kalbėti. Turime kalbin 
ti savo atstovus Kongrese, rei
kalą minėti amerikiečių spau
doje. Laukime ir žiūrėkime, ku
riuo būdu šį reikalą pradės stip
riau supti Baltų lyga ir A. Nel- 
sienė.

Yra Lietuvai naudinga rezo
liucija, tad ir organizacijos, JAV 
LB įskaičiuojant, turės darbo. O 
mes ir šiandien matome, kad 
reikalai nesibaigia, kad jie tę
siasi toli ateitin.

SAVANORIŲ
BIBLIOTEKOJE

Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos biblioteka buvo 
įkurta 1991 m. liepos 2 d. Dar
bas prasidėjo savanoriams dar 
„gyvenant” Aukščiausiojoje 
Taryboje. Labai malonu prisi
minti, kad tiek mūsų tuome
tinis savanorių vadas, pik. 
Jonas Gečas, tiek ir dabartinis 
vadas, pik. Itn. Arvydas Pocius, 
visą laiką nuoširdžiai rėmė ir 
remia biblioteką.

Dabar bibliotekoje jau yra 
5,406 leidiniai. Daug knygų 
esame patys nusipirkę knygy
nuose, bet didžiąją dalį mums 
padovanojo Valstybinė M. Maž
vydo biblioteka, Caritas, mons. 
A. Svarinskas, kiti asmenys. 
Amerikos lietuviai — V. Stat
kus, A. Jarūnas — jau antri 
metai mums atsiunčia JAV leis
tą „Kario” žurnalą, kariškus 
žurnalus anglų kalba. Dabar 
žada remti K. Karuža, E. Ven
gianskas. „Draugo” laikraštį 
mums užprenumeravo O. Kar- 
tanienė. Visiems rėmėjams 
— mūsų nuoširdžiausias ačiū.

Biblioteka yra specializuota, 
karinė. Stengiamės įsigyti 
karinės tematikos, istorines, di
džiųjų Lietuvos valstybių

veikėjų, vadovų, kariškių prisi
minimus, tremties, rezisten
cijos, karių auklėjimo, mokymo 
knygas.

Labai didžiuojamės M. Mažvy
do bibliotekos mums dovano
tomis prieškarinės Lietuvos ka
riuomenės knygomis. Kad tai 
tikrai Lietuvos kariuomenės 
knygos, liudija kar. bibliotekos 
ekslibriai ir antspaudai. Džiau
giamės nusipirkę beveik visus 
„Mūsų žinyno” komplektus, įsi
giję prieškarinės Lietuvos 
karinius statutus, Lietuviško
sios enciklopedijos 1-8 t., kitas 
knygas.

Dar norėčiau papasakoti apie 
vieną nedidelę, neišvaizdžią, tik 
111 psl. knygelę, kurią labai 
branginame ir kurią iki šiol 
mažai kas yra matęs. Ši knyge
lė skirta žvalgams ir kariniams 
tardytojams, išleista dar 1940 
metais. Knygelė vadinasi: 
„Kratkij rusko-litovskij vojenyj 
razgovornik”. Vojenizdat, 1940, 
(„Trumpi rusų-lietuvių kariški 
pasikalbėjimai”).

Šioje knygelėje klausimas 
pirmiausiai rašomas rusiškai, 
paskui lietuviškai ir lietuviški 
žodžiai rusiškom raidėm. Yra 
labai įdomių posakių: „Jei 
triukšmausi, užmušiu!”, „Jei 
bėgsi, nušausiu!”, „Kur stovi 
rinktinės pagrindinės jėgos?”, 
„Kur stovi lauko sargyba?”, 
„Kaip viršininkai elgiasi su 
kareiviais?”, „Surinkti ir prista
tyti čionai karvių (avių)”, „Už 
viską iš gyventojų paimta Rau
donoji armija užmokės!”, „Jei 
paslėpsite, mes patys ieško
sim!”, „Duokit arbatos” ir t.t.

Geriausiai parodo, kas iš
spausdinta, knygelės turinys.

Jau niekas, tikriausiai, nebe
pasakys, kam pasitarnavo ši ap
trinta knygelė, kiek išsiuntė į 
Sibirą, kiek ir kaip nukankino 
lietuvių, kiek gyvybių be laiko 
nusiuntė į kapus...

Tai liūdnas, nebylus, bet labai 
iškalbingas mūsų „vaduotojų” 
liudininkas, akivaizdžiai 
parodantis, kad tankais ir auto
matais „laisvę nešti” buvo ruoš
tasi jau 1940 metais.

Savanorių bibliotekos vedėja
Itn. Marija Jakimavičienė 

(„Savanoris”, 03.23, Nr. 6)

PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
BENRAAMŽIAMS

Panevėžio miesto valdyboje 
įregistruotas miesto psichologi
nės paramos klubas. Vienas šio 
klubo steigėjų Linas Manionis 
sakė, jog klube jaunuoliai tikisi 
konsultuoti savo bendraamžius, 
teikti psihologinę pagalbą tele
fonu, padėti išvengti kritinių 
psichologinių situacijų.

Pagal kolegų sostinėje pareng
tą programą bei anketas yra 
atrinkta 20 jaunuolių, norinčių

Pradėkime nuo savęs
Užsienio lietuvių ryšiai su 

tėvyne darosi vis tampresni. 
Galbūt ne su valdančiuoju 
sluoksniu, bet su žmonėmis — 
pažįstamais, artimais ir net sve
timais, kurių niekuomet neteks 
sutikti. Ryšys daugiausia mez
gamas labdaros keliu: o tiek 
daug remtinų projektų, užmojų, 
tiek daug prašančių rankų 
mūsų tėvynėje! Ir kasdien vis 
naujų atsiranda...

Reikia pripažinti, kad prieš 
penkerius metus, tuoj po nepri
klausomybės atkūrimo, užsienio 
lietuviai buvo dosnesni ir tas jų 
dosnumas labiau spontaniškas. 
Atrodė, kad tik laukėme progos 
konkrečiu būdu padėti savo tau
tiečiams, penkis dešimtmečius 
okupanto vargintiems. Ypač tie, 
pirmieji atvykę į užjūrius, buvo 
kone garbinami kaip tautos did
vyriai. Jiems tereikėjo pareikš
ti kokį pageidavimą, ir jis bema
tant buvo įvykdytas.

Per penkerius metus tik pats 
didžiausias kietagalvis nebūtų 
išmokęs pagrindinės pamokos, 
kad ne viskas būtinai taip yra, 
kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, 
he kiekvieno gražiais žodžiais 
patikėti verta. Taigi ir paramos 
prašymai šiuo metu persijojami 
per daug smulkesnį sietelį, 
tačiau yra reikalų, kuriems nie
kas atsispirti nepajėgia. Kai 
prašoma remti našlaičius, sene
lius, ligonius ar kitus likimo 
nuskriaustuosius, širdys bema
tant suminkštėja ir piniginės 
atsiveria. Džiaugiamės, kad 
seneliams daugelyje vietovių, 
ypač prie parapijų su ener
gingais, artimo meile pulsuo
jančiais, kunigais, kuriami glo
bos namai. Ten apleisti, vieniši 
senukai randa dvasinį nurami
nimą ir jaukius namus, dėl to ir 
visi, prisidėję prie globos namų 
įruošimo, jaučia didelį pasi
tenkinimą, palengvinę savo 
varganiems tautiečiams saulė
lydžio amžių.

Amerikiečiai mėgsta posakį: 
per medžius nemato miško. Pa
našiai ir mums kartais atsitin
ka. Nukreipę dėmesį į tėvynėje 
vargstančius vyresnio amžiaus 
tautiečius, pamirštame, kas čia 
pat, mūsų tarpe yra. Neseniai 
teko girdėti atvejį (deja, jis nėra 
išimtis), kuris geriausiai il
iustruoja tą teigimą. Betuš- 
tėjančioje lietuvių apylinkėje 
gyvena apysenė moteris, beveik

konsultuoti jaunimą. Busimieji 
psichologai nuo 16 iki 31 metų, 
išklausę Vilniaus „Jaunimo li
nijoje” 200 valandų kursą, Pa
nevėžyje pradės konsultacinį 
darbą. Kiekvienas paskambinęs

Danutė Bindokienė

praradusi akių šviesą ir ju 
dėjimo laisvę. Ji yra našle, 
vaikai pasklidę į tolimesnes vie
toves. Moteris buvusi veikli ka 
talikiškoje organizacijoje, visuo 
menėje, bet ligos ir amžiaus 
slinktis uždarė tarp keturių 
sienų. Ne badas jar žvelgia į 
akis, ne pastogės jai stoka, bet 
ji galbūt nelaimingesnė už bet 
kurį senelį Lietuvoje. Retai kas 
ją aplanko, paskiria valandėlę, 
paskambina, prakalbina. Buvu 
sios organizacijos narės žino, 
kad moteris vieniša, kad jai 
reikalinga — bent retkarčiais — 
užjaučiantis žodis, išklausanti 
ausis. Tačiau jos neturi laiko, 
nes rūpinasi labdara seneliams 
ir našlaičiams Lietuvoje.

Tai tik vienas pavyzdys, o 
kiek jų galėtume priskaičiuoti! 
Asmenys, kurie steigė lietuvis 
kas organizacijas arba atsivež 
tose į šį kraštą buvo veiklūs, 
šiandien jau metų naštos ir ne
galių slegiami. Organizacijos, 
sambūriai, klubai tebegyvuoja, 
tik tie pirmūnai dažniausiai 
užmiršti. Nepasistengiama jų 
pakviesti į pobūvius, šventes; 
nepasirūpinama su jais 
palaikyti ryšį, nebūtinai orga
nizaciniu pagrindu, bet grynai 
iš artimo meilės taško. Nėra jau 
taip sunku sužinoti adresus, o 
paskui paskirti (arba išrinkti) 
tam tikrą komitetą, kuris būtų 
atsakingas už buvusiųjų organi 
zacijas o.irių aplankymą, kitais 
būdais su jais pabendravimą.

Kai kurie organizaciniai 
vienetai įpratę lankyti ser
gančius narius, pasiųsti jiems 
laiškelį ar gėlių, tačiau dau 
giausia tik tiems, kurie tebėra 
aktyviųjų narių sąrašuose. O 
kaip su tais, jau nubyrėjusiais, 
nors ne savo valia, o dėl pa 
šalinių priežasčių? Sakoma, kad 
labdara turi prasidėti nuo savo 
namų. Besirūpindami nepažįs
tamais tautiečiais — seneliais, 
ligoniais tėvynėje, nepamirš
kime tų, kuriuos turime savo 
tarpe. Ši labdara dažniausiai ne
reikalauja finansinių išteklių, o 
tik artimo meilės šilumos. 
Asmenys, kurie mūsų organiza
cijai, sambūriui, klubui atidavė 
savo dalį, būdami veiklūs ir 
pajėgūs, tikrai verti dėmesio, 
kai jau nebegali dalyvauti 
veikloje. Gera yra rūpintis lab
daringais darbais, bet pra 
dėkime nuo savęs.

panevėžietis galės tikėtis psi
chologinės pagalbos. Jaunuoliai 
bei jiems talkinančios psicholo
gės mano, jog norinčiųjų kon- 
konsultuotis bus nemažai.

(LR, 02.02)
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Saulėtas gegužės rytas. Pilies kieme neramiai muis
tėsi žirgai, kuriuos tarnai vaišino kvepiančiomis 
avižomis. Ant kelio šalia pilies sienų stovėjo ilga vir
tinė vežimų su jaunosios kraičiu, o per didžiuosius var
tus plaukte plaukė karietos, iš tolimų vietovių atgabenu
sios pasipuošusias moteris ir iškilmingais drabužiais ap
sirengusius vyrus. Išdidūs trimitininkai buvo pasiruošę 
griausmingai pasitikti garbinguosius svečius ir Podolės 
stačiatikių vyskupą, kuriam teks garbė sutuokti 
Audronę su Vasilijumi, nežiūrint jaunosios tėvų ir 
Vytauto protestų. Tačiau Vasilijus nesipriešino, kuni
gaikščiui Vytautui pasiūlius, kad jaunieji būtų sutuokti 
Vilniaus didžiojoje Sv. Mikalojaus stačiatikių cerkvėje 
ir savo vedybinę priesaiką pakartotų Sv. Mykolo katali
kų bažnyčioje.

Kambarėlyje, šalia vainikais ir gėlių puokštėmis 
išpuoštos ir raudonais kilimais išklotos didžiosios menės, 
kunigaikštienė Erdvilė glostė Audronės baltą vestuvinį 
drabužį, nusagstytą auksinėmis sagomis. Jos auksinę 
galvutę puošė rūtų vainikėlis, kurį po sutuoktuvių 
ceremonijos pakeis karūna, o jos rankose svaiginantį 
kvapą skleidė baltų lelijų puokštė, bet rankos matomai 
virpėjo ir neramiai plakė širdis.

— Nevirpėk kaip drebulė, mieloji dukrele. Žinau,

kad tave baugina nepažįstamoji Podolė. Žinau, kad dar 
neapsipratai su savo sužadėtiniu, kuris per paskutiniuo
sius du mėnesius tave paikino brangiomis dovanomis 
ir atrodo labai įsimylėjęs. Turėtumei jaustis laiminga.

— O, mamyte, aš tikrai esu laiminga, — beveik 
linksmai atsakė Audronė, bandydama lūpose iššaukti 
šypseną, bet jos akyse spindėjo baimės žiburėliai, o šir
dį jaudino baisus nerimas. — Aš jaučiu, kad Vasilijus 
bus man geras, ir nebijau Podolės. Jau ir ukrainietiškai 
kiek pramokau, tai nesijausiu svetima naujoje pilyje.

Ji apkabino motiną, ant jos peties slėpdama savo 
veidą, bet jos širdies plakimas buvo toks stiprus, kad 
pastabi akis jos pulsą smilkiniuose galėtų pastebėti.

Staiga sugaudė trimitai, pasigirdo minios triukšmas. 
I duris pasibeldęs, atsakymo nelaukęs, kambarin įžengė 
riteriškai pasipuošęs kunigaikštis Rimantas.

— Na, brangioji dukrele, matau, kad esi pasiruošusi, 
ir atrodai jau kaip tikra kunigaikštienė. Tavo motina 
tikrai sugebėjo tave karališkai aprengti. At
sisveikinkime širdele, nors ir ne ilgam. Mudu su mo
tina tave Kamenicoje lankysime, o Vasilijus tavęs 
neuždarys, kaip paukštelį, auksiniame narve. 
Atkeliausite ir judu į medžiokles ir į rudens derliaus 
nuėmimo šventes.

Rimantas apkabino dukterį, pabučiavo jos skruos
tus, prispaudė prie krūtinės.

— O tu, Erdvile, nesijaudink, išleisdama mūsų vien
turtę. Ji bus laiminga, ne tik puikų vyrą gavus, bet ir 
prisidėjus prie Vytauto planų plėsti sąjungininkų gre
tas tolimose žemėse.

— Aš negaliu nesijaudinti, savo pačios vestuves 
prisiminusi, — raustelėjo Erdvilė su ašaromis akyse. — 
Aš mūsų vienturtės labai pasigestų, bet...

— Užteks graudintis, Erdvile. Laikas pradėti 
linksmintis. Audrone, po trečio trimitų sugaudimo 
eisime į didžiąją menę, kurioje tave pasitiks tavo suža
dėtinis, vyskupas ir svečiai. Po trumpos ceremonijos žy
giuosime į kiemą ir pradėsime kelionę į Vilnių, kur 
mūsų laukia Didysis kunigaikštis, paruošęs šaunią 
vestuvinę puotą. Tik keista, kad nematau Vitalio. Aš 
jį ne tik kviečiau, bet buvau jam numatęs garbingą 
vaidmenį, kad jis vestų palydovų garbės sargybą, kai 
judu pasileisite į povestuvinę kelionę. Nespėjau Vytau
to paklausti, kur jo mėgstamiausias palydovas.

Audronė valdėsi, kad matomai nesuvirpėtų, išgir
dus Vitalio vardą.

— Gaila, kad jo nėra, — ji pritarė abejingu balsu. 
— Ką padarysi...

— Trečią kartą sugaudė trimitai.
— Eime, brangioji Audrone. Te tavo gyvenimą lydi 

laimė, sveikata ir džiaugsmas. Eime, Erdvile.
Suėmęs dukrą už parankės, kita ranka apkabinęs 

Erdvilės liemenį, Rimantas prisiartino prie didžiosios 
menės durų, kurias jiems plačiai atvėrė šalia jų stovintys 
dvariškiai. Juos pasitiko iš Kamenicos atvykusio galin
go choro negirdėta giesmė, o vestuvių svečiai praskyrė 
jaunąjai ir jos tėvams taką, kuriuo jie artinosi prie menės 
vidury stovinčio Vasilijaus su vyskupu ir svita. Ant 
Vasilijaus raudonų plaukų žvilgėjo auksinė karūna, o 
šalia jo stovėjo stambi, pražilusi moteris — jo motina. 
Užjos nedidelis berniukas laikė juodo aksomo pagalvėlę, 
ant kurios žvilgėjo du auksiniai žiedai, o kitas berniu
kas laikė auksinę karūnėlę. Audronės kojos virpėjo. Ji 
suspaudė tėvo ranką, iškėlė galvą, pamažu prisiartino 
prie Vasilijaus ir pagarbiai nusilenkė jo motinai, ban
dydama šypsotis, kaip dera laimingai nuotakai. Choras

giedojo toliau, blykčiojo šimtai vaškinių žvakių, visi 
svečiai pagarbiai stovėjo, stebėdami žavią nuotaką.

— Brangūs susirinkusieji — chorui nutilus, prabilo 
Rimantas. — Mes esame čia, kad būtume liudininkais 
šitos nepaprastai iškilmingos ir brangios dviejų žmonių 
santuokos. Žygiuojame į pilies kiemą, kuriame mūsų 
laukia paruošti vežimai ir karietos. Pradėsime istoriš 
ką kelionę į Vilnių. Iš ten po sutuoktuvių ir vestuvinės 
puotos jaunieji keliaus į savuosius namus.

Svečių minia nejudėdama stovėjo, stebėdama jaunuo 
sius ir jų palydą, menės viduriu lėtai žengiančius durų 
link. Staiga su dideliu triukšmu atsivėrė dvejos šoninės 
menės durys, vedančios į apsigynimo bokštus. Būrelis 
ginkluotų vyrų, kurių veidai buvo paslėpti po šalmais, 
apsupo tėvus ir jaunuosius. Pro priekines duris įsiveržęs 
kitas būrys, atstatęs ietis ir durtuvus, į šalis stūmė 
svečius, o trys stambūs vyrai apsupo Audronę, ją atskir 
darni nuo tėvų ir nuo Vasilijaus.

— Nejudėkite niekas iš vietos, tai nebus žalos, - 
sušuko stiprus vyriškas balsas iš užpuolikų būrio. — 
Mūsų čia daug ir beginkliai tarnai mūsų nepajėgs su
stabdyti. Nesipriešinkite ir mūsų nesivykite, nes turim 
gerus ginklus ir greitus arklius.

Kelios dešimtys vyrų laikė vietoje apsupę svečius, 
įjuos atstatę ietis ir durtuvus, o du miklūs vyrai pakėlė 
Audronę ant rankų ir ją išnešė į pilies kiemą, kur jų 
laukė ginkluoti palydovai su pabalnotais žirgais Išgir 
dę sutartą rago balsą, užpuolikai pasitraukė, palikdami 
be žado ir šeimininkus, ir svečius. Netrukus girdėjosi 
tik bejėgių sargybinių šūkavimai ir pasagų dundėjimas, 
o svečiai, sustirę, iš baimės ir išgąsčio, ilgai negalėjo 
atsipeikėti... (Bus daugiau)
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ŽASLIŲ TRAGEDIJOS 
AIDAS

PRANAS ABELKIS

Balandžio 4 d. sukako 20 me
tų, kai geležinkelyje Vilnius- 
Kaunas, prie Žaslių stoties, 
įvyko traukinių katastrofa. 
Žaslių bažnyčioje Jo Ekscelen
cija Kaišiadorių vyskupas J. 
Matulaitis kartu su vietos 
parapijos klebonu S. Čiupala ir 
kaišiadoriečiu klebonu dekanu 
V. Sudavičiumi aukojo Šv. Mi
šias už tragedijos aukas, kurios 
šiandien yra žinomos, — Juozą 
Antanavičių, Kęstutį Babenską, 
Teresę Eniolaitytę, Vidą Gai
žauskaitę, Arvydą Garnį, Vidą 
Juodvalkytę, Vytautą Lazaus
ką, Aldoną Lekavičienę, Valeri
ją Lesmantaitę, Ivaną Lisovskį, 
Kazį Lučinską, Gintautą Masai- 
tį, Antaniną Petrulevičiūtę, 
Rimą Povilionytę, Angelę Pupe- 
lytę, Emiliją Pupėnaitę, Mariją 
Stadelnikaitę, Ritą Valiulienę, 
Antaniną Vizbarą, Aldoną Žu
kauskienę... ir visus kitus dar 
nežinomus. Visų 20-ties pavar
dės jau iškaltos lentoje prie 
koplytstulpio — pietos (autorius 
— tautodailininkas žiežmarietis 
V. Kapačiūnas), kuris pašven
tintas Žaslių bažnyčios klebono 
kun. S. Čiupalos 1991 m. Aukų 
įamžinimo lentą dabar pašven
tino J. E. vyskupas J. Ma
tulaitis.

Aukų kurių amžius ao 19 iki
40 metų,pagerbimo ceremonijo
je, kurioje giedojo Kaišiadorių 
choras, vadovaujamas A. Bag
dono, nedidelį literatūrinį 
montažą atliko žasliečiai moks
leiviai, kuriuos parengė N. 
Staponytė. Sugiedota „Marija, 
Marija”, „Viešpaties Angelas”.

Tragedijos sukakties minėji
mo dalyviai prisiminė kraupią 
traukinių katastrofą prie Žaslių 
stoties 1975 m., gražų ir šiltą 
penktadienio pavakarį. Kai 
kurie savo akimis matė ir giliai 
širdimi pergyveno tą šiurpią 
nelaimę.

Žaslių viršaitis A. Mataitis 
priminė, kad traukinių kata
strofos vietoje paminklas Aukų 
įamžinimui pastatytas žasliečių 
Veronikos ir Alfonso Garnių, 
kurių gaisro liepsnose žuvo jų 
19-metis sūnus Arvydas, ini
ciatyva. „Šis paminklas yra ne 
tik žuvusiems, bet ir šios 
tragedijos didvyriams, — sakė 
A. Mataitis. — Žasliečiai, matę 
šią avariją, žino, kad vieni 
žmonės žuvo, o kiti žuvusius 
gelbėjo. Vienas iš tokių didvyrių 
buvo ir mūsų miestelio gyven
tojas Arvydas Garnys, kuris, 
kaip rašė spauda, ir išliko

žmonių atminty, grįžęs keletą 
kartų į degančius vagonus gel 
bėti žmonių, žuvo ir pats. Ir jis 
buvo ne vienas, tokių buvo 
daug. Jei ne jų pasiaukoji 
mas, būtų žuvę daug daugiau 
žmonių”.

Kaišiadorių rajono tarybos 
pirmininkas- M. Pupalaigis 
sakė, kad mes gyvenom tokioje 
šalyje, kur krito lėktuvai, degė 
traukiniai tik kapitalizmo šaly
se. Tokie dalykai negalėjo įvykti 
pas mus, o jei ir įvykdavo, tai 
buvo stengiamasi sumažinti ka
tastrofos mastą, žuvusiųjų 
skaičių arba visiškai apie tai 
nekalbėti. Nors ir buvo suma
žintos Žaslių tragedijos pasek 
mės, pasaulis sužinojo apie šią 
baisią nelaimę. O toks anuome
tinės valdžios elgesys — nenoras 
ar negalėjimas — įžeidė žuvu
siųjų atminimą ir gimines, ne
leido jiems tinkamai įamžinti 
Žaslių tragediją.

M. Pupalaigis nedviprasmiš
kai kalbėjo, kad dėl avarijos ge
ležinkelyje buvo apkaltinta 
technika. Bet juk ją valdo žmo
nės, kurie abejingai atliko savo 
pareigas. Jo nuomone, dėl šios 
tragedijos yra kalta ir visuome
nė, kurioje įsikerojęs abejingu
mas savo darbui, savo pareigai. 
„Šito abejingumo pasekmė — 
dešimtys nekaltai žuvusių žmo
nių, šimtai sužeistų ir niekad 
negyjančios žaizdos motinų šir
dyse, nenudžiūstančios ašaros 
akyse, netekus vaikų ir artimų
jų. Žuvo jauni žmonės, nespėję 
pasidžiaugti gyvenimu, nuvyto 
kaip šalnų pakąsti žiedai, nesu
brandinę savd vaisių”, užbaigė 
savo kalbą rajono vadovas.

Aukų paminėjime kalbėjo ir 
vienas iš šios tragedijos liudi
ninkų — buvęs Žaslių vidurinės 
mokyklos direktorius K. Zubkus, 
kuris taip pat padėjo gelbėti 
žmones iš degančio traukinio, 
vežti į artimiausias ligonines — 
Kaišiadorius, Elektrėnus. Gel
bėjimas vyko kol atvyko kari
niai daliniai, sukarintos gaisri
nės mašinos, tuomet nieko dau
giau nebeprileido prie katastro
fos vietos.

K. Zubkus sakė: „Buvo tiks
liai suskaičiuoti padaryti mate
rialiniai nuostoliai, net kapei
kos tikslumu. Bet niekas nesu
skaičiavo, kiek čia buvo žmonių 
ir nukentėjusių?! Nepaskaičia
vo, kiek Čia buvo kančių, liūde
sio, skausmo ir išlieta ašarų?! 
Buvo tik šykšti žinutė spaudo
je, kad Žasliuose įvyko trauki

Aukų įamžinimo lenta Žasliuose, pašventinta š.m. balandžio 4 d
Nuotr.Prano Abelkio

mų avarija, yra aukų, sudaryta 
komisija katastrofos priežastims 
tirti”.

Aukų pagerbime dalyvavo ir 
patys nukentėjusieji arba žuvu
siųjų artimieji, kurie vėl kaip 
baisų košmarą prisiminė ugnies 
kamuolius. Vilnietis V. Žukaus
kas su žmona važiavo pas tėvus 
į Kauną. Traukinys važiavo di
deliu greičiu. Ir staiga — prieky
je kažkas taip džergtelėjo su 
didžiuliu trenksmu. Tuoj pasiro
dė didžiulis ugnies kamuolys. 
Akimirkai jam aptemo sąmonė. 
Pramerkus akis — aplinkui vi
sur liepsna. Bandė atidaryti 
langą, neasidaro. Dar vienas 
bandymas. Ir pagaliau. Bet vėl 
sąmonės netekimas. Tuomet ap
degė veidas, rankos, kitos kūno 
dalys — 11 proc. nudegimas. Il
gas gydymas... Beje, V. Žukaus
ko tragedija buvo dviguba — be
sigydydamas Kauno klinikų 
nudegimų skyriuje, jis tuomet 
dar nežinojo, kad ugnies lieps
nose žuvo jo žmona Aldona, be
laukianti kūdikėlio.

Vilnietis R. Duoba (dabar gy
venantis Molėtų r.), važiavęs 
antrame vagone, pats išsigelbė
jo iš ugnies nasrų, bet jį ryškiais 
randais paženklino liepsnos, 
ypač veidą. Teko persodinti net 
odą, 11-ka mėnesių būti sunkio
je kritiškoje būklėje, iš jų tik 4 
mėn. — patenkinamoje. Nuken
tėjusysis dėkingas geriems 
specialistams medikams,
suteikusiems pirmąją pagalbą
Žasliuose, Kaišiadoryse, po to 
intensyviai gydant Kaune, Kli
nikų nudegimų skyriuje (sky
riaus vedėja Merkšaitienė, gy
dytojas Paulauskas).

Abiems šiems nukentėjusiems 
važiuoti traukiniu — sunkus 
prisiminimas, keliantis nemalo
nius jausmus.

Žaslietis A. Garnys: „Baisiai 
atrodė gaisro vieta, bet kad 
sūnus dega — nežinojau... Ta
čiau širdis nujautė. Kai vakare 
draugai eidami prie langų pa
šaukė: „Arvydai, tu namie?!”, 
supratau, kas atsitiko, nes jie 
buvo matę sūnų vagone”.

Kaišiadorietis choristas, pen 
sininkas P. Žukauskas tik da
bar prisipažino, kaip jis po lem
tingos balandžio 4-osios, atvykęs 
su aukštu milicijos pareigūnu, 
fotografavo ką tik gaisro nunio
kotus keleivinio traukinio vago
nus. Jo nuotraukos, kaip neži 
nomo autoriaus, buvo išspaus
dintos kartu su rašiniais, skir
tais Žaslių tragedijos 20-osioms 
metinėms. Fotonuotraukų auto
rius papasakojo apie kraupų 
vaizdą: degė nebe benzinas, bet 
žmonių lavonai. Liepsna buvo 
tokia galinga kad ją sunkiai 
tramdė ugniagesiai. Vos tik su 
stoja pilti putas, tuoj liepsna vėl 
įsiplieskia. Vargu, kas iš žmo
nių beliko.

Gražiai prisiminė tragiškai 
žuvusį mokinį V. Lazauską bu
vusi jo mokytoja F. Grigaliūnie
nė. Kalbėję Kovo 11-osios Akto 
signataras, Lietuvos konsulas 
Lenkijoje V. Povilionis, kurio 
sesutė Rima žuvo traukinyje, 
taip pat žemėtvarkininkė R

Stašelienė, netekusi vienintelės 
savo sesers Aldonos Žukauskie
nės, dėkojo visiems už nuoširdų 
rūpestį ir jų artimųjų atminimo 
išsaugojimą, gražiai atsiliepė 
apie spaudą, kuri pirmoji pradė
jo atskleisti Žaslių tragedijos 
paslaptis.

Apie Žaslių tragediją knygutę 
„Ugnies giltinė” 1991 m. išleido 
Kaišiadorių rajono laikraščio 
„Kaišiadorių aidai” redaktorius 
J. Laurinavičius. Joje išspaus
dinti prisiminimai iš daugiau 
kaip 15-kos metų užmaršties. 
Norėtųsi šių prisiminimų nors 
keletą nuotrupų pacituoti.

„...Prieš tavo akis dega gyvi 
žmonės, taip staigiai ir netikėtai 
atsidūrę milžiniškame liepsnos 
kamuoly! Klyksmas, šauksmas, 
metalo džeržgesys, langų stiklų 
pokšėjimas. Ir dūmai, baisūs 
juodi dūmai. Nežmoniškas, kva
pą gniaužiantis karštis, kad 
negali nė prieiti arčiau 
vagonų”.

„Bene didžiausias krūvis teko 
Žaslių felčerinio-akušerinio 
punkto vedėjai B. Ramano- 
vienei. (...) Baisiai trūko tvarsto
mosios medžiagos, medikamen
tų, nes vienu metu tokį didelį 
skaičių ligonių punktas nebuvo 
pasiruošęs priimti...”.

(Bus daugiau)
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Rengiant spaudai „JAV lietu
vių biografijų žinyną-enciklope- 
diją”, skaitant jau parengtus 
spaustuvei straipsnius ir rašant 
naujus, prieš akis dažnai iškyla 
Čikagos, kurioje pernai pralei
dau pusę metų, vaizdai. Vis re
giu mielus bičiulių veidus, gera
noriškus Lituanistikos studijų 
ir tyrimo centro bendradarbius, 
prisimenu sutiktų daugelio Či
kagos lietuvių nuoširdumą, 
draugiškumą, tuos žmones, ku
rių dėmesys ir šiluma nušvietė 
mano darbo Čikagoje ir viešna
gės Amerikoje dienas. Bet ypač 
dažnai prisimenu vieną atsi
tikimą, dar kartą patvirtinantį 
teiginį, kad pasaulis toks mažas 
mažas

Besklaidant Lituanistikos 
studijų ir tyrimų centre Či
kagoje, kur rinkau medžiagą 
rengiamam leidiniui, atsiųstą 
korespondenciją iš voko išslydo 
dvi nuotraukos. Mano nuosta 
bai, tai didelio akmeninio pa 
minklo, 1991 metais pastatyto 
Norilske, sovietiniame lageryje, 
žuvusiems lietuvių kariams at
minti, nuotraukos, kurios jau 
keleri metai stovi ant mano ra

šomojo stalo Vilniuje. Tas 
nuotraukas atsiuntė dr. Jonas 
Bilėnas iš New Yorko. Pamink
lo lentoje, šalia kitų 146 žuvu
sių lietuvių karių, Lietuvos Ge
neralinio štabo pulkininko lei
tenanto Prano Bilėno-Bilevi- 
čiaus ir mano tėvo majoro Bene
dikto Zavadsko pavardės. Įdo
miausia tai, kad šalia atsakymų 
į mūsų „JAV lietuvių biografijų 
žinyno” anketą, įdėdamas šias 
nuotraukas, kaip jis pats rašo: 
„...atminčiai ten žuvusių...”, dr. 
J. Bilėnas nežinojo, kad tas laiš
kas ir nuotraukos pateks į jo ten 
žuvusio tėvo Prano Bilėno-Bile- 
vičiaus kolegos, kartu praėjusio 
sovietinio lagerio Norilske gol- 
gotas, mąjoro Benedikto Za
vadsko dukros rankas. Sėdėjau 
tada ilgai, žiūrėjau į tas nuo
traukas, ir vaizduotės ribos pa
mažu ėmė siaurėti, trauktis, 
tarsi šagrenės oda ir bepaliko 
tas mažytis taškeliukas žemėta 
pyje — lageris prie Norilsko...

Lietuva niekada nestokojo ta
lentingų ir stiprių žmonių, 
valingų ir veiklių asmenybių. Ir 
jie, likę amžiams Norilsko tund
roje, manau, buvo tokios asme

nybės. Pranas Bilėnas-Bilevi- 
čius, 1921 metais baigęs Karo 
mokyklą, vėliau Aukštųjų kari
ninkų ir Generalinio štabo kur
sus, sužeistas kovose už Lie
tuvos laisvę, per 15 metų nuėjo 
kelią nuo leitenanto iki Genera
linio štabo pulkininko. Panašus 
likimas — nuo eilinio Lietuvos 
kariuomenės savanorio iki ma
joro — buvo ir Benedikto Za
vadsko. Kaip pasisekė tiems, 
pagalvojau, kuriuos gaubia ka
pinių ramybė ir šiugždantys žo
lynai, kuriuos į kapines atlydėjo 
Dievo Žodis ir artimųjų ašaros. 
O jei, mūsų nuo bado ir išse
kimo, pažeminimo ir patyčių 
mirę tėvai, tarsi dar ir nepalai
doti, suversti į tundroje amžino 
įšalo žemėje iškapotą duobę, 
kaip jiems? Graudžiausia, kad 
tie, kurių galioje apginti, spręs
ti, namuose ir svečiose šalyse 
tik atsiprašinėja už būtas ir ne
būtas nuodėmes, pamiršę iš
tremtus, nukankintus, žuvusius 
daugelio mūsų, lietuvių, arti
muosius. Kas kada nors atsi
prašė ar ateityje atsiprašys 
mūsų? Vargu bau..

Jūratė Zavadskaitė- 
Tamulaitienė

TRANSPA K
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 manio 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, mullivitaminai.

$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, 
multiviiaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPA K, 2638 W 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772
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OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706-489-7000 
Fax. 708-499-7006

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-306-0307

FOR RENT

linuomojamaa S kamb. 2 mlag.
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl $425 (

♦ 1 min. „aecurtty dep” Ir 
. Kreiptis į Almą: 312-476-8727.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudę nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

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. Deckya 
Tel. 585-6624

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 Tai. (813)363-7700
639 East 185ih Str. Euclid, 0H 44119 Tel. (216)461-0011 f 
52 Feagles Rd. Warwick. NY10990 Tel. (914)256-5133 
RochMter.NY Tel. (716)232-4111

pitteburgn. PA Tel. 1412)481-6222 J
<3 I 2 >434-2 12 1 I-8OO-775-SIŠN I >
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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

HELP VVANTED

I
HELP VVANTED

5-day llva-ln to do housework and 
cooking for elderly couple in Chicago 
Ridge. Driver's license reųuired. Mušt 
speak some English.

Call 708-448-7068

TUOJAU REIKALINGI VYRAI 
IR MOTERYS

Mundelein, IL firmai, kurioje nebu
vo nei streikų, nei atleidimų per 75 
metus. Patyrimo nereikia. Darbui 
tinkantys bus gerai paruošti. Dirb
ti galės TUOJ PATI

$550-8700 Į savaitę 
D 4 L ASSOCIATES 

708-949-9409 
Kviečiame kreiptis dvikalbius, stu
dentus, vyr. amžiaus asmenis.

KOLEGIJĄ BAIGUSIEJI 
IR STUDENTAII

Jei negalite rasti darbo savo sri
tyje, pabandykite kreiptis į mus. 
Uždarbis, paaukštinimai ir pa
žanga tarnyboje.
$1680-52200 Į mėn. pradžiai
Patyrimo nereikia. Darbdavys
išmokys. Darbą galima pradėt 
tuoj pat. Savaitinė alga.
Kreipkitės tuoj pat dėl „inter- 
view”

708-949-9409

Ieškoma moteris padėti namų 
ruošoje 6 dienas savaitėje po 2 vai 
į dieną. Tai. 312-523-8242.

Part Time

MOONUGHTERS
6 to 10 p.m. 

Flexible Schedule 
Mundelein Firm

Could lead to permanent 
and/or full time.

Start immediately
(708) 949-9417

Bilinguals Encouraged to Apply

Dr. JUOZAS JAKŠTAS
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA

1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Stroot, Chicago, 
IL 60829.
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ČIKAGOS LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI
62-OSE METINĖSE IŠKILMĖSE Rezervacijoms kreiptis:

Sekmadienį 1 Martinique Pokylių Salėje, 2500 W 95 St, Evergreen Park, IL Mary,ė K,"čie"ė'teL: 312-927^990
Gegužės 7 d. 6:00 V.V. Algirdas Brazis, tel.: 708-361-5594

KOKTEILIAI—6:00 v.v. arba
Bus pagerbtas: VAKARIENĖ—7:00 v.v. Vincentas Samaska, tek: 312-735-4722

Vyčių šokėjų vadovas rwU
PRANAS (FRANK) ZAPOLIS MENINE PROGRAMA: Šokiams gros RIČARDO ŠOKO orkestras

ALGIRDAS BRAZIS • LIETUVOS VYČIU ŠOKĖJAI AUKA 35 dol

1
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LAIŠKAI
AR NEBUVO GALIMA 

APSIEITI?

Skaitydamas „Draugo” balan- 
žio 22 d. numerį, radau malonų 
straipsnį iš New Yorko Jungti
nių Tautų misijos būstinės apie 
Lietuvą. Mūsų tėvynė pritaria 
kelio užkirtimui, kad pasauly
je neplistų branduoliniai gink
lai. Tai reiškia, kad Lietuva ar
timoje ateityje neplanuoja įsi
gyti atominės bombos...

Ta proga į konferenciją New 
Yorke atvyko Lietuvos delegaci
ja, vadovaujama Užsienio rei
kalų ministro Povilo Gylio. Ar 
tikrai nebuvo galima apsieiti be 
visos delegacijos siuntimo į 
tolimą New Yorką, kad Lietu
vos pozicija būtų pristatyta?

Tame pačiame puslapyje iš
spausdintas straipsnis apie 
naują estų ministrą pirmininką, 
kuris davė suprasti, kad Estijo
je daugelis valstybinių įstaigų 
švaisto valstybės lėšas. Ką ga
lima pasakyti apie Lietuvos val
džią?

Romualdas R. Povilaitis
Lemont, IL

RAUDONDVARIO
BAŽNYČIA

Prieš Pirmąjį pas. karą prie 
Nevėžio ir Nemuno santakos, 
ant aukšto Raudondvario kalno 
stovėjo daili katalikų bažnyčia. 
Jos statytojas buvo plačiai ži
nomas grafas Benediktas Tiške
vičius. 1915 m. Raudondvario 
bažnyčią caro įsakymu susprog
dino rusų kariuomenė. Tik 1930 
m. vietos klebono kun. S. Irt- 
mano pastangomis ant senosios 
šventovės pamatų buvo pradėta 
statyti nauja bažnyčia. 1938 m. 
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės 
mūrinę bažnyčią iškilmingai pa
šventino arkiv. Juozapas Skvi
reckas.

Per II pasaulinį karą smarkiai 
nukentėjo bažnyčios bokštai: 
vietoj trijų pakopų, liko dvi. Po
kario laikotarpiu dideli bažny
čios taisymo darbai vyk^ 1957 
m.

Šiuo metu jos išorę, ypač 
bokštelį ir du bokštus, vėl 
būtina remontuoti. Tačiau dar
bams reikia daug lėšų, kurių 
labai stokojame. Specialistai 
apskaičiavo, jog vien tik bokštų 
ir bokštelio su karnizais remon
tas kaštuos apie 110-120 tūkst. 
litų, tai yra apie 27,500-30,000 
dolerių.

Jeigu kas nors galėtų nors 
kiek pinigų skirti mūsų baž
nyčios remontui, prašom aukas 
pervesti šiuo adresu: Republic 
National Bank of New York, 
456 Fifth Avenue, New York,
N.Y. 10018; account no 
608207993(073925) Nr 
701070004 in the name of the 
Agricultural Bank of Lithuania 
in favour of Kaunas, Raudond
varis Šv. Kūdikėlio Jėzaus Te
resės Church, Nr. 701070004.

Už visus, kurie aukomis pri
sideda prie mūsų Šventovės at
naujinimo, nuoširdžiai meldžia
mės maldos būreliuose ir per šv. 
Mišias.

Raudondvario parapijos 
taryba ir klebonas kun.

Vytenis Vaškelis

SKAMBA
NEDIPLOMATIŠKAI

Ar nesutiktumėte su manimi, 
jei pasakyčiau, kad Lietuvos 
ambasados Vašingtone spaudos 
skyriaus laiškas, pavadintas 
„Apie Lietuvos piliečių patrio 
tizmą” (š.m. balandžio 11 d.), 
skamba gan nediplomatiškai? 
Tokie išsireiškimai, kaip 
„...gaižaus atspalvio straipsne
lio autorė”, „...tie, kas dedasi 
dideliais patriotais, vaizduojan
tys...”, „O kur kiti ‘patriotai’?''’ 
daug pasako apie rašančio as
mens vidinę kultūrą, arba jos 
stoką. Jie daugiau tiktų pigaus 
stiliaus rašeiviai, o ne diploma
tinės įstaigos atstovui. Tačiau, 
iš kitos pusės, būtų nemandagu, 
jei nepadėkočiau rašančiajam už 
patarimą daugiau sužinoti, iš
mokti prasilavinti. Kilnūs pata 
rimai, ką ir besakyti...

Irena Čade 
Amherst, MA

GERAS PASIŪLYMAS

Draugo fondo pavasario vajus 
jau įpusėjęs. Kviečiame visus 
skautus ir skautes savo įnašu 
prisidėti prie šio vajaus pasise
kimo. Savo įnašą galite siųsti 
Lietuvių Skautų Sąjungos są
skaitom Aš jau tai atlikau. 
„Draugas” remia mus, o mes 
turime remti jį,

v.s. fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmininkas

DĖL DAKTARŲ IR TITULŲ

„Laiškų” skyrių beskaitant, 
man užkliuvo teiginys, kad ang 
lų kalba neturi pavadinimo gy
dytojams, tad jie visi yra vadi 
narni daktarais ir „paaiškinama 
pridėtiniais žodeliais” (Nijolė 
Nausėdienė, „Draugas”, 1995, 
4.7).

Lotyniškai žodis daktaras 
reiškia mokytoją. Pirmieji dok
toratai buvo teikiami pasi

Raudondvario bažnyčia.

žymėjusiems Bažnyčios moky
tojams. Ilgainiui daktaro titulas 
buvo suteikiamas aukščiausio 
mokslo laipsnio mokslininkams, 
apgynimiems daktaro diser
taciją. Iš tikrųjų doktoratas ir jį 
turintis asmuo — daktaras — 
nurodo laipsnį, o ne profesiją. 
Kaip Amerikoje gydytojai tapo 
daktarais, yra tikrai įdomus 
klausimais. Technikos, medici
nos daktarai Amerikoje yra va
dinami gydytojais ir chirurgais 
(physicians & surgeons), nors 
kasdieninėje kalboje daugumai 
daktaras reiškia gydytoją? 
Tačiau telefono knygos 
geltonuose puslapiuose ieško
damas medicinos gydytojo, ne
ieškok „Doctors” kategorijoje. 
Ją atradus, būsi nukreiptas į 
„Physicians & Surgeons” ar ki
tas medikų kategorijas su „pri
dėtiniais žodeliais”.

Romualdas Kriaučiūnas 

Lansing, MI

NEGALIME PASITIKĖTI

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius, 
nuvykę į Izraelį, atsiprašė žydų 
tautos už tuos, kurie žudė žydus 
Lietuvoje vokiečių okupacijos 
metu. Seimo pirm. Česlovas 
Juršėnas atsiprašė savo ir 
Lietuvos komunistų partijos 
narių vardu už nusikaltimus 
savo tautai sovietų okupacijos 
laikotarpiu. Apgailestavimai ir 
atsiprašymai už nusikaltimus 
yra geros valios išreiškimas 
nedaryti daugiau klaidų. Pir
mas ir antras atvejis yra pras
mingas ir naudingas tarpusavio 
geriems santykiams palaikyti.

Labiausiai nusikalto komu
nistinė Rusija pavergtoms tau
toms, kuri žiauriu būdu vykdė 
tautžudišką politiką, siekdama 
imperialistinių, komunistinių 
tikslų. Kol Jelcinas, Rusijos vy
riausybė ir buvę komunistų va
dai neatsiprašys lietuvių,

latvių, estų ir kitų tautų už joms 
padarytus nusikaltimus, tol 
Rusija nebus galima pasitikėti.

Juozas Navakas
Gulfport, FL

„IŠ LIETUVOS SPAUDOS”?

Paskutiniu metu „Draugo” 
turinys buvo paįvairintas dar 
vienu nuolatiniu skyriumi „Iš 
užsienio lietuvių spaudos”.

Tačiau kyla abejonių, ar šis 
skyrius yra taip jau įdomus 
„Draugo” skaitytojams. Juk 
daugelis skaito be „Draugo” ir 
dar kelis lietuviškus laikraš
čius. 0, be to, visi mūsų pe
riodiniai leidiniai nagrinėja 
veik tuos pačius mūsų visuome
ninio ir kultūrinio gyvenimo 
klausimus.

Tad galbūt būtų daug tiksliau 
„Drauge” pradėti skyrių „Iš 
Lietuvos spaudos” ir perspaus
dinti ištraukas iš Lietuvoje lei
džiamų laikraščių.

Turbūt labai ribotas mūsųjų 
skaičius išsirašo bent vieną 
laikraštį iš Lietuvos. O „Drau
go” redakcija ir jo štabo nariai 
turbūt gauna ne vieną jų. Tad 
ir būtų įdomu pasekti, kaip jie 
pasisako mūsų bendraisiais vi
suomeninio ir kultūrinio gyve
nimo reikalais.

Kai kurie Lietuvos laikraščiai 
ir „Vilniaus radijas” turi nuo
latinius skyrius „Iš užsienio 
lietuvių spaudos”. O mums bū
tų įdomiau pasekti jųjų spaudą.

Jonas Daugėla
Orland Beach, FL

Pastaba. Būtume dėkingi, 
jeigu šiuo reikalu ir kiti mūsų 
skaitytojai pasisakytų. Reikia 
pastebėti, kad žinių iš Lietuvos 
spaudos yra spausdinama kas
dien — ne skyreliuose, bet visuo
se dienraščio puslapiuose. Re
dakcija.

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šj specialų 

šv. Mišių devindienį!

Kutro* Variu Madona

Motinos Dienos Novena — Geg. 5—14 D. 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
Ši novena, į Vilniaus Aužroe Vartų Stebukl Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias.

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą 
jungiu ją i iv. Mišių noveną.

Motinos vardas ...................................... ............................gyva/mirusi

No venai aukoju........... ..

Vardas, pavardė ........................................................................................

Adresas ....... i.........................................................................

MARIAN PATHER8, 6336 8. Kilboum Avė., Chicago, IL 00629

A.tA.
ALGIRDUI JOSIUKUI

staiga mirus Lietuvoje, brangią DANĄ ARLAUS
KIENĘ ir jos šeimą, brolio netekus, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Dana ir Ignas Anuiiai 
Benita Astaiaitienė 
Alė ir Andrius Butkūnai 
Janina ir Vacys Mitkai

POLITIKAS APIE VELYKAS

Buvęs Vakarų Vokietijos 
kancleris Konrad Adenauer, 
baigdamas paskutinę kadenciją, 
surengė priėmimą, į kurį 
pakvietė daug įžymybių iš įvai
rių pasaulio kraštų. Buvo 
pakviestas ir amerikietis pa 
mokslininkas Billy Graham. Jis 
savo knygoje „Day by Day” (Ap- 
ril 11) taip aprašo savo susi
tikimą su Adenaueriu: „Kai at
vykau, tikėjausi sutikti tvirtą, 
formalų vyrą, kuriam gal susi
darytų nesmagumų, jei pra
dėčiau kalbėti apie religiją. 
Pasisveikinęs su manimi, kanc
leris staiga kreipėsi į mane ir 
paklausė: „Mr. Graham, kokia 
yra svarbiausia problema 
pasauly?”. Prieš man atsakant, 
jis pats atsakė į savo klausimą. 
Jis pasakė: „Kristaus prisi
kėlimas iš numirusių. Jeigu 
Kristus tebėra gyvas, dar tebėra 
viltis pasauliui. Jeigu Kristus 
tebegulėtų karste, aš nematau 
nė mažiausios vilties mūsų 
padangėje”. Toliau, B. Graham 
rašo, kad Adenaueris jį nuste
bino, sakydamas, jog Prisikėlimas 
yra vienas geriausiai paliudytų 
istorinių faktų, ir pridėjo: „Kai 
paliksiu savo pareigas, praleisiu 
savo likusią gyvenimo dalį Jė
zaus Kristaus prisikėlimo 
įrodymui”.

Labai gaila, kad pasaulinė 
spauda nieko nerašė, ar Ade
naueris įvykdė savo sumanymą. 
Jeigu jis nebūtų tvirtas 
katalikas, gal apie jį būtų 
daugiau rašoma. Apskritai 
pasaulio liberali spauda igno
ruoja daug faktų, kurie tei
giamai kalba apie katalikus.

K. Adenaueris, sąjunginin
kams sukūrus Vakarų Vokie
tiją, buvo jos pirmasis kancleris 
(krikščionių demokratų, CDU, 
atstovas) nuo 1949 m., ir buvo

perrenkamas net iki 1961 m. 
(„World Almanach”). Politi
niame krašto gyvenime jis 
laikomas ne tik pokarinės 
Vokietijos atkūrėjas, bet ir stip
rus NATO rėmėjas, vienas

A.tA.
ELENA PAJEDIENĖ

Ambrozaitytė

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 30 d., 3:30 vai. p.p., sulaukusi 71 

metų.
Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko dukros: Birutė Harrington, Regina Pierson, 

žentas Dain, Danutė Moriarty, sūnus Raymond; anūkai: 
Patrick Harrington, Frank Pierson; seserys Anglijoje: Genė 
ir Albina su šeimomis, seserys ir broliai Lietuvoje: Stasė ir 
Kazimiera su šeimomis, Vytas, Rimas ir Jonas su šeimomis.

Velionė buvo žmona a.a. Albino ir uošvė a.a. Terrance 
Harrington.

Priklausė BALF’ui, Liet. Bendruomenei, Pensininkų klu
bui, Lietuvos Dukterų draugijai, Marųuette Parko liet. namų 
savininkų draugijai.

Velionė pašarvota trečiadienį, gegužės 3 d. nuo 1 iki 9 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 4 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

i Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukros, sūnūs, seserys, broliai ir anūkai.

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

PADĖKA
Mūsų Brangus Sūnus ir Brolis

A.tA.
PAULIUS MAČIUIKA

tragiškai žuvo 1995 m. kovo 21 d. Wyoming valstijoje, 
palaidotas kovo 25 d. Storrs, Connecticūt.

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Valdemarui Cukurui už 
koncelebravimą šv. Mišių, už maldas koplyčioje, už jautrius 
žodžius šv. Mišių metu. Dėkojame muzikui Jurgiui Petkaičiui, 
Alfonsui, Jonui ir Vytautui Zdaniams už giesmes bažnyčioje, 
už pravedimą „Marija Marija” kapuose.

Visiems užjautusiems mus šioje sunkioje valandoje, daly
vavusiems laidotuvėse, aukojusiems šv. Mišių aukas, gėles 
koplyčioje ir namuose, už aukas „Saulutei” bei Vytauto Di
džiojo Universiteto Studentų Valgyklai mūsų brangaus 
Pauliaus atminimui tariame nuoširdų ačiū.

Mačiuikų šeima

A.tA.
SIMONUI PAULIUI

mirus, mano nuoširdžiausia užuojauta poniai 
PAULIENEI, ALGIUI, EDMUNDUI, IRENAI, 
ALDONAI, ROMAI ir jų šeimoms.

Vytautas Lapatinskas
Seattle, WA

Europos Ekonominės Bend 
ruomenės steigėjų.

Konrad Adenauer mirė 1967 
metais.

Vytautas Valys
Detroit, MI
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DRAUGAS, antradienis, 1995 m. gegužes mėn. 2 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dėl labai svarbių priežas
čių „Dainavos” 50 metų 
sukaktuvinio leidinio plati
nimas yra sustabdytas. Arti- 
miausu laiku leidinys vėl bus iš
spausdintas ir nedelsiant išsiun
tinėtas platintojams.

Jonas Šimutis, Carmichael, 
CA, Draugo fondui atsiuntė 200 
dolerių tėvelio a.a. Leonardo 
Šimučio, ilgamečio „Draugo” 
redaktorius, 20 metų mirties 
sukakties prisiminimui. Nau
jam Draugo fondo nariui nuošir
džiai dėkojame.

„Nuo Dusios iki Tiberio”, 
trečioji prelato Lado Tulabos 
atsiminimų knyga, neseniai 
išėjo iš spaudos. Ši knyga yra 
pilna ne daug kam žinomų 
informacijų apie lietuvių veiklą 
išeivijoje: Italijoje, kituose 
kraštuose, bažnytiniuose ir 
visuomeniniuose santykiuose. 
Ji yra gaunama „Drauge”. Jos 
kaina 10 dolerių. Taip pat čia 
galima gauti dvi pirmesnės 
„Nuo Dūsios iki Tiberio” 
knygas. Jos taip pat kainuoja po 
10 dolerių.

Redaktorę Ireną Regienę
„Draugo” skaitytojai pažįsta jau 
beveik 15 metų — tiek ji dirbusi 
redakcijoje. Tačiau kartais neju
čiomis praeiname pro tuos, 
kurie atlieka daug svarbių 
darbų ir būtina retkarčiais tuos 
darbus priminti. Redaktorė 
Irena kas savaitę tvarko 
Skautybės kelio, Iš ateitininkų 
gyvenimo, sporto skyrius; per ją 
taip pat eina visa telkinių kores
pondencija ir renginių kalen
dorius, spausdinamas kiekvieno 
mėnesio pradžioje. Nors telkinių 
skyriai turi savo gausius ir la 
bai pareigingus bendradarbius, 
bet skautų ir sporto puslapį I. 
Regienė ir redaguoja, suras- 
dama jiems medžiagą, informa
cijas.

x Pamaldos su šv. Mišių 
auka prašant Švč. Marijos 
globos Lietuvai ir žmonijai ge
gužės 6 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Židinys.

(sk)
x Siuntiniai j 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)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos susi
rinkimas bus pirmadienį, 
gegužės 8 d.’, 6:30 vai. vak., švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Svarbiausias darbotvar 
kės punktas: nuosavybės mo
kesčių vyresniojo amžiaus 
žmonėms užšaldymo galimybės, 
todėl ne tik draugijos nariai, bet 
ir kiti apylinkės lietuviai ture 
tų šiame susirinkime dalyvauti. 
Platesnių informacijų teikia 
draugijos pirm. Juozas Bag- 
džius, tel. 434-3713.

Sol. Ramutė Tumuliauskaitė.

Ramutė Tumuliauskaitė,
Lietuvos Operos solistė, pirmą 
kartą dainuos mūsų operos 
spektaklyje. Čia ji atliks 
pagrindinę soprano partiją 
„Perlų žvejų” operoje. Ji yra 
baigusi Lietuvos muzikos aka 
demiją. Jau dainavusi pagrin
dines partijas daugelyje operų 
ne tik Lietuvoje, bet ir Čekijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje, Olan
dijoje, Italijoje, Suomijoje, Kana
doje, net JAV, tačiau ne Lietu 
vių operoje. Mes gavome jos re
cenzijas, kurios yra itin geros ir 
palankios. Bus reta proga ją iš
girsti ir lietuvių scenoje gegužės 
14 dienos spektaklyje.

Mūsų skaitytojų dėmesiui!
Balandžio mėnesį „Drauge” 
spausdintas skelbimas „Ieš
kome žmonių vaidinti TV rėk 
liynose” nėra patikimos bendro
vės. „Better Business Bureau” 
praneša, kad ta bendrovė nėra 
registruota, o jos pateikiama 
informacija gali būti netiksli ar
ba nuostolinga.

Lietuvos vyčių veikėjas ir 
tautinių šokių grupės ilgametis 
vadovas Frank Zapolis bus 
pagerbtas Lietuvių Prekybos 
rūmų pokylyje, kaip pasižymė
jęs metų žmogus (Man of the 
Year). Pokylis bus gegužės 7 d. 
Martiniųue salėje (95th ir Wes- 
tern). Pabendravimas — 6 vai. 
vak., vakarienė — 7 vai. vak. 
Bilietus galima užsisakyti pas 
Marytę Kinčienę 312-927-4990.

Šv. Kazimiero seserys vi
suomenę kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose, prašant Viešpaties, kad 
šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palai 
mintąja. Šv. Mišios bus auko
jamos šeštadienį, gegužės 6 d., 
9:30 vai.r., motiniškojo namo 
koplyčioje. Jas aukos kun. Tho- 
mas Kasputis iš St. Mary’s 
parapijos, Riverside, IL.

Lietuvos Vyčių 112 kuopos
susirinkimas bus antradienį, ge
gužės 16 d., 7 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje.

Dėmesio ALTo Čikagos
skyriaus valdybos ir tarybos 
nariams, o taip pat lietuviškajai 
visuomenei, kuriai rūpi ALTo 
veikla: Metinė darbo konfe
rencija bus šį šeštadienį, ge
gužės 6 d., 2 vai. p.p., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose, antrame aukšte. 
Darbotvarkėje numatyti 
valdybos narių pranešimai, nau
jos valdybos sudarymas ir atei
ties veiklos aptarimas. Po kon
ferencijos — kavutė. Visi 
kviečiami ir laukiami.

x Nancy Razgaitis, Atlanta
GA, savo vyrui, jo gimtadienio 
proga, padovanojo vieno našiai 
čio Lietuvoje vienų metų 
rėmimą — „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetui atsiuntė 
$150. Sveikiname Leo Razgaitį 
gimimo dienos proga, ir 
dėkojame Nancy užjos dovaną. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)

x Vladas Rackus, iš Chica- 
gos, atsiuntė $300 — tai metų 
globa dviem našlaičiam Lietu
voje. V. Rackus jau metus glo
bojo viena našlaitį, o dabar nori 
globoti antrą iš Šiaulių. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago IL, 60629.

(sk)
x Elena Pečiulis atsiuntė 

$40 auką „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, padėti 
našlaičiams, invalidams vai
kams ir daugiavaikėms šei
moms. Lietuvoje. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. TAX 
ID #36-3003339.

(sk)

Draugo” redaktorė Irena Regienė.

x Lietuvaitė 17 m. norėtų 
susirašinėt su vakarų pasaulio 
jaunimu. Rašykite: Audrai Ma- 
nionaitei, Žemaičių g-vė 
134-3, 3000 Kaunas, Lithu- 
ania.

(sk)

x Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero, išnuomojamas 
vasarnamis vasaros sezonui. 
Galima dalintis. Kreiptis: 
312-776-4755 arba 616- 
469-4347.

(sk)

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, TraveI Advi- 
sera Ine. 1516 N. Harlem #110, 
Oak Park, 11 60302.

(sk)

VYTAUTAS KERNAGIS 
VĖL DAINUOJA 

AMERIKOJE

Vytautas Kernagis Amerikoje 
vieši ne pirmą kartą. Jis čia jau 
yra ne kartą dainavęs įvairiuo
se lietuvių telkiniuose, jo 
plokštelės ir garsinės juostos 
gausiai pasklido po Šiaurės 
Ameriką, jo dainos skamba viso
se lietuvių radijo programose 
šiame krašte.

„Vytautas Kernagis (gim. 
1951) — gerai žinomas ypač 
jaunimo tarpe. Populiarumą ir 
pripažinimą pelnė originali it 
nauja Lietuvoje kūryba — poe
tinė muzikinė baladė, artima 
dvasia ir turiniu, o taip pat ir 
forma, senas tradicijas tu
rinčiam, žmogui, dainuojamo
sios poezijos žanrui, liaudinei 
baladei. Minimalios išraiškos 
priemonės — gitara, balsas, 
nesudėtinga melodija ir har
monija — visa tai leido V. 
Kernagiui neužgožti grynai in
terpretacinių niuansų, kur pla
ti ir graži gama, įgalina kalbėti 
apie neabejotiną autorinį 
meną”, — taip rašo muz. Gied
rius Kuprevičius vienoje V. 
Kernagio plokštelių.

Šis lietuviškosios dainuo
jamos poezijos (ir ne vien tik 
jos) meistras jau dainavo Seat 
tle, Čikagos ir kitų vietovių 
lietuviams savo vėliausio vizito 
šiame krašte metu. Visur jis 
buvo šiltai sutiktas, gerais žo
džiais palydėtas. Galima sakyti, 
kad V. Kernagis priešų neturi 
— vien tik jo draugai jo pasi
rodymų klausosi, o tokių yra 
absoliuti dauguma.

V. Kernagis yra baigęs Lietu
vos valstybinės konservatorijos 
aktoriaus meistriškumo fakul
tetą, vėliau studijas tęsė 
Maskvoje, gilindamasis estra
dos režisieriaus specialybėje. 
Yra dirbęs Lietuvos valstybi
nėje filharmonijoje estradinės 
muzikos skyriuje, dalyvavęs 
įgarsinant meninius filmus, 
dainavęs spektakliuose, rengęs 
rečitalius, vadovavęs muziki
nėms grupėms ir kt.

Jo artimiausias pasirodymas 
įvyks Bostono lietuvių piliečių 
klubo pastate, (368 W. Broad 
way, So. Boston) esančioje Gin
taro Karoso įsteigtoje „Lietu
viškoje sodyboje” gegužės 6 d., 
7 vai. vak. Čia prieš koncertą 
bus demonstruojami video 
filmai iš V. Kernagio anks
tesnių pasirodymų Lietuvoje. 
________________________ E.Š.

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

x A.a. Jono Šumskio at
minimui William Fredricksen 
(Commonvvealth Edison) pa
aukojo $42.86 Lithuanian Mer- 
cy Lift. A.a. Antaninos Šatie
nės prisiminimui Marija ir 
Henrikas Paškevičiai paaukojo 
$25 Lithuanian Mercy Lift. 
Reiškiame užuojautas velionių 
giminėms ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams.

(sk)

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)
Vytautas Kernagis Jaunimo centro scenoje savo sėkmingo koncerto metu.

Nuotr, Jono Tamulalčio

Savo klasėje daugiausia taškų surinkę mokiniai už lietuviškų knygų skaitymą Čikagos lit. 
mokykloje šiais mokslo metais. Iš kairės: Adelė Ročytė — VIII kl„ Erika Trejo — dvikalbės kl. 
6 sk., Alina Meilytė — IV sk., Živilė Bielskutė — VI sk., Patricija Volkovaitė — 3 sk., Andrėja 
Deksnytė — dvikalbės kl. IV sk., Andrius Brooks — IX kl., Nina Connolly — dvikalbės kl. I sk., 
Ugnė Adikevičiūtė — V sk., Paulius Trimakas — I sk., Indrė Noreikaitė — VII kl.

Nuotr. Vlado Žukausko

IŠGYVENIMAI „DAINAVOS 
JUBILIEJAUS ŠVENTĖJE

Iš Floridos į Čikagą mūsų ke
lionę paskatino ir nepasikarto
janti LMA „Dainavos” auksinio 
jubiliejaus šventė. „Dainava” 
mano atsiminimuose visuomet 
buvo ir liks gyva, nes pokario 
metais, benamio dalią iš
gyvenant Hanau a. M. Vokieti
joje tremtinių stovykloje pradėjo 
skambėti gražios, raminančios, 
širdį guodžiančios „Dainavos” 
dainos, kurios vėliau skambėjo 
tremties kelionėje penkias
dešimtį metų. Tad „Dainavos” 
šventė — mūsų džiaugsmas ir 
pasididžiavimas, palikęs neuž
mirštamus įspūdžius.

Džiaugiamės galėję šioje šven
tėje dalyvauti, išgyventi visas 
nuotaikas, kuriomis noriu pasi
dalinti mintimis ir su lietuviš
kąja visuomene.

Balandžio dvidešimt trečioji. 
Diena saulėta, nors žadanti 
vėsoką orą. Bet tai nesukliudys 
Čikagos ir plačiųjų apylinkių 
lietuviams dalyvauti šios dienos 
„Dainavos” auksinio jubiliejaus 
šventėje.

Jubiliejus, ruošiamas specia
laus komiteto, vadovaujamo

Daiva Veitaitė-Neidhardt, 
„Lithuanian Children’s Relief, 
Ine.” pirmininkė, „Pagalba 
Lietuvai” konferencijoje, vado
vaus „Suteikiamos pagalbos 
Lietuvos vaikams” diskusiniam 
būreliui. JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ruošiama 
„Pagalba Lietuvai” konfe
rencija vyks gegužės 13-14 d. Šv. 
Kazimiero vienuolyno patal
pose, Čikagoje.

visuomenininkės, „Dainavos” 
globėjos Irenos Kriaučeliū- 
nienės, pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovėje, Marąuette 
Parke. Šv. Mišias aukojo parapi
jos klebonas kun. Jonas Kuzins- 
kas, asistuojant svečiui kun. iš 
Lietuvos. Pamokslo metu kle
bonas prasmingu žodžiu ir dė
kingumu pažvelgė į „Dainavos” 
ansamblio nueitą kelią, atliktus 
prasmingus darbus, puoselėjant 
tautinę kultūrą, lietuvišką 
dainą, kuri per penkis dešimt
mečius tremties kelionėje guo
dė, ramino, džiugino tėvynės 
vaikus, išblokštus iš tėvynės 
žiauraus okupanto. Linkėjo 
„Dainavai” šviesios ateities, na
šių darbų ir Dievo palaimos jų 
darbų kelyje. O pamaldų iš
kilmingumą lėmė ir parapijos 
didingas choras, kurio dienai 
parinktos giesmės į širdis nešė 
džiaugsmą, dvasinį pasitenki
nimą ir gėrį.

Žvalgantis bažnyčioje, vis tik 
širdis sunerimo, matant daug 
tuščių vietų, nors į šias iškil
mingas „Dainavos” garbei 
pamaldas atvyko ir iš kitur 
svečių bei apylinkės lietuvių. Ir 
mąstai žmogus, kas nutiks šią 
parapiją dar po dešimtmečio. 
Dieve, duok, kad ši arch. J. 
Muloko projektuota šventovė 
liktų gyva, lietuviška dar 
daugelį metų.

Koncertas Maria aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Visais 
keliais žmonės skuba į koncertą. 
Nuostabu. Ir anksčiau atvykus 
mašinoms pastatyti vietų nebė
ra. Ištisi gatvių blokai jau atvy
kusių užimti. Salėje didelis ūže
sys. Dar didelė minia rikiuojasi 
prie bilietų kasos. Neįsigiję iš 
anksto, turi vargelio. Bet, 
atrodo, visi buvo patenkinti. Di
džioji auditorijos salė per
pildyta. Gal apie 1,200 dalyvių.

Gana punktualiai prie pulto 
pasirodo „Dainavos” ansamblio 
meno vadovas ir dirigentas inž. 
Darius Polikaitis. Ramus, kiek 
susimąstęs, pagarbiai nusilen
kia plojančiai auditorijai. Iš 
salės į sceną ateina aktorė 
Audrė Budrytė. Neabejotinai 
didelis talentas, valdantis žodį, 
sąmojų, mintį. Pirmoji koncerto 
dalis — montažinė. Aktorė 
Audrė Budrytė skuba per gyve
nimą, žmogaus nuotaikas, 
jaunystę, svajones surasti vyrą, 
išsako kaimynų nuotaikas ir 
klausytoją priartina netrukus 
prie suskambėsiančios an
samblio dainos, jos minties.

Ir taip suskamba pirmoji kon
certo daina „Pradės aušrelė auš
ti” liaudies daina, harm. B. 
Budriūno, o po to aktorės žodi
niai tekstai, ir po jų vis skam
bančios naujos dainos. Vaidy
binę dalį dainose puikiai atliko-. 
Mergužėlė Jūratė Jankauskaitė 
ir Bernužėlis — Haris Subačius. 
Pirmoji koncerto dalis gražiu

vainiku supinta iš liaudies 
dainų, harmon. lietuvių kompo
zitorių B. Budriūno, J. Švedo, J. 
Žilevičiaus, Broniaus Jonušo, B. 
Kutavičiaus, B. Dvariono ir pa
ties dirigento D. Polikaičio. 
Koncerto programoje atliktų 
dainų neaptarsiu. Tai priklau
so ir manau padarys, mūsų 
muzikos žinovai, vertindami 
jubiliejinį „Dainavos” koncertą 
iš meninės pusės.

Antroje koncerto dalyje pasi 
rodė „Dainavos” kamerinio 
vieneto moterys, kamerinis 
vienetas, dainaviečių grupė ir 
pagaliau „Dainava” pilnoje 
sudėtyje. Dainos taip pat lietu
vių kompozitorių B. Budriūno, 
A. Bražinsko, S. Šimkaus, K. 
Kliorienės, K. V. Banaičio, F. 
Bajoro, J. Neimonto, J. Govėdos, 
G. Savinienės, S. Sodeikos, V. 
Jakubėno, J. Gudavičiaus, ku
rioms žodžiai panaudoti mūsų 
poetų: P. Stelingio, M. Marti
naičio, B. Brazdžionio, J. Mar
cinkevičiaus, J. Vanagaičio. 
Dainos mielos, puikus jų iš
dainavimas, klausytoją sugrąži
nusios į gimtąją žemę, tėvų 
namus, išsakiusios mūsų tė
vynės ilgesį ir palietusios mūsų 
sunkius išgyvenimus svečių 
šalyse dalį. O „Mano protėvių 
žemė” su soliste Danute Stan- 
kaityte (žodž. B. Brazdžionio, 
muz. B. Budriūno) didingai nu
skambėjusi, kiekvienam širdin 
sugrąžino meilę savo žemei. 
Nepajutome, kaip koncertas 
artėjo į baigmę. Nuskamba 
„Dainavos” ansamblio dainuo
jama jų tradicinė daina „Kur 
giria žaliuoja” — žodž. J. Vana
gaičio, muz. J. Gudavičiaus, 
pasipila audringi plojimai, audi
torija pakyla iš vietų, aidi „bra
vo, valio”, ilgai nenutilsta plo
jimas, į sceną atskuba su gėlė
mis įteikėjos, jomis apdovanoja
mi dirigentas, solistė, kiti.į sce
ną pakviečiami bet kada „Dai
navoje” dainavę, o jų pasirodo 
didelis būrys, ir bendrai visi dar 
kartą pakartoja tradicinę dai
naviečių dainą „Kur giria 
žaliuoja...” Dar kartą padėkos 
aplodismentai nuaidi audi
torijoje, užgesta scenoje šviesa, 
o koncertas palieka mums vi
siems „Dainavos” meilę dainai, 
savajai kultūrai ir tėvynei 
Lietuvai.

Šia proga prisiminkime daug 
žadantį, nuostabiai gabų jauną 
dirigentą Darių Polikaitį, jo 
talkininkus — režisierių ir sce
nos apipavidalintoją Vytą Čup- 
linską, chormeisterį dr. Audrių 
Polikaitį, akompaniatorių 
Ričardą Šoką. Montaže vaidy
binę rolę atlikusius Audrę 
Budrytę, Jūratę Jankauskaitę, 
Harį Subačių. Muzikantus — 
Rimą Biliūną, Saulių Gylį, Vidą 
Neverauską, Ritą Kazlauskaitę 
ir Tomą Strolią. Vienintelę 
solistę Danutę Stankaitytę. 
„Dainavos” jubiliejinį koncertą 
minėsime ilgai, ilgai.

„Dainava” gyvuok dar dauge 
lį metų!

Jurgis Janušaitis
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