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Vytautas Landsbergis: 
Jungtinėse Valstijose gerėja 

nuomonė apie Lietuvą 
Vilnius, balandžio 12 d. 

(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis Vašingtone gavo patvirti
nimą, kad numatoma Rusijos 
ir NATO sutartis niekaip ne
suvaržys Lietuvos teisių tapti 
šios sąjungos nare. 

Šeštadienį grįžęs iš savaitę 
trukusios viešnagės JAV, V. 
Landsbergis žurnalistams Vil
niaus oro uoste sakė, kad 
Amerikos valdžia pabrėžusi, 
jog niekas „apie jus nebus 
sprendžiama be jūsų". 

Jis paneigė kai kurių infor
macijos agentūrų perduotus 
teiginius, jog Vašingtone jis 
užsiėmė aštria retorika. „Ne, 
aš tiesiog išryškinau kai ku
riuos dalykus, kurių Amerikai 
iš toli gal ir nesimato", grįžęs į 
Vilnių sakė V. Landsbergis. 

Seimo pirmininkas Va
šingtone išdėstė Lietuvos nuo
statą, kad geriau pasirašyti 
atskirus JAV ir Baltijos val

stybių susitarimus, o ne vieną 
ketui šalę sutartį . ,,Šaliai. kuri 
aiškiai žino. ko nori ir ko sie
kia, nebūtina laukti kitų, 
pabrėžė V. Landsbergis. 

J is sakė JAV pastebėjęs į 
gerą pasikeitusį požiūrį į Lie
tuvą. „Prieš metus daugelis 
abejojo, kad Lietuva gali tapti 
NATO nare, o dabar esame 
laikomi prie aljanso slenksčio 
stovinčia valstybe' , sakė Sei
mo pirmininkas. 

V. Landsbergis Vašingtone 
susitiko su JAV vicepreziden
tu Al Gore, valstybes sekre
tore Madeleine Albright, sena
toriais Richard Durbin ir 
Richard Lugar, Senato už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninku Jessi Helms. Kongreso 
tarptautinių santykių komite
to pirmininku Benjamin Gill-
man, žydų bendruomenės or
ganizacijų vadovais ir žur
nalistais 

Prezidento atstovas spaudai: 
V. Landsbergis Vašingtone 

„sumaišė akcentus" 
Vilnius, balandžio 11 d. 

(BNS) — Prezidento at
stovas spaudai Jonas Re
kešius sveikina „tam tikrą re
zonansą Amerikoje" sukėlusi 
Vytauto Landsbergio vizitą. 
tačiau mano, kad Seimo pir
mininkas „sumaišė akcentus". 

„Seimo pirmininkui pir
miausia reikėjo susitikti su 
Senato ir Kongreso vadovais, 
o ne vykdomosios valdžios at
stovais", sakė J. Rekežius 
žurnalistams penktadienį. 

Praėjusią savaitę atstovu 
spaudai paskirtas J. Rekešius 
sakė su prezidentu sutaręs dėl 
teisės skelbti savo nuomonę, 
nors iki šiol prezidentūroje to
kios praktikos nebuvo. J. 
Rekešius pažymėjo, kad 

užsienio politikos ..vai
rininkas" Lietuvoje yra Algir
das Brazauskas . 

Prezidento atstovas spaudai 
mano. kad V. Landsbergiui 
JAV derėjo ieškoti asmeniniu 
ryšių abiejuose Rūmuose, 
skatinti tarpvalstybinių su
tarčių patvirtinimą, ieškoti fi
nansavimo. 

Jo nuomone, gerai, kad 
Vašingtone dar kartą buvo 
parodytos Lietuvos nuostatos. 
„Tačiau mandagumo vizitai 
buvo gražu Kazimieros Pruns
kienės laikais, o V. Landsber
gis turėjo suprasti , kad vykdo
mosios valdžios atstovai tik 
gali jam mandagiai paspausti 
ranką", pasakė J . Rekešius. 

Baltarusija atsiprašė dėl 
Lietuvoje „pasiklydusio" karinio 

transporto 
Vilnius, balandžio 14 d 

(BNS) — Baltarusija atsiprašė 
Lietuvos už dviejų savo kari
nių automobilių įvažiavimą į 
svetimą teritoriją ir pažadėjo 
panašių incidentų nekartoti. 

Lietuvos Užsienio reikalu 
ministerija pranešė gavusi 
Baltarusijos ambasados atsi
prašymą, kuriame reiškiamas 
„nuoširdus apgailestavimas" 
dėl įvykio penktadienio naktį. 

Pasak pareiškimo, per ka
rines pratybas netoli Lietuvos 
sienos, „netekusios orientaci
jos, į Lietuvos teritoriją įva
žiavo dvi vikšrinės transporto 
priemonės". Pareiškime pažy
mėta, kad technika buvo grą
žinta į karinį dalini Baltarusi
jos teritorijoje ir žadama, jog 
Baltarusija „imsis visų prie
monių, kad ateityje tai nepasi
kartotų". 

Lietuvos pasieniečiai sieną 
pažeidusios baltarusių techni
kos nematė. Penktadienio rytą 
jie tik aptiko gilias vikšrų žy
mes maždaug už 3 kilometrų 
nuo artimiausio Raigardo kon
trolės punkto. Automobiliai 
buvo įvažiavę maždaug pusan
tro kilometro gilyn į Lietuvos 
teritoriją. 

Baltarusijos ambasada 
išreiškė viltį, jog šis įvykis ne-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN RIA žinių 
agentūrų pranešimais;. 

BalanHži 5 d. ALTo valdybos nariai Jaunimo centre susitiko su Lietuvos ambasadoriumi JAV dr Alfonsu Ei
dintu 

Nuotr : sėdi 'iš kaires) Teodoras Blinstrubas, Gražvydas Lazauskas. ALTo pirmininkas prof. dr Jonas 
Račkauskas, dr. Alfonsas Eidintas. Vytautas Biidušas ir Petras Buchas Stovi (iš kaires) Kazimieras Oksas, 
Stanley Balzekas, Evelyn Oželiene, Birute Skorubskiene. Kostas Burba, Jeronimas Gaižutis, dr. Jonas Valaitis, 
Matild'i Marcinkiene. Algis Regis. Viktoras Naudžius ir Stasys Dubauskas. 

Išrinkti atstovai į PLB Seimą 

padarys neigiamos įtakos 
„draugiškiems ir kaimyniš
kiem?" Lietuvos ir Baltarusi
jos santykiams. Lietuvos 
URM savo ruožtu pareiškė su
sirūpinimą del šiurkštaus sie
nos pažeidimo bei paragino 
Baltarusijos URM užtikrinti, 
kad ateityje tokie įvykiai ne
pasikartotų. 

Lietuvos URM tikisi, kad 
Baltarusija gerbs dvišale su
tartimi nustatytą valstybes 
sieną ir laikysis susitarimų 
paspartinti valstybė"; sienos 
nustatymo darbus. 

Lietuvos Seimo valstybinio 
saugumo komiteto narys de
mokratas Saulius Pečeliūnas 
pavadino incidentą ..nemalo
niu nuotykiu" ir neatmetė ga
limybes, kad jis nebuvo atsi
tiktinis, turint galvoje Lietu
voje ketinimus stoti į NATO. 
Spaudos konferencijoje pirma
dienį S. Fočeliūnas sakė, kad 
baltarusių kariškiai turi gerus 
žemėlapius ir gali gerai orien
tuotis vietovėje. 

600 kilometrų Lietuvos ir 
Baltarusijos siena dar nėra 
nužymėta ir, specialistų verti
nimu, nėra tinkamai kontro
liuojama dėl lėšų, žmoniu ir 
įrangos stygiaus. 

Los Angeles . CA, balandžio 
7 d. (JAV LB tarybos prezidiu
mas) — JAV LB XIV Tarybos 
pravestuose JAV LB atstovų į 
LX Pasaulio lietuvių bendruo
menes Seimą (įvyksiantį š. m. 
liepos 1-7 d. Vilniuje), rinki
muose buvo išrinkti šie 48 at
stovai: 

Juozas Ardys. Ina Bertu-
lytė-Bray, Rimantas Bitėnas, 
dr. Zigmas Brinkis, Ingrida 
Bublienė. Gintaras Čepas, dr 
Algimantas Čepulis, Ramutė 
Česnavičienė, Salomėja Dau-
lienė, Algimantas Garsys, dr. 
Remigijus Gaška. Teresė Ge
čienė. Algimantas Gečys, Vio
leta Gedgaudienė. Zigmas 
Grybinas, Antanas Gudonis, 
Vida Jankauskienė. Birutė Ja
saitiene, Pranas Joga, Vytau
tas Kamantas, Gražina Ka-
mantiene. Birutė Kožicienė, 
d r Ramūnas Kondratas, Vy
tautas Kutkus, Vytas Maciū
nas, Česlovas Mickūnas, Kęs
tutis Miklas, Angelė N'elsiene, 
Antanas Polikaitis, Juozas 
Polikaitis, Dalia Puškonenė. 
Marija Remlenė, Liuda Rugie-
nienė, Algis Rugienius, Juo
zas Rygeiis. Aušrelė Saka-

Kauniečiai padės 
išaiškinti 

vengiančius mokėti 
mokesčius 

K a u n a s , balandžio 14 d. 
(BNS) — Kauno mokesčių ins
pekcija pakvietė miesto gyven
tojus telefonu arba laišku 
pranešti apie tariamų įmonių 
ūkine-komercine veiklą, darb
davius, nesudarančius su dar
buotojais darbo sutarčių, ne
tikrus sandėrius, dokumentų 
klastojimą, mokesčių slėpimą 
bei gudrybes su kasos apara
tais. 

Informatoriui garantuoja
mas anonimiškumas. 

Telefonu ir paštu gauta in
formacija bus kaupiama, susi
tikus su pranešėju — rašo
mas apklauso? protokolas, o 
išaiškėjus pažeidimams — ke
liama baudžiamoji byla. 

Kaip sakė Kauno mokesčių 
inspekcijos viršininkas Justi
nas Rimas, tikimasi, kad mo
kesčių mokėtojai, supratę, kad 
šis telefonas yra skelbiamas jų 
pačių labui, padės mokečių in
spektoriams grečinu išaiškinti 
ir nubausti ne tik smulkius, 
bet ir didelius pažeidėjus. 

Kandidatais išrinkti: Nida 
Žibutė Brinkienė-Alex, Juozas 
Bružas, dr. Aldona Gaškienė. 
Gediminas Leškys, Vilija Ma
lakauskienė, Zenonas Petkus. 

laite, Laima Sa'-aitiene. Dona
tas Skučas, Gina Skučienė, dr. 
Victor Stankus. Jonas Urbo-
na«. Julius Vebiaitis. Vaiva 
Vebraitė-Gustienė. dr. Vitolis 
Vengris, Vytautas Vidugiris. 
Birutė Vilutiene. Zigmas Vis
kanta, dr. Pranas Zunde. 

Latviai neduos Lietuvai 

A n t a n a s P o l i k a i t i s 
JAV LB XIV Tarybos 

sekretorius 

geologiniu tyrimu medžiagos 
balandžio 11 d Ryga , 

(BNS) — Latvija neduos Lie
tuvai Baltijos jūros povande
ninės žemyno dalies geologi
nių tyrimų medžiagos, kol 
nebus pasirašyta ir neįsigalios 
abiejų valstybių jūros sienos 
sutartis, pareiškė Latvijos sie
nos derybininkų vadovas Ma
ris Riekstinis penktadienį 
spaudos konferencijoje Rygoje, 
nes, pasak jo, minėtos me
džiagos perdavimas Lietuvai 
dabartiniame derybų laike jas 
tik apsunkintu. 

Po Lietuvos ir Latvijos par
lamentų vadovų susitikimo 
Palangoje kovo mėnesį buvo 
skelbta, kad Alfredas Čepaitis 
žadėjo Vytautui Landsbergiui 

perduoti Lietuvai geologinės 
žvalgybos duomenis. 

M. Riekstinis pareiškė, kad 
jis apie tokį pažadą nėra infor
muotas , ir stebėjosi, kaip 
„techniniai klausimai" paten
ka tarppar lament in ių santy
kių ak i ra t in . J is patvirtino, 
kad Latvija turi medžiagą 
apie ginčijamą povandeninę 
žemyno dalį. Kai kurie tyri
mai buvo atlikti sovietmečiu, 
tačiau k i tus tyrimus 1990-
1991 m. atliko Latvija ir tam 
išleido „įspūdingas lėšas". Pa
sak jo, Lietuva medžiagą galės 
gauti po sienos nustatymo, jei 
jos teritorijoje atsidurs kuri 
nors išžvalgytoji povandeninė 
žemyno dalis . 

Mirė Bronys Raila 

Balandžio 13 d. 5:30 vai. 
p. p. Los Angeles. CA mirė 
žurnalistas, visuomenės vei
kėjas Bronys Raila. 

Gimęs 1909 m. kovo 10 d 
Piaučiškių kaime, Rozalimo 
valsčiuje, Panevėžio apskr.. 
B. Raila 1919-29 m. mokėsi 
Rozalimo vii. mokykloje. 
1927 m. baigt- Panevėžio gim
naziją, 1927-32 VDU Huma
nitarinių mokslų fakultete 
studijavo teatro meną, lietu
vių, rusų ir anglų literatūrą. 
1932-34 m. Kauno konserva
torijoje — muziką ir daina
vimą 

1939 m I aigė Paryžiaus 
universiteto Aukštųjų tarp
tautiniu mokslų institutą. 
Sovietams okupavus Lietuva, 
1940 m. B. Raila pas i t raukė \ 
Vokietiją. p< 
Lietuvon. ber 

išvykti į Prar 
- j JAV. 

Bronvs Rai; 

2 metų grįžo 
1944 m. teko 
ūziją. o i.š ten 

priklausė Lie
tuvių rašytoju draugijai. Ra
šytojų sąjungai, Žurnalistų 
sąjungai, buvo ,,Metmenų" 
redakcijos k< legijos narys, 
išleido 20 publicistikos kny
gų, iš jų — net šešias — Lie-

Rronys Raila 

tuvoje. po nepriklausomybės 
a tkūr imo. 

Naujausioji knyga — „Liu
dytojo poringes. 1944-1996 m 
minčių ir išgyvenimų pėdsa
kais", išleista 1996 metais. 

Lygiai prieš metus, balan
džio 13-ąją — B. Raila buvo 
apdovanotas III laipsnio Ge
dimino ordinu ir Lietuvos 
žurnalis tų įsteigta Vinco Ku
dirkos vardo premija. 

Netekt ies valandą liko 
liūdintys — žmona Daneta. 
dukterys Neringa ir Undinė, 
dvi dukra i tes , keletas provai
kaičių. 

Šeimos sprendimu, ilgai
niui velionio B. Railos pelenai 
bus perkelti ir palaidoti Lie
tuvoje. 

J e r u z a l ė . JAV prezidentas 
Bill Clinton „nusivylęs", kad 
Izraelio premjeras Benjamin 
Netanyahu nepriėmė nė vie
nojo pasiūlymo, kuriais siekta 
gelbėti taikos procesą, pirma
dienį pranešė Izraelio radijas. 
Pranešime sakoma, kad B. 
Clinton pasiruošęs padėti 
gelbėti taikos procesą tik tuo 
atveju, jei B. Netanyahu įšal
dytų žydų gyvenviečių staty
bas palestiniečių teritorijose, o 
Yasser Arafat sustiprintų ko
vą prieš musulmonų terorą. 

Bona . Vokietijos vyriausy
be sekmadienį leido aiškiai su
prasti , jog neketina ilgam 
užtęsti diplomatinio konflikto 
su Iranu. Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Klaus Kin
kei, duodamas interviu savai
traščiui „Welt am Sonntag", 
pareiškė, jog prieš pradėdama 
bet kokias derybas. Vokietija 
norėtų sulaukti iš Irano žings
nių, įrodančių, jog šioje šalyje 
gerbiama tarptautinė teisė. Po 
to, kai visos Europos Sąjungos 
valstybės, išskyrus Graikiją, 
a tšaukė iš Teherano savo am
basadorius. Iranas sekma
dienį pareiškė, jog iš šių vals-
tybių ketina atšaukti savo ats
tovus. Tačiau Vokietijos parei
gūnų teigimu, privačiuose po
kalbiuose Irano diplomatai sa
ko taip pat nenorį kurstyti 
aistrų ir dar labiau pyktis su 
valstybe, kuri dar neseniai 
buvo didžiausias Vakaruose 
Irano prekybos sąjungininkas. 

Bra t i s lava . Slovakijos už
sienio reikalų ministro pava
duotojas Jozef Šestak sekma
dienį pareiškė, jog tuo atveju, 
jei į NATO bus priimtos tik 
Slovakijos kaimynės Lenkija. 
Vengrija ir Čekija, regione 
gali padidėti įtampa. 

T e h e r a n a s Keli šimtai isla
mo studentų pirmadienį, pro
testuodami prieš Vokietijos 
teismo sprendimą, kuriuo už 
disidentų nužudymą Berlyne 
kaltinami Irano vadovai, prie 
Vokietijos ambasados Tehe
rane susirėmė su policija. 
Bandydami užimti ambasados 
pastatą, demonstrantai puolė 
ją saugančią riaušių policiją, 
tačiau buvo nustumti atgal. 
Ambasadą apsupusios polici
ninkų eilės sustabdė kelis stu
dentų puolimus. Demonstran
tai skandavo ..Mirtis Vokie
tijai" ir musulmonų šūkį 
,„Allahu Akbar" („Dievas yra 
didis"). 

New Yorkas. Už žydų iš
laisvinimą ir pastangas panai
kinti antisemitizmą buvusioje 
Sovietų Sąjungoje sekmadienį 
buvo apdovanotas buvę- SSRS 
prezidentas Michail Gorba-
čiov. Karaliaus Dovydo apdo
vanojimas M. Gorbačiov buvo 
įteiktas per iškilmes, kurias 
rėmė Jeruzale^ fondas. 

Var šuva . Lenkijos Seimas, 
rizikuodamas susikirsti su 
prezidentu Aleksandr Kwas-
nievvski, priėmė įstatymą, pa
gal kurį galės būti įvardijami 
politikai ir pareigūnai, ben
dradarbiavę su komunistinių 
laiku slaptąja policija Mano
ma, kad toks kolaborantų 
įvardijimas gali būti opus 
klausimas prieš šiemet įvyk
siančius parlamento rinkimus. 
Skirtingai nuo kai kurių kitu 
sovietinių valstybių. Lenkija 
neatvėrė buvusios komunis
tinės policijos bylu. 

T i r a n a . Albanijoje besilan
kantis Italijos ministras pir
mininkas Romano Prodi sek
madienį pareiškė, jog Italijos 
vadovaujamos saugumo pajė
gos padės Albanijai surengti 
teisingus ir demokratiškus 
rinkimus. Italijos vyriausybės 
vadovas pabrėžė, jog užsienio 
kariškiai neketina kištis į Al
banijos vidaus reikalus 

New Deli. Indija, kurią 
supa dvi branduolinės vals
tybes —• Pakistanas ir Kinija 
—. pareiškė, jog nepaisydama 
jokių protestų, ketina tęsti 
savo branduolinių tyrimų pro
gramą. Gynybos ministerijos 
pranešime sakoma, jog Indija 
neatsisako galimybės pradėti 
gaminti branduolinius gink
lus, nes branduolinio nusi
ginklavimo procesas pasaulyje 
dar nepradėtas, ir New Delio 
vykdoma branduolinė progra
ma yra reakcija į regione su
sidariusią padėtį. 

Vaš ing tonas . JAV admi
nistracija paragino verslo ben
druomenę pavartoti savo poli
tinę įtaką, kad būtų paremtas 
NATO plėtimas. JAV Iždo sek
retoriaus pavaduotojas Lavv-
rence Summers. kalbėdamas 
JAV* Prekybos Rūmuose pa
brėžė, kad NATO plėtimas yra 
vienas svarbiausių klausimų, 
kuris lems, ar JAV bus tarp 
pasaulio pirmaujančiųjų val
stybių kitame tūkstantmetyje. 
Jis teigė, kad JAV verslo ben
druomenė gali vaidinti svarbų 
švietėjišką vaidmenį siekiant 
paramos NATO plėtimui. 

Sara jevas . Popiežius Jonas 
Paulius II sekmadienį laikė 
šv. Mišias Sarajevo Kosevo 
stadione, po to susitiko su mu
sulmonų, žydų ir serbų sta
čiatikių religiniais atstovais. 
Jis ragino Bosnijos gyventojus 
kurti ateitį atlaidumo dvasia. 
Pneš tai sekmadienį popiežius 
susitiko su serbų stačiatikių 
vadovu metropolitu Nikolaju
mi ir paragino siekti susitai
kymo tarp krikščionių stačia
tikių ir katalikų. Šeštadienį 
savo vizito pradžioje Jonas 
Paulius II ragino Bosnijos pre
zidentą Alia Izetbegovič nebe
leisti, kad įsiliepsnotų karas, 
neapykanta ir nepakantumas. 

Viena. Viename geriausių 
Vienos viešbučių rastus pasi
klausymo įrenginius galėjo pa
likti JAV centrines žvalgybos 
valdybos 'CIA; agentai, norėję 
pasiklausyti Irako ir Irano de
legatų, atvykusių į Naftą ek
sportuojančių valstybių orga
nizacijos 'OPEC) susitikimą, 
pirmadienį rašo savaitinis 
žurnalas ..Profil". Prieš pu
santro mėnesio mažyčiai pa
siklausymo aparatai rasti ant 
sienų per remontą elegan
tiškame „Marriott" viešbutyje, 
kurį jau seniai pamėgo OPEC 
šalių ministrai ir delegatai. 
Austrijos VRM spaudos atsto
vas Rudolf Gollia pranešė, kad 
tyrimas vyksta ..visomis kryp
timis" ir kad ..ženklai rodo į 
užsienio organizaciją, grei
čiausiai užsienio slaptąją tar
nyba". 

KALENDORIUS 

Ba landž io 15 d.: Petras, 
O m a , Anastazija. Nastė. Vil
nius, Vaidote. 

Balandžio 16 d.: Benediktas 
Juozapas. Kahstns. Bernadeta, 
('įedrius 
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DRAUGAS, antradienis. 1997 m. balandžio men. 15 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

HEPATITAS C 
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Hepatitu C Amerikoje kas 
metai užsikrečia apie 250.000 
žmonių. Sveikatos instituto 
apskaičiavimu, Amerikoje 
apie 4 milijonai gyventojų yra 
užsikrėtę hepatitu C. Nusta
tyti ligos sukėlėją užtruko il
gai ir tik 1989 metais buvo 
pripažinta, kad hepatitą C su
kelia virusas. Nuodugnūs 
kraujo tyrimai 1990 metais 
nustatė, kad ligos atveju 
kraujyje susidaro specifiniai 
antikūniai prieš C virusą. 
Todėl susidarė galimybe diag-
nozuot hepatitu C sergančius. 
Nuo to laiko organų persodi
nimas ir kraujo perpylimai 
pasidarė saugesni. Galimybė 
užsikrėsti hepatitu C kraujo 
perpylimo metu 1970 metais 
buvo 10 proc. Šiuo metu pavo
jus žymiai sumažėjo, bet gali
mybė užsikrėsti yra dar ir da
bar. Iš 400 kraujo perpylimų 
vienas asmuo užsikrečia he
patitu C. 

Hepatitu C užsikrėsti gali
ma naudojant tuos pačius 
skutimosi įrankius, dantų še
petėlius, užkrėstas virusu 
adatas arba lytinių santykių 
metu. Kai kurie tyrimai rodo, 
kad asmenims, kurie džnai 
keičia lytinius partnerius, ga
limybe užsikrėsti padidėja 10-
15 proc.. bet sergant vienam 
šeimos nariui pavojaus užsi
krėsti kitam šeimos nariui 
beveik nebūna. 

Hepatitu C užsikrėtus, 
simptomai išryškėja tik po ke
lių mėnesių arba net po kelių 
metų. Užsikrėtęs gali turėti 
pakilusią temperatūrą ir blo
gai jaustis, bet daugeliu at
vejų, ligonis pradžioje neturi 
nusiskundimų ir apie 15 proc. 
pagyja savaime. Likusiems 85 
proc. išsivysto chroniškas he
patitas. Chronišku hepatitu 
sergantieji kai kurie nusis
kundžia nuovargiu, mažė
jančiu apetitu ir mažėjančiu 
svoriu bei pykinimu; kiti gi 
jaučiasi gerai, bet apie 30 
proc. suserga kepenų ciroze. 

Šiuo metu sergančių chro
nišku hepatitu C Amerikoje 
yra 3.5 milijono žmonių. Ligos 
metu virusų kiekis žmogaus 
organizme svyruoja, todėl vie
nais atvejais liga būna dau
giau užkrečiama, kitais ma
žiau. Virusų kiekis kraujyje 
didėja, vartojant vaistus korti-
zoną arba cyclosporiną. kurie 
yra vartojami organizamo re
akcijai mažinti organų per

sodinimo atveju. Kai kurie 
užsikrėtę n e t a m p a sunkiais li
goniais ir j ų liga nebūna chro
niška, bet j ie kraujyje nešioja 

hepatito C v i rusus ir gali 
užkrėsti k i tus . J ie gali norma
liai gyventi, bet negali vartoti 
alkoholinių gėr imų arba Tyle-
nol kar tu su alkoholiu, nes 
toks junginys kenkia kepe
nims. Kit iems liga greitai pro
gresuoja ir išsivysto sunki ke
penų cirozė su visom pasek
mėm. Japonų studijos rodo. 
kad, sergant chronišku hepa
titu C, kepenų cirozė išsivysto 
42 proc. ligonių. O 19 pro
centų aš tuoner ių metų truk
mėje išsivysto kepenų vėžys, 
15 metų t rukmėje vėžys išsi
vysto 75 proc. Chronišku hep
atitu C sergant iems vėžys iš
sivysto dešimt kar tų dažniau 
negu sergant iems kitomis he
patito rūšimis . 

Hepati to C liga progresuoja 
lėtai, todėl senesni negu 70 
metų amžiaus žmonės dažnai 
miršta del kitų priežasčių, 
dar prieš išsivystant kepenų 
cirozei. 

Hepat i to C gydymui sunku 
pritaikyti va is tus , nes C viru
sas kaip ir AIDS virusas 
dažnai k in ta . Skiepai prieš vi
rusą C dar nėra išrasti . Hepa
tito C gydymui vaistų admi
nistracija (FDA) yra aproba
vusi tik vieną vaistą, būtent, 
interferon alfa-2 b. Pacientui 
kiekvieną savai tę duodamos 
trys alfa-interferon-2 b injek
cijos, šešių mėnesių eigoje. Po 
to, reikalui esant , toks gydy
mas gali būt pakar totas . In
terferonas yra brangus vais
tas. J i s sukel ia nemalonų 
pašalinį veikimą. Po injekcijos 
pacientas jaučias i lyg gripu 
sergant is . Apie pusė taip gy
dytų pacientų pasveiksta, bet 
kit iems liga vėl sugrįžta, nus
tojus gydytis interferonu. Kol 
kas nėra žinoma, ar interfero
nas apsaugo kepenis nuo ci
rozės. Tie ligoniai, kurie pra
deda gydytis ligos pradžioje, 
pagyja greičiau, bet tie, kurie 
laukia, kol prasideda kepenų 
ciroze, tur i mažesnę galimybę 
pasveikti . Todėl žmones daž
nai t i r inan t , diagnozę galima 
nusta ty t i anksčiau. Manoma, 
kad skiepai prieš hepatitą C 
bus išrasti kelių metų eigoje. 

Reikia paminėt i , kad be 
hepati to C yra dar ir kitos 
šios ligos rūšys , hepati tas A. 
hepat i tas B. D ir kiti. kuriais 
užsikrėtimo būdas vra kitoks. 

ti l i e t uv i škas vė l i avas plevėsuojant mald in inkų minioje. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VIENUOLIJŲ TALKA 
VIENUOLIJOMS 

Washingtone kovo 13-14 z aus seserys bendradarbiauja 

1996 m. spal io pradžioje Sv. Kazimiero kongregacijos seserų generale vyresnioji lankėsi Romoje vienuolyno 
s te igėjos Motinos Marijos Kaupai tės beatifikacijos bylos reikalais. Tuo metu vykusioje audiencijoje su šv. Tėvu, 
vykusioje Šv. Pe t ro aikštėje , seselės iš Čikagos susi t iko lietuvių, atvykusių iš Lietuvos. Joms buvo smagu maty-

Nuotr. ses . Margaret P e t c a v a g e 

rinius ryšius ir vienuolėms 
sąlygų lavintis. Ses. Valuc-
kaitė padėjo VK rūpintis nuo
latiniu seserų lavinimusi, 
auklėtojų ugdymu; šį uždavinį 
remia Hiltono fondas. JAV 
Vyskupų konferencija 1995-96 
finansavo vienuolių teologijos 
kursus Kaune, Vilniuje ir Pa
nevėžyje; šiuose „Aušros" se
minaruose dalyvavo 93 vie
nuolės. 

JAV Vysk. konf. Rytų bei 
Vidurio Europai komiteto 
narė ses. L. Siers pranešė, kad 
nuo šio komiteto įsteigimo 200 
amerikiečių savanorių dirbo 
ar dirba tose srityse. Gera da
lis — tos kilmės amerikietės 
vienuolės. 

Pasitarimo dalyvės išklausė 
JAV Vysk. konf. seminaro 
„Tikėjimas ir kultūra" imi
grantų bei migrantų sielova
dos dvimetiniame sąskrydyje. 
Savo posėdyje tarėsi ir apie 
naujai atvykusių ateivių iš 
Lietuvos sielovados klausi
mais. Nek. Pr. seserys globos 
1997 m. rudens ar 1998 m. pa
vasario RSRL — „Vienuolės 
talkina vienuolėms" — posė
džius. 

AS 
PAŠVENTINTA 
PENSIONATO 

KOPLYČIA 

Kovo 1 dieną Panevėžio vys
kupas Juozas Preikšas pa
šventino Utenos pensionato 
koplyčią. Šia prga vyskupas 
drauge su kurijos kancleriu 
mons. J. Juodeliu ir Utenos 
dekanu kun. P. Adomoniu 
koncelebravo šv. Mišias. Vys
kupas dėkojo geradariams už 
pagalbą, kvietė ligoninės per
sonalą bei ligonius „semtis 
šioje dvasinėje oazėje jėgų ir 
ištvermės, kurią teikia Kris
tus, gerai suprantantis žmo
nių negalias". Koplyčios šven
tinimo iškilmėse dalyvavo 
miesto valdžios atstovai, Lie
tuvos generalinis konsulas 
Hagoje R. Sinius ir koplyčios 
statybą finansuojančio Olandi-

keturios lietuvių kilmes JAV 
moterų vienuolijos šeštame 
metiniame pasitarime ap
žvelgė ryšius su Lietuvos vie
nuolėmis ir dalyvavo JAV 
Vyskupų konferencijos pusdie
nyje apie imigrantų sielovadą. 
Šį kartą sąskrydį globojo ses. 
Lucianne Siers, Vyskupų kon
ferencijos Rytų bei Vidurio 
Europos Bažnyčiai talkos 
komiteto pareigūnė, pirminin
kavo ses. kazimieriečių gene
ralinė vyresnioji ses. Marilyn 
Kuzmickaitė. Pirmoji posėdžių 
dalis skirta vienuolijų pra
nešimams. 

Pit tsburgho pranciškietės 
j au keletą metų dirba Utenos 
„Saulės" mokykloje. Ses. Mich-
elė dėstė tikybą, užvedė sakra
mentinę programą mokinių 
tėvams, lavino katekistus. 
Ses. Dolorita toliau vysto ne
pagydomai sergančių globos 
namus (angį. ..hospice""). talki
no Vokietijos Vyskupų konfe
rencijos remiamame seminare 
„Dvasinis pasiruošimas gyven
ti ir mirti" penkiuose mies
tuose. Utenoje suruošė Ligo
nių patepimo pamaldas žmo
nėms su negale. Pranciškietės 
bendradarbiauja su Carito 
šalpos darbais, o Lietuvos 
Vyčiai remia globos namų 
steigimą. Prieš Velykas lietu
vaitė seselė iš Brazilijos, Rūta 
Marija Ratkevičiūtė, nuskri
do Lietuvon dirbti. Posėdyje 
pranciškietė atstovavo ses. 
Marian Blodytė. 

Brocktono Nukryžiuotojo Jė-

su Lietuvos. Vyčiais, kurių 
kuopos apsiima globoti Lietu
vos vienuolių bendruomenes. 
Nuo 1991 m.,Lietuvos vaikų 
globos būrelis išsiuntė 55 
šalpos siuntas. Beje, pasitari
mo metu Brocktone mirė prieš 
porą mėnesių, dėl sveikatos iš 
pareigų pasitraukusi genera
linė vyresnioji ses. Celestina 
Stakutytė. Sesuo Eugenija 
Glineckutė paminėjo ir darbą 
su naujais atvykusiais. 

„Putnamo" seserys (kaip 
liaudiškai Nekaltai Pradė
tosios Marijos vienuolija va
dinama) talkino tos pačios vie
nuolijos seserims Kaune 
užbaigti Matulaičio centrą, 
kuriame vyksta konferencijos, 
rekolekcijos, pamokos. Padėjo 
seserims Vilniuje parūpinti 
namus prie Šv. Kryžiaus 
bažnyčios, kur vėliau norima 
steigti nepagydomai slaugomų 
prieglaudą. Nek. Pr. seserys 
globoja prel. , Juozo Prunskio 
religinį konkursą, kurio pre
mijos įteiktos Raseiniuose ir 
Vilniuje už darbą su mokyto
jais ir jaunimų. Posėdyje daly
vavo ses. Bernadeta Matu-
kaitė ir ses. Daiva Kuz
mickaitė, studijuojanti Čika
gos priemiestyje. 

Kazimierietės rūpinosi pa
dėti JAV VK siunčiamoms 
savanorėms seselėms, kurios 
Pažaislyje pravedė kursus 
apie vienuolijų raštinės bei ar
chyvo tvarkymą, tuo pačiu 
rinkdamos medžiagą apie se
serų vienuolių patirtį sovie
tinės okupacijos metu. Ses. 
Margarita Petcavage paruošė 
nauja leidinėlį anglų kalba 
apie Pažaislį, šv. Kryžiaus 
ligoninė iš Čikagos per metus jos fondo „Help Utenos Pensio-

Jaunoji da in in inke Neringa Nekraš iū te — v idury je — su .Lie tuvos Vaikų vi l t ies" globojamais vaikučiais, 
atvežtais gydytis į Čikagos Shriner 's l igoninę N e r i n g a a t l iks keletą koncer tu -JAV lietuviu te lkiniuose, o kon
certų pelnas sk i r iamas padėti beglobiams v a i k a m s Lietuvoje. 

Nuotr I n d r ė s T i j ū n ė l i e n ė s 

nusiuntė apie milijono dol. 
vertės reikmenų dešimčiai li
goninių Lietuvoje. Kaunietė 
ses. Ramunė Budvytytė studi
juoja Čikagoje teologiją. Drau
ge su vyresniąja ses. M. Kuz
mickaite dalyvavo ses. Tere
gite Mikšaitė. 

Dalyvės paminėjo Bedford, 
New Hampshire. gyvenančias 
lietuvaites benediktines, kū
n a s šiuo metu lanko benedik
tinių vyresnioji iš Kauno, 
viešės ir Čikagoje pas kazi
mierietės. 

Prie nuolatinių RSRL (kaip 
čia vienuolijų telkinys vadina
mas) narių prisideda kitos, 
dirbančios Lietuvoje ar talki
nančios bendrais projektais. 
Sesuo Barbara Valuckaitė. 
daug kartų dirbusi Lietuvoje, 
šiuo metu talkina Vienuolijų 
konferencijai įvesti kompiute-
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natas" tarybos nariai. Per šv. 
Mišias giedojo Utenos muzi
kos mokyklos choras. 
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• Kaunas. Kovo 2 dieną 
įvyko Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių bendrijos 
Kauno skyriaus ataskaitinė 
rinkiminė konferencija. Šia 
proga Šv. Kryžiaus (Karme
litų) parapijos klebonas A. 
Keina aukojo šv. Mišias už gy
vus ir mirusius politinius ka
linius, tremtinius, partizanus 
bei pašventino naująją šios 
bendrijos vėliavą, kurią išsiu
vinėjo buvusi Pečioros lagerių 
politinė kaline Albina Rama
nauskaitė. Kun. A. Keina ren
ginio dalyviams linkėjo vie
nybės ir susitelkimo dvasia 
vaisingai dirbti Tėvynės ir 
žmonių labui. 

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
RENGIASI ANTRAJAM 

EKUMENINIAM 
SUSIRINKIMUI 

Vasario 28 - kovo 2 d. Ber
lyne vyko Europos vyskupų 
konferencijų delegacijų at
stovų suvažiavimas Antrajam 
Europos ekumeniniam susi
rinkimui pasirengti, Lietuvai 
šiame susitikime atstovavo 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos generalinis sekretorius 
kun. Gintaras Grušas. Inter
viu „Bažnyčios žinioms" jis 
sakė, kad suvažiavimo metu 
įvairių šalių atstovai dalijosi 
ekumeninės veiklos patirtimi, 
supažindino su pasirengimo 
darbais savo kraštuose. 

Susitikime taip pat buvo ap
tar tas Ekumeninio susirinki
mo baigiamojo dokumento 
projektas. Iš Europos krikš
čionių gauta per 600 atsilie
pimų, kurie dokumento rengi
mo komisijai padės parengti 
antrąjį dokumento projekto 
variantą, kuris, tikimasi, tu
rėtų būti užbaigtas iki ba
landžio. Paklaustas, kokios 
pozicijos būsimajame Europos 
krikščionių susitikime laikysis 
katalikai, kun. G. Grušas sa
kė, jog ekumenizmas kiekvie
name krašte išgyvenamas šiek 
tiek skirtingai. Kaip pavyzdį 
jis nurodė skirtingą Lietuvos 
ir Latvijos arba Italijos ir Vo
kietijos situaciją. Nepaisant 
to, pažymėjo jis, išlieka ben
dra pozicija, būtent tai, kad 
mes kartu su popiežiumi sie
kiame vienybės Kristuje su 
visomis Krikščionių bažny
čiomis. 

Pasak kun. G. Grušo, Eku
meninį susirinkimą laikantis 
pariteto rengia Europos vys
kupų konferencijų taryba 
(CCEE) ir Europos Bažnyčių 
konferencija (CEC), vienijanti 
įvairias protestantų ir orto
doksų bažnyčias. Kiekvienai 
pusei atstovaus po 350 dele
gatų. Be jų dar laukiama nuo 
5,000 iki 10,000 dalyvių. Anot 
kun. G. Grušo, pagrindiniai 
Graz'o susirinkimo tikslai — 
liudyti savo tikėjimą, pasida
lyti krikščioniškojo gyvenimo 
patirtimi, pasikeisti mintimis 
apie tolesnį kelią visų krikš
čionių susitaikymo link. 
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• Marijampolė. Kovo 2 
dieną Šv. Arkangelo Mykolo 
parapijos salėje klebonas kun. 
K. Brilius, MIC, gausiai susi
rinkusiems parapijiečiams 
skaitė paskaitą „Matyti Die
vą". Prelegentas kalbėjo apie 
Švč. Sakramentą. Pasak jo, 
parapijoje anksčiau buvo 
praktikuota 40 valandų Švč. 
Sakramento adoracija nu
traukta, nes nebesusirenka 
žmonės. Kun. K. Brilius kvietė 
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parapijiečius dalyvauti Švč. 
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vyks visą naktį iki Velykų 
rvto. 
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B. Brazdžionio 90 metų sukakties minėjimo Žadeikiuose metu. Priekyje 'iš kairės) ,.} 
skyriaus tarybos pirm. adv. Jonas Kairevičius ir Vida Kairevičienė. 

„AŠARA DIEVO AKY..." 
ANGELĖ NAŠLIUNIENĖ 

Poeto Bernardo Brazdžionio 
žodžiais — „ašara Dievo aky, 
Lietuva, ko tu tyli?" pokalbį 
telefonu iš Lietuvos per Či
kagos lietuviškojo radijo stu
diją „R" užbaigė Vilniaus rajo
no Bezdonių nepilnos vidu
rinės mokyklos direktorė 
Aušrelė Šatienė, išsakiusi lie
tuviškos mokyklos dalią Vil
niaus krašte. Taip! Lietuviška 
mokykla šiame krašte ir 
šiandien, Nepriklausomoje 
Lietuvoje, dar vis našlaitė su 
ašara aky!.. 

Kodėl?.. 
Į šį klausimą ir bandysiu at

sakyti, bent epizodiškai. Tą 
teisę man suteikia 35-keri 
metai, paaukoti Vilniaus rajo
no švietimo skyriaus metodi
nio kabineto vedėja, tiesiogiai 
vadovavau rajono mokyklų pe
dagoginei veiklai, į mano at
mintį įbrėžusiai- šviesių ir 
tamsių prisiminimų. Nors da
bar nuo to esu ati trūkusi, bet 
tinau, kaip „pogrindinės" au
tonomininkų srovės ir toliau 
šitame kraštf tendencingai 
griauna lietuvybe. 

Neužgydytas istorines šio 
krašto žaizdas ir palietė nau
jasis Lietuvos Respublikos 
Švietimo ministras Zigmas 
Zinkevičius. Ir ką? Tuojau 
išryškėjo, kad Lietuva — ne
priklausoma, bet švietimas 
Vilniaus krašte, o ir visoje 
pietryčių Lietuvoje priklauso
mas bei įtakojamas autonomi
ninkų, įsirėminusių tautinių 
mažumų rėmuose. Staigiu 
„patrankos šūviu" vienas ju 
„patriotas" Zigmo Zinkevi
čiaus mintis nutrenkė į Var
šuvą. Drįstu tai teigti, gerai 
pažindama jų darbo stilių, ci
vilizuoto pasaulio demokra
tiškumo matais nepamatuo

jamą. J u o s galima būtų pava
dinti pietryčių Lietuvos len
kintojų brigada, t rukdančia 
geriems kaimyniniams Lenki
jos ir Lietuvos santykiams. 

Tik niekaip negaliu suprast i 
skubaus ir nepasverto, nei po
litiniu, nei etniniu atžvilgiu, 
Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministro atsiprašymo. 
Už ką? Je igu jau draugaujame 
ir s iekiame abipusio demokra
t iškumo, ta i neatsiprašinėki-
me, o tokius valstybinius rei
ka lus spręskime abipusiu — 
Lietuvos ir Lenkijos — valsty
biniu susi tar imu. Švietimo 
minis t ro Zigmo Zinkevičiaus 
keliami reikalavimai nėra su
galvoti, o pasverti pasauliniais 
demokrat iškumo principais, 
ta ikomais visame pasaulyje, 
netgi pačioje demokratiškiau
sioje šalyje — JAV. O jei Lie
tuvos ir Lenkijos švietimo pro
blemos yra istoriškai speci
finės, ta i j a s ir spręskime 
tarp-valstybiniu lygiu. Ma
nau, šis autonomininkų „skan
dal iukas" priartino ir Suvalkų 
kraš to lietuviškos mokyklos, 
dešimtmečiais neišpręstą, pro
blemą. Būkime su kaimynais 
draugiški ir draugiškai valsty
bine su tar t imi be autonomi
ninkų pagalbos susitvarky
kime. Išspręsta Suvalkų kraš
to lietuviškos mokyklos pro
blema parodytų pasauliui, kad 
Lenkija t ikrai demokratiška 
lietuvių taut inės mažumos Su
valkuose atžvilgiu. Susitari
mui y ra du lygiaverčiai va
r iantai : pirmuoju — mokymo 
turinys Suvalkų lietuviškose 
mokyklose turėtų būti toks. 
koks yra 1». nkų tautybes vai
kams pietryčių Lietuvoje, o 

gššknttįm pietryčių Lietu
vos lenkų mokyklose toks. 

Nuotr. Vidmanto Valiušaičio 

koks dabar yra lietuviškose 
mokyklos Suvalkuose. Toks 
sprendimas parodytų, kad Lie
tuva ir Lenkija yra tikrai 
draugiškos ir demokratiškos 
šalys, viena kitą gerbiančios ir 
gydančios neužgydytas senas 
istorines žaizdas. 

Dar sovietmetyje LTSR švie
timo ministerija pasiūlė piet
ryčių Lietuvos lenkišką mo
kyklą, tėvams pageidaujant, 
perorganizuoti į lietuvišką 
mokyklą su sustiprintu lenkų 
kalbos mokymu. Tokioje mo
kykloje lenkų tautybės vaikai, 
pagal specialiai paruoštus mo
kymo planus, turėjo visas gali
mybes gerai išmokti gimtąją 
kalbą, nes be lenkų kalbos mo
kymo kai kurie mokomieji da
lykai būtų buvę dėstomi len
kiškai. Bet šio krašto sovietų 
valdininkams tokių mokyklų 
nereikėjo, tad šie pasiūlymai 
buvo „palaidoti" geležiniuose 
seifuose. Jiems labiau patiko 
rusakalbės mokyklos, į kurias 
tėvai labai noriai, gal dar no
riau nei į lenkiškas, leido savo 
vaikus, tikėdamiesi, kad ru
siška mokykla jų vaikams at
veria platesnes duris tolimes
niam mokymuisi techniku
muose ir aukštosiose mokyk
lose. Pagrindinį šių mokyklų 
moksleivių kontingentą su
darė lenkų tautybės vaikai. 
Tada visi buvo patenkinti ir 
niekam nieko nereikėjo atsi
prašyti. Sovietmetyje toks mo
kyklų steigimas atrodė nuo 
amžių duotas ir nekintantis. 
Iš 14-kos vidurinių mokyklų 
buvo tik viena lietuviška Ma
rijampolės vidurinė, priglau
dusi iš Baltarusijos nyks
tančių lietuviškų "kaimų vai
kus. Iš 28 (tuo metu aštuon
mečių) — tik viena Trakų 
Vokės aštuonmetė, dabar 
išaugusi į vidurinę. Tai kur 
tada turėjo mokytis lietuviu
kas pirmokėlis, jo tėveliams 

Vasario 15 dieną Musninkų 
Svč. Trejybės bažnyčioje Kai
šiadorių vyskupas J. Matulai
tis aukojo šv. Mišias už Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
signatarą kun. Alfonsą Petrulį 
I1873-1928). Po šv. Mišių prof. 
Antanas Tyla glaustai ap
žvelgė Lietuvos Nepriklauso
mybės signataro gyvenimo 
kelia, moksleiviai padeklama
vo eilių. 

Prof. A. Tyla priminė 20 gar
bių Tautos tarybos narių, 
abėcėles tvarka pasirašiusių 
Nepriklausomybės aktą. Tarp 
jų buvo ir šiandien mažai kam 
žinomas kun. Alfonsas Petru
lis, dvidešimt devynerius me
tus tarnavęs Bažnyčiai ir tau
tai įvairiose parapijose: Vil
niuje, Maišiagaloje, Piva
šiūnuose, Paparčiuose ir Mus
ninkuose, kur mirė 1928 m. 
birželio 28 dieną. 

Kunigas Alfonsas Petrulis 
gimė Biržų apskrityje, Vabal
ninko valsčiuje, Kateliškių 
kaime. 1885 m. baigęs Že
maičių kunigų seminariją 
Kaune, vėliau studijavęs Pe
trapilio dvasinėje akademijoje, 
jis visą gyvenimą pašventė 
Vilnijos krašto tikinčiųjų rei
kalams, lietuvybės išsau
gojimui. 1908 metais kun. A. 
Petrulis įstoja į Lietuvių mo
kslo draugiją ir Lietuvių kata
likų blaivybės draugiją, kurios 
skyrių vėliau įkuria ir savo 
Pivašiūnų parapijoje. 1909 m. 
dalyvavo Vilniaus vyskupijos 
kunigų susirinkime ir buvo 
išrinktas į komisiją, kuri 
turėjo rūpintis, kad šios vys
kupijos bažnyčiose nebūtų 
pažeidinėjamos tikinčiųjų tei
sės melstis gimtąja kalba. 
Tais pačiais metais atstovavo 
Vilniaus vyskupijai Varšuvos 

konferencijoje, kur svarstyti 
potvarkiai dėl ritualinių apei
gų. 1911 m. drauge su kunigu 

apsigyvenus toliau nuo šių 
mokyklų? Aišku, pirmokėlį 
pirmieji mokslo žingsniai at
vesdavo į lenkišką a r rusišką 
mokyklą. Tokia jo buvo dalia 
„laisvoje" Tėvynėje. 

Plečiantis naujiems gamy
bos židiniams, išaugo darbo 
jėgos poreikis, specialistų pa
klausa. J ų daugumą sudarė 
lietuvių tautybės žmonės. 
Taip besikeičianti socialinė 
krašto aplinka padėjo pagrin
dus platesniam lietuviškų mo
kyklų tinklui, o Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymas 
įgalino jų atidarymą. . 

Lietuviškos mokyklos istori
j a Vilniaus krašte — labai 
sudėtinga. Jos kelias į dabartį 
— ilgas ir sunkus, o ir dabar
tis primena našlaitę lietuvių 
liaudies pasakoje „Sigutė". 

VI. Mironu ir kunigu J . Na
vicku įkuria „Aušros" bendro
vę katalikiškam laikraščiui 
leisti. 1917 m. kartu su kitais 
Lietuvos krašto Tarybos na
riais dalyvavo II lietuvių kon
ferencijoje Lozanoje Šveica
rijoje. 1918 vasario 16 dieną 
drauge su kitais keturiais ku
nigais ir visuomenės veikėjais 
pasirašė Lietuvos Nepriklau
somybės aktą. Tais pačiais 
metais drauge su Antanu 
Smetona ir Martynu Yču Vo
kietijoje lankėsi ir pas po
piežiaus nuncijų Miunchene 
bei princą Urachą — Lietuvos 
karalių Mindaugą II. 

1919 m. vasarą kun. A. Pet
rulis lenkų kareivių suima
mas ir kalinamas Vilniaus 
kalėjime. Antrą kartą suima
mas Dauguose. Pavykus pa
bėgti į Kauną, 1924 m. ima 
dirbti Stakliškių dekanu. 1927 
m. perkeliamas klebonauti į 
Paparčius, iš ten 1928 m. — į 
Musninkus, kur net rukus 
miršta. Palaidotas Musninkų 
bažnyčios šventoriuje. 

Po minėjimo bažnyčioje visi 
susirinko prie Nepriklauso
mybės akto signataro kapo, 
kur, vadovaujant vyskupui J. 
Matulaičiui, pasimeldė. Vaka
rop Musninkų vidurinės mo
kyklos salėje pristatyta Vytau
to Aleknos biografinė knyga 
„Nepriklausomybės akto sig
nataras kun. Alfonsas Petru
lis". 
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LIGONINĖJE — 
GLOBOS NAMAI 

Druskininkų ligoninės 
vaikų ligų skyriaus patalpose 
šiemet pradės veikti miesto 
savivaldybės Globos ir rūpy
bos skyriaus globos namai . Jų 
įstatus kovo 19 d. įregistravo 
miesto taryba. Globos namuo
se vienu metu galės gyventi 
16 žmonių, o jau iki šiol sus
kubo kreiptis į Globos rūpybos 
skyrių 12 norinčių ten gyventi 
senelių. Juos ap tarnaus , ga
mins maistą ir gydys ligoninės 
darbuotojai. Globotiniai 80 
proc. savo pensijos privalės 
atiduoti globos namams. 

Vieno globotinio išlaikymas 
per mėnesį įkainuos 700 Lt. 
todėl savivaldybė dar šiais 
metais ketina skirti globos 
namams iki 100,000 Lt mies
to biudžeto lėšų. Kurorto 
mokesčių mokėtojų pinigai ne
bus eikvojami išlaikyti at
vykėliams iš kitų miestų, nes 
pagal įstatus į globos namus 
galės patekti tik Druskinin
kuose gyvenantys pensinin
kai, pirmos ir antros grupes 
invalidai. 

(LA) 

Danutė Bindokienė 

Modernių dienų maras 
Kai maždaug 80-tojo de

šimtmečio viduryjeje šiame 
krašte pradėta daugiau dėme
sio kreipti į naują „žmonijos 
rykštę" — AIDS ligą, daugelis 
žmonių buvo įsitikinę, kad 
AIDS virusai j iems nepavojin
gi. Kadangi pirmieji susirgi
mai buvo daugiausia lytinių 
iškrypelųi ir narkomanų tar
pe, vyravo nuomonė, kad 
AIDS jiems yra tarytum Dievo 
bausmė už palaidą ar kitaip 
nenormalų gyvenimą... 

Laikui bėgant ši pažiūra 
keitėsi, nes AIDS virusai pasi
rodė nelabai išrankūs — jų 
aukomis tapo visai „nekalti" 
ir pavyzdingai gyvenantys, 
neišskiriant nei naujagimių 
kūdikių. Pradėta baimintis 
del galimos epidemijos, todėl 
didžiosios vaistų gamyklos ir 
valstybės sveikatos apsaugos 
įstaigos šiai problemai spręsti 
skyrė daug dėmesio bei lėšų. 
Nors kol kas tų pastangų pa
sekmės nėra labai ryškios, bet 
jos jau matyti. Tiesa. AIDS 
liga nebepagydoma, bet ja 
užsikrėtusieji daug ilgiau gy
vena, o ir jų gyvenimas yra 
normalesnis, sveikesnis. 

Tyrimai tebetęsiami ir gal
būt ateityje AIDS jau nebebus 
vadinama moderniųjų laikų 
maru, o tik viena iš nesunkiai 
pagydomų ligų. Gaila, kad 
tiek daug dėmesio nebuvo 
skirta širdies ligomis ar vėžiu 
sergantiems. Jeigu, sakykim, 
tokios sustiprintos pastangos 
būtų dedamos vaistų prieš 
vėžį išradimui, šiandien tokiu 
tempu visame pasaulyje ne-
dygtų nauji kapai, priglaudę 
mirusius vėžiu. Bet tai jau 
kita tema... 

Jeigu šiandien Amerikoje su 
didesne viltimi žiūrima į HFV 
virusais užsikrėtusiųjų ateitį, 
tai iš dalies ir švietimo ne 
vien vaistų nuopelnas. Kai tik 
suprasta, kaip plinta AIDS vi
rusai, pradėta labai intensyvi 
kampanija apšviesti žmones, 
ypač pasiekti tuos, kuriems 
gresia didžiausias pavojus už
sikrėsti. Atrodo, kad ir to 
švietimo pasekmės jau mato
mos, todėl ši dviguba progra
ma — medicinos ir švietimo 
— tikrai padarė skirtumą. 

Bet kaip kraštuose, kurie 
šiuo metu turi nemažai kito
kių rūpesčių ir AIDS epide
mijos grėsmė nustumiama į 
antraeilę vietą, galbūt pasi
remiant įsitikinimu, kad tai 
kažkaip „amerikietiška liga". 
Deja, jau dabar matyti, kad 
AIDS liga, nugalėjusi tarp 
JAV visuomenės sluoksnių 
esančias natūralias kliūtis, 
nesustojo, o rado naują dirvą 
buvusiose Sovietų Sąjungos 
respublikose, ypač pačioje Ru

sijoje. Ukrainoje ir Gudijoje 
Kiek reikės laiko, kol tame 
sąraše atsidurs ir Lietuva? 
Reikia manyti, kad Lietuvos 
sveikatos apsaugos įstaigos į 
šią problemą rimtai žiūri ir 
imasi priemonių jai išvengti. 

Pernai metų pabaigoje Ame
rikos žiniasklaidoje buvo pla
čiai komentuojama apie .juo
dąjį marą" Gudijoje, ypač 
Svetlagorsko mieste. Tokiu 
vardu staiga išsiplėtę HIV vi
rusais užkrėtimai pavadinti 
todėl, kad jų bendras vardik
lis buvo namie pasigaminti iš 
aguonų ir kitokių priemaišų 
narkotikai, kurių spalva — 
dervos juodumo. Iš 13,000 
miesto gyventojų, kurių krau
jas buvo patikrintas, rasta 
1,303 jau užsikrėtę HIV, nors 
buvo tikima, kad vienas iš 15, 
o gal net iš 10 svetlagors-
kiečių (miestas turi 72.000 
gyv.) jau galbūt yra užkrėsti, 
tik Minskas tebetvirtina, kad 
visoje Gudijoje yra vos 700 
AIDS liga sergančių. 

Nors šiuo atveju sveikatos 
įstaigų dėmesį atkreipė „na
miniai narkotikai", bet gyven
tojus vis labiau į narkomaniją 
įtraukia vadinamasis narko
tikų kelias, besidriekiantis iš 
Rusijos per Ukrainą. Gudiją. 
Lenkiją ir... Lietuva. Tiesa, 
Lietuvoje dar narkotikų var
tojimas ir taip pat AIDS yra 
ne taisyklė, o išimtis, bet ar il
gai? 

Rusijos gyventojai nuolat 
skundžiasi blogu ekonomikos 
stoviu ir žemu pragyvenimo 
lygiu, bet tai palanki dirva 
narkotikų prekybai ir prosti
tucijai klestėti. Su šiomis ne
gerovėmis ranka rankon žy
giuoja ir HIV virusai, juo la
biau, kad Rusijoje žmonės 
nėra susipažinę su šios Ugos 
plitimo būdais, tad užsikrėtu
sieji lieka nesusekti, kol neat
siduria ligoninėje paskutinėje 
ligos stadijoje. Iki to laiko jie 
jau gali būti užkrėtę nemažai 
kitų. Nenuostabu, kad šiuo 
metu Rusijoje priskaičiuoja
ma 800.000 HIV virusais už
krėstųjų, kai 1990 m. tebuvo 
103. Kiek yra nesusektų už
krėtimų, niekas nedrįsta net 
spėlioti. Antra vertus, visos 
Rusijos federacijos metinis 
biudžetas pernai buvo 10.5 
milijardo dol.. o tvirtai pro
gramai kovoti su AIDS 
reikėtų bent 5.6 milijardo ir 
tai labai konservatyvi suma. 
Naujausiai išrasti vaistai pa
cientui kainuotų tarp 1.500 ir 
5.000 dol. mėnesiui. Kaip ga
lėtų neturtingosios valstybės 
gydyti savo žmones, kai ir tu
rimoms skylėms užkamšyti 
neužtenka lėšų? 
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SEVERIUKAS 
J U R G I S J A N K U S 

Severiukas norėjo įsukti tuoj pat . tą pačią naktį. 
Sakė, kad aš tik išsigalvoju. Vis t iek nuėjo geriau 
pažiūrėti. Marcelė košė pieną, tai jis iš visų pusių taip 
apžiūrinėjo, kur galėtų rasti palaidų plaukų, kad net 
ir ji pastebėjo. 

— Ko tu čia dabar kaip katinas taikstais? Aš pieno 
užsinorėjai? 

Bet ir Severiukas buvo ne pėsčias. 
— Žiūriu, kad varlė iššoks — labai r imtai atsakė. 
— Varlė? Kokia varlė? 
— O ta rudoji. Ta, kur tau Laukšę melžiant į ki

birą įšoko. 
— Ką čia dabar tauziji! — užsimojo šlapia pien-

koše, bet Severiukas jau buvo kieme. 
— Ar neišmanai, kaip galima būtų tuos plaukus 

paleisti? Gal tu galėtum. 
Kur aš galėsiu. Kad ji ir taip manęs neprisileidžia, 

o dabar plaukus... 
— Reikia palaukti, kol galva plausis. — pagalvoju

si pasakiau. 
— O kada ji plaus? 
To nežinojau. Ką vaikas gali žinoti, ką kas darys. 

Bet žinojau, kad vakare išsiplovusi plaukus, kasų tuoj 
nepina, bet išsišukuoja, užsigobia skarelę ir taip eina 

miegoti. Ilgai laukti ir nereikėjo. Tą patį šeštadienį 
per pusryčius motina pasakė, kad rytoj Marcelė galės 
eiti į bažnyčią.o po visam, jeigu norės, galės ir pas 
tėvus nueiti. „Tik neužsibūk ligi vidurnakčio. Pirma
dienį iš ryto tiesim drobę balinti". 

Mane suėmė toks smagumas, kad nepasijutau 
kaip sukikenau ir turbūt taip garsiai, kad tėvukas 
pakėlė akis ir subarė;:— Na, kas gi čia tau? Ar 
geležėlę karščiuose radai: Koks č.a juokas, jei drobes 
reikės tiesti? 

Ir kas gali pasakyti, kad vaikai nesugeba meluoti. 
— Smagu bus palakstyti, — greitai atsakiau. 
— Pamėgintum! — pakėlė galvą Marcelė. 
— Pamatysi, — erzinau. 
— Kai koją parmušiu, tada pati pamatysi, — ne

nusileido Marcelė, bet man buvo vis tiek, ką ji sako. 
Norėjau pasakyti, kad verčiau žiūrėtų savo plaukus, 
ne mano kojų,' bet negalėjau sugadinti Severiuko 
užmanymo. Labai n rė jau išsižioti, bet išsilaikiau. Jo 
per pusryčius dar nebuvo. Piemenys apie priešpiečius 
susiguldė karves pasileisdavo vieni kitus namo. Paval
giusi išbėgau į pakluones laukti pareinančio, — o kai 
pamačiau, į vidurnaktį nudegiau pasitikti. Tapom, 
sąmokslininkai. Severiukas buvo toks kaip visada, o 
aš. kiekvieną sykį į jį pažiūrėjusi, pratrukdavau kike
nimu. Man vis rodėsi, kad bus labai juokinga, kai vi
durnaktį Marcelė pradės klykti, kai visi sukils, o ji, 
negalėdama iš plaukų ištraukti žvirblio, ims ieškoti 
žirklių, bet kai atsiguliau ir negalėjau užmigti, ėmė 

imti rūpestis: o jeigu ji Severiuką kaip nors nutvers. 
Kai tas įkiš ranką pro langąlį, jį nutvers ir nepaleis. 
Pradės šaukti, subėgs visi, atbėgs ir tėvas. Ims Seve
riuką ir išvarys. Jeigu tėvukas, gal ir nevarytų, bet 
tėtis tikrai išvarys. O aš baisiai nenorėjau, kad jį 
išvarytų. Galvojau, galvojau, kaip reikėtų prišnekinti 
tėvuką, kad jis, jeigu kas, užstotų Severiuką. Kai 
tėvukas pasakytų tėtei, kad Marcelė, už Severiuko 
istūmimą į kūdrą verta ne tokios bausmės, gal ir tėtė 
Severiuko nebevarytų. O jeigu išvarytų Marcelė, tai 
tiek ir tos bėdos. Tegu eina. Kita gal nebūtų tokia 
skersa. 

Galvojau, galvojau ir išgirdau Marcelę. 
— Tam velniui akis išplikysiu! — šaukė. — Ma

mute, ką daryti? Visus plaukus reikės nukirpti. 
Pašokau iš lovos ir aš. Buvo šviesu. Tekanti saulė 

švietė pro langą, troboje blaškėsi Marcelė. 
— Mamute, kur žirklės? Kas jas dabar kur nukišo0 

Vakar buvo čia. 
Pirmiausiai mečiau akis į viryklę. Ugnis nesiku-

reno. Išgąstis nukrito: verdančio vandens nebuvo, o 
Severiuką galėsiu įspėti, kas jo laukia. Ir mama. ir 
močiutė akių plikyti tikrai neleis, ir iššokusi iš lovos 
padaviau Marcelei žirkles. Vakar su jom iš saldainių 
popierėlio kirpau tokį senį su dideliais ūsais ir pa
sidėjau už staklių ant langelio. Norėjau pamatyti, kaip 
ji kirps plaukus. 

Gal ir būtų kirpusi, bet nespėjo. Motina ištraukė iš 
rankų. 

— Duokš! Ko čia purkštauji' — subarė. — Kas kad 
įleido, tai dar ne paskutinė teismo diena. Parodyk. 
Anoks čia daiktas. Kai buvau pusmergė, ir man buvo 
įleidę. Ir kas? Ar šiandien mano plaukai prastesni? 
Matai, pakinkius muša. 

Man labai rūpėjo, ką motina darys Marcelės plau
kams. Žvirblis buvo įsuktas į patį vidurį plaukų, tie
siai kiek žemiau pakaušio. Jeigu čia iškirps. tai ji 
turės vaikščioti pliku pakaušiu. Jau įsivaizdavau kaip 
ji atrodys ir emė noras kikenti, bet laikiausi, o motina 
tik čik-čik nukirpo siūlą prie abiejų galų laukelio, lan
kelį numetė ant stalo ir pradėjo atvynioti plaukus. Iš 
lengva, atsargiai. 

— Kas čia tau įsuko? — paklausė. 
— Kas daugiau. Kazys. 
— Ar gerai įsižiūrėjai. 
— Kad ne nemačiau. Nejutau. Tik rytą atsibudusi 

pajutau, kad plaukuose kažin kas tabaluojasi. 
— Tai kaip gali sakyti. Gal koks kitas pažįstamas 

pajuokavo. Kas nors iš bernų. 
— Anokie čia juokai. Jis vis pašiepia, kad mano 

plaukai žydės pasišiaušę. Niekas kitas nesišaipe. tik 
j i s . 

— Vis tiek. Už rankos nonutverusi negali sakyti 
Va. žiūrėk, — padavė siūlą ir pagaliuką. — Ne vieno 
plauko nenutraukiau. — pridėjo pirštais, kaip šu
komis, traukdama per pinikus. Tavo plaukai ir taip 
raitosi, tai net jokio ženklo, kad buvo susukti. 

i Bus daugiau i 
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APMĄSTYMAI IŠ TURNIŠKIŲ 
Ryte vos pradėjus darbą, 

mane. beskubant* Seimo laip
tinėje, pasitiko vienos organi
zacijos, kovojančios už buvu
sių namų savininkų teises,Va
dovas, prašydamas, kad aš 
išrašyčiau leidimą įeiti \ Sei
mo rūmus dviem asmenims: 
vienam garbingam profesoriui 
ir taip pat tokiai garbingai gy
dytojai. Nors ir nepatenkin
tas , kad mane beskubanti su
trukdė iš anksto nepra-
nešdamas apie lankytojus, lei
dimą išrašiau, galvodamas, 
kad turės palaukti, kol aš 
sugrįšiu \ raštinę. Tą dieną 
Seime vyko posėdis, kuriame 
turėjo būti atimtas imunitetas 
dviems jauniems Kauno tei
sėjams, apkaltintiems kyšio 
ėmimu. Kaltinimas buvo pa
grįstas vaizdajuoste, rodančią 
teisėjus, beimančius pinigus. 
Abu teisėjai aiškinosi, kad jie 
emę tuos pinigus, priprašyti 
juos kai kam perduoti ir 
žadėjo ateity taip nesielgti. 
Vienas dar graudino Seimo 
narius, kad jo šeimoje 
prieš kelias dienas gimė sū
nelis. Klausantis jų ėmė ap
maudas, kad štai jauni 
žmones, gavę gerai apmoka
mas teisėjų vietas, tik pradėję 
dirbti, neatsispyrė pagundai 
imti kyšius. Aiškinimai kėlė 
pyktį, kad jie ieško kvailių, 
kurie patikėtų nekaltumu. 

Kažkaip tą dieną ir už
miršau apie asmenis, kuriems 
išrašiau leidimą, o iš tikro 
PLB atstovybėje jie ir nepasi
rodė. Kitą >-ytą, bevartant gau
tus laikraščius, akis užkliuvo 
už straipsnio jtespublikoje" 
apie kyšius ėmusius teisėjus. 
O ten juodu ant balto buvo 
parašyta, kad PLB atstovas 
Juozas Gaila išrašė leidimus 
įeiti į. Seimo rūmus vieno tų 
teisėjų tėvui ir kito teisėjo mo
tina*: -Tiesiog netikėjau savo 

akimis: aš išrašiau leidimus 
įeiti į Seimo rūmus dviejų, 
sukčiavimu apkaitintų, teisėjų 
tėvams! Nieko nelaukdamas, 
griebiau telefoną skambinti ir 
išsiaiškinti, kodėl aš buvau 
taip apstatytas. Juk žmogus 
kreipęsis į mane leidimų, 
mano akyse, buvo didžiausias 
kovotojas prieš korupciją, pa
garsėjęs įvairiais raštais, kal
tinančiais LDDP ir prezidentą 
dėl visų Lietuvos nelaimių. 
Viename jis rasė: „Valdant 
prezidentui ir LDDP daugu
mai. Lietuvoje suklestėjo ko
rupcija ir mafija. Lietuvos gy
ventojų sąskaita praturtėjo 
LDDP nomenklatūra ir jos gi
minaičiai — naujai „iškepti" 
biznieriai, tūkstančiai žmonių 
tapo bedarbiais, badauja pen
sininkai, invalidai, vaikus au
ginančios motinos..." Negi ta ip 
rašantis žmogus galėtų ginti 

; aperkamus teisėjus' 
Pasirodo, kad gali. Bekal

bant aiškino, kad jam nesu
prantama, kodėl aš taip jau
dinuosi. Tų teisėjų tėvai labai 
garbingi žmonės. J i s juos ir 
tėvus labai gerai pažįstąs. 
Patys teisėjai jauni, neseniai 
pradėję dirbti ir iš tiesų dori. 
o. juos nubaudus. bus sugriau
tas jų gyvenimas, be to, kiti 
vra ėmę daug stambesnius 
kyšius.. Nebegalėjau ilgiau 
klausyti ir pasakiau, kad į 
mane daugiau jokiais reika
lais nesikreiptų, nes nuo da
bar ir jo nebelaikau garbingu 
žmogumi. 

Deja, tai nebuvo mano pas
kutinis pokalbis tų kyšių 
ėmimu apkaltintų teisėjų rei
kalu. Iš vieno istoriko, 
rašančio pokario rezistencijos 
temomis, išgirdau, kad iš pa
vydo senesni teisėjai „pakišo 
kiaulę" jauniesiems, norėdami 
jais atsikratyti. Kitas dažnai 
Seimo rt tBMR besilankantis 
ir korupcija besisielojantis, 
tautietis, rimtu veidu aiškino. 

kad tai KGB darbas. Pamatęs 
mano veide „nevierno Tamo
šiaus" žvilgsnį, liūdnai palin
gavo galvą, tardamas, kad 
mes išeiviai niekada nesupra
sime, ką KGB gali padaryti. 
Ak, Dievuli mano, ko aš nesu 
išgirdęs apie tą KGB. Juk ji 
išmokė lietuvį girtuokliauti, 
vogti, sukčiauti. Juk ji Vašing
tone užnuodijo šunį vėžio bak
terijomis, kuris įkando amba
sadoriui Lozoraičiui į koją ir 
apkrėtė pastarąjį vėžiu! Taip 
vienoje, prieš porą metų pla
tinamoje, brošiūrėlėje buvo 
rašoma... Atrodo, kad net ir 
Seimas nelabai tais teisėjais 
buvo pasipiktinęs. Tos dienos 
posėdy jiems imunitetas nebu
vo atimtas, nes popietinėje 
sesijoje nesusirinko pakanka
mai Seimo narių! Pagaliau 
įsikišo „ketvirtoji valdžia" — 
spauda. Kitą dieną visi dien
raščiai atpylė straipsnius apie 
Seimo narių abejingumą, net 
paminėdami nedalyvavusių 
posėdy pavardes. Tas regimai 
padėjo: kitame posėdy visi 
vieningai nubalsavo. 

Tačiau pasirodo, kad ne vi
sada ir vadinama ketvirtoji 
valdžia yra vieninga. Štai at
siverčiau vasario 21 dienos 
„Dienovidžio" savaitraštį, taip 
gausiai išeivijos remiamą, ir 
vedamajame skaitau: „Ketvir
toji valdžia, aišku, ne be 
užsakymų, irgi prisideda prie 
pjudymo. Pirmiausia buvo 
išpjudytas finansų ministras 
R. Matiliauskas, gal kaip jau
niausias, droviausias, mažiau
siai užgrūdintas". Argi taip 
rašo ta pati autorė, kurios ve
damieji man išspausdavo 
ašarą? Tad kaip šiame veda
majame tas jaunas žmogus, 
tapęs finansų ministru, vadi
namas droviausiu? Juk jis kal
tinamas, kad iš banko pasis
kolinęs sau ir savo tėvui po 
keliolika tūkstančių dolerių už 
juokingas palūkanas ir taip 
pat, pagal to banko kredito 
kortelę, paėmęs keliasdešim
tis tūkstančių litų. o bankui 
bankrutavus, to visko negrą
žinęs. Be to, anot spaudos, iš 
vienos senutės bandęs pus
velčiui išgauti butą ir tik teis
mo buvo priverstas jį grą
žinti. Kodėl tas suktybes 
iškėlusi spauda yra kaltinama 
„dirbusi pagal užsakymą"? 

Stebėtina, kaip sovietinis 
laikmetis yra paveikęs lietu
vių mąstyseną. Ir nesvarbu. 
ar tai būtų vadinamieji 
dešinieji, ar kairieji. Nepai
sant, kiek kalbama ir rašoma 
apie korupciją bei suk
čiavimus, kai tik apkaltina
mas konkretus asmuo, tuoj at
siranda jo gynė ai ir užtarėjai. 
Juk tų. aukščiau minėtų, 
jaunų teisėjų tėvai, kuriems 
aš išrašiau leidimus įeiti į Sei
mo rūmus, neatėjo atsiprašyti 
kad sakykim, nepaisant pas
tangų, jie išaugino kyši
ninkus. Atvirkščiai, jie pikti
nosi, kad keletas Seimo narių 
drįso pareikšti neigiamą nuo
monę apie jų sūnus. Ir reikėjo 
net dviejų Seimo posėdžių, net 
ir neeilinio, kad duotų leidimą 
prokuratūrai tirti kyšinin
kavimo bylą! Įsivaizduokime 
Vakarų valstybę, kurios parla
mente vyktų tokios komedijos! 
Kartais susidaro įspūdis, kad 
Lietuvoje ne kiekvienas suk
čius yra sukčius. Jei jis iš 
priešo stovyklos, tai ir be tikru 
įrodymu galima jį apšaukti 
sukčium, nusikaltėliu; jei jis iš 
bendraminčių stovyklos, tada, 
kaip Lietuvoje yra įprasta sa
kyti, padėtis tampa „sudė
tinga". Pasigirsta balsai, kad: 
„Skola bus grąžinta iš partijos 
iždo... tuo laiku vis: taip 
darė... kiti daugiau paėmė., jų 
garbingi tėvai... jis jaunas..." 
i r t i . 

J u o z a s Gaila 
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PASLAPTINGOS IŠEIVIŲ 
LEIDYKLOS (II) 

R E M I G I J U S MISIŪNAS 

Tęsiant kalbą apie paslaptin
gas pokario išeivių leidyklas, 
nenorom prisimeni patarlę, kad, 

R. Philips ..Skilčių sistema", 
„Skilties knygelė" ir „Sieninis 
keičiamas skautų kalendorius' 

juo toliau j mišką, tuo daugiau Čikagiškio J. Paronio žodžiais. 
medžių, mūsų atveju — klau
simų. 

Klausimų — iš kur 1948 m., 
jau po valiutos reformos Vakaru 
Vokietijoje, atsirado leidykla 
, .Talka"? Atrodo, jos daug 
žadančiu debiutu buvo, stalini
nes represijas vaizdavęs, A. 
Koestleric romanas „Nulis ir 
begalybė". Buvo viliamasi, kad 
,Talka" išleis seriją antikomu

nistinių knygų ir, nors nežinia, 
ar tokių buvo laukta, tačiau 
1948 m. pasirodė LSDDP užsie
nio organizacijų rastas „Dėl 
laisvos Lietuvos", o 1949 m. — 
dar trys knygos. Tai K. Kauts-
kio „Socialdemokratija ir komu
nizmas", L. Blumo „Tavo kelias 
į socializmą" ir „Demokratinio 
socializmo p r a d a i " . Apie 
„Talką" dar galima pasakyti, 
kad daugelio jos knygos pasiro
dymą finansavo socialdemokra
tai , ji dirbo bendrovės pagrin
dais (labai įdomu, kaip ta i 
a t rodė s u n k i a i s i š e iv i ška i 
knygai 1948-1949-siais), matyt, 

„Aitvarą" sudarė grupė asme
nų, kurie daugiausia rūpinosi 
skautų parengtų knygų spaus
dinimu, tačiau kas konkrečiai — 
nežinia. Tiesa, S. Ylos mal
daknygėje pažymėta, kad jos 
spaudos darbų priežiūra rūpino
si J. Kapočius 

1946 m. „Aitvaro" veikla 
nutrūko. Kodėl — vėlgi telieka 
grūščioti pečiai9 — gal kad tais 
metais leidyba užsiėmė LSB 
spaudos skyrius? Kas spausdino 
„Aitvaro" knygas, jų tiražai, 
kainos — dar keli klaustukai. 

Kas per „Kaimyno" leidykla, 
1945 paskelbusi V. Lastauskio 
legendą „Turtas be dugno" ir 
1946 m. — J. Vičbič, .Pranciškus 
Skoryna, didysis didžiosios tau
tos sūnus"? Kai kurios aplinky
bės — knygos*buvo išspausdin
tos rašomąja mašinėle Mem-
mingene, abiejų autoriai gudai 
— leidžia spėti, kad tai A. 
Ružancovo darbas (nereikia už
miršti, kad pastarasis buvo 
gudas ir palaikė ryšius su gudų 

Štutgarte ir kaip lyg iš niekur veikėjais emigracijoje, o savo 
atsirado, taip be p^ -sako pra- leidinius spausdindavo rašomą-
puolė. Kas ją įsteigė, kas dirbo, ja mašinėle). 
koks tolesnis jų likimas — kol 
kas gūdi paslaptis. 

Dar viena keistenybė išeiviš-
kos knygos istorijoje — 1946-
1948 m. Meerbecke veikusi J. 
Narbuto ir P. Indreikos lei
dykla. Visos penkios jos išleistos 
knygos — pakartotinos Mairo
nio ir M. Valančiaus kūrinių 
laidos. Knygos buvo mažo for
mato ir kuklios poligrafinės 
kultūros, tiražai siekė 2,000 
egzempliorių ir, nors sunku 

Dar trys klaustukai — „Mun-
dus", „Tremtiniai" ir „Trem
t i s" . „Mundus" Oldenburge 
1945-1946 m. išleido 1946 m. 
kalendorių ir knygų „Kas reikia 
žinoti šoferiui" bei planavo 
paskelbti kelias, leidyklos 
savininko P. Leono parengtas, 
lotynų kalbos mokymo priemo
nes, tačiau jos kažkodėl pasirodė 
su nuoroda, kad tai padarė 01 
denburgo lietuvių gimnazija, ir 
dabar neaišku, kieno tai nuo-

pasakyti. kokį pelną jos atnešė pelnas. 
leidėjams, būt ina paminė t i 
vieną, juos charakterizuojantį, 
dalyką — autoriams priklausan
tį honorarą leidėjai pervedė 
Meerbecko lietuvių gimnazijai. 

1948 m. J. Narbutas ir P. In-
dreika pasitraukė iš leidybos ir 
vėl t e l i eka spėlioti kodėl : 

„Tremt in ia i" Tiubingene 
1946 m. išleido P. Naujokaičio 
„Aritmetikos uždavinyną" bei 
L. Dambriūno „Lietuvių kalbos 
sintaksę", ir tai viskas, kas 
žinoma apie šią leidyklą. 

Z. Zdanavičiaus natų rinki 
nius — „Keturi liaudies šokiai 

emigravo, ar neatlaikė valiutos fortepijonui" ir „Lietuvių 
reformos poveikio? Ir, aplamai, 
kas jie — J. Narbutas ir P. In-
dreika. kuo vertėsi iki užsiėmė 
leidyba ir koks tolesnis jų 
likimas? 

1945-1946 m. Detmolde dirbės 
„Aitvaras" — tikras ai tvaras 
išeiviškos knygos padangėje. At
rodo, darbą jis pradėjo, išleisda
mas dvi knygas anglų kalbos 
mokymuisi „Palengvėl išmoksi
me angliškai" — „Smitų šeima" 
ir „Nuo Adomo ir ievos" Vėliau 

liaudies dainos" — 1949 m. 
Memmingene paskelbė „Trem 
t i s" . Jie buvo išspausdinti 
rotatoriumi ir turėjo nuoroda 
kad tai padarė J. Kreivėnas Kr 
gero, ir pati išleidimo iniciatyva 
priklausė jam, nes J. Kreivėnas 
1949-1950 m. savo vardu išleido 
keliolika natų rinkinių. 

Sunkiausia ką nors pasakyti 
apie, po vieną knygą paskelbu 
šias , le idyklas Kas tas 
„Almus", 1947 m. išleidęs J. 

N • Vytauto Jas inov i i ' i aus 

VVolfberge paskelbęs knygą „In 
the name of Lithuaman people", 
kur dialogo su vakariečių kari
ninku buvo perpasakojamos . 
Lietuvos okupacijų bei išeiviją 
lėmusios priežastys, ir „Romu
va", 1948 m. — A Tamošaitie
nės albumą su dailininko A. Va- . 
Ieškos įžanga anglų kalba „Ta- . 
pestries-wearing-knitting", kur 
buvo sudėta. 11 dailininkės ki
limų, audinių, juostų ir mezgi
nių reprodukcijų bei du vaizdai 
iš A. Tamošaitienės 1938 m. 
Beriyne surengtos lietuvišku 
kilimų parodos. 

Kas - „Viltis", 1946 m. Prei-
burge paleidusi pasaulin B. Dir-
mausko eiles „Pavasaris atei
na' „Vaidievutis "', ten pat, t ik 
1947 m. — J. Kuncos knygą 
.Veneros ligos ir aktualiosios 
lyties problemos". 

Kas - „Ramybe", 1946 m. 
Rugheim B/Bamberge 1946 m. 
paskelbusi dainynėlį „Nepa
mirškime dainuoti" ir „Talal-
gis", tais pačiais 1946 m. 
Bamberge — P. Alšėno noveles 
„Talismanas" (atrodo, kad tai 
vienas br. Šulaičių leidyklos 
„Sūdavija" pavadinimo anksty
vųjų variantų, tačiau nedrąsu 
dėl to galvą dėti). 

Kas buvo šios leidyklos? 
Nežinomų asmenų nepavy
kęs bandymas įsiveržti ir įsi
tvir t int i nedidelėje išeiviš
kos knygos rinkoje? O gal 
kai kurios šių leidyklų fiktyvios, 
jų vardais buvo pasinaudota, 
norint išleisti tik vieną knygą? 
Tokią prielaidą leidžia daryti 
rašytojo K. Barėno pasakojimas 
Nacionalinės M. Mažvydo bi
bliotekos lituanistikos skyriaus 
vedėjai S. Vėlavičienei apie J. 
Hiltono knygos „Sudie, pone 
Čipsai" išleidimą. K. Barenas, 
išvertęs šią populiarią knygą 
(vien D. Britanijoje knyga iki tol 
buvo sulaukusi 16 laidų i. pa 
siuntė rankraštį S. Miglinui į 
VFR, kad šis pasirūpintų spau
dos darbais. Pastarasis, nieko 
neatsiklausęs, knygoje kaip 
leidėją nurodė neegzistavusią 
leidyklą „Akimirka", o išleidi 
mo vietą — D. Britaniją, kur 
gyveno leidėjas. Beje. tokių 
fiktyvių leidyklų tradicija buvo 
gaji išeivijoje vėlesniais metais. 

K!atisimų daug; ' gal nereikia 
labai graužtis, jeigu, kad ir kaip 
besistengiant, ne . visus pavyks 
rasti atsakymus. Juk mums liko 
knygos, iškalbūs liudininkai to 
atka.1 umo ir valios, kurią pa
rode lietuviai karčiais pokario 
metais Vakarų Europoje. 

pasirodė S. Ylos „Lietuvio mal- Tauragio (ir kas jis toks?) 
dos ir giesmės". Dar šešis leidi eilėrašti „Nekrologas Salomėjai 
nius „Aitvaras" paskelbė, ben- Nėriai" ir „Lithuania", dar 
dradarbiaudamas su Lietuvos 1945m Neuffene — 1946 m sa-
skautų brolijos vadovybe 'kai vaitini kalendorių įteko matyti 
kuriose knygose LSB nurodyta užuominą, kad „Lithuania" dar 
kaip leidėja^ arba jie buvo skir- išleido kažkokius Lietuvos vaiz-
ti s k a u t a m s . Tai . .Budėk! dus ir kitus smulkesnius da 
Skautų kalendorius 1946 m.", Vykus). 
„Mazgai", „Mūsų uniformos". Kas — „Perkūnas", 1945. T 

Man reikia 
"Draugo" 
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R E A L E S T A T E R E A L ESTATE 
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REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja .du u r'.^osuvyt;iL, 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I C i U i 

Bus. 773-585-6100 
F M . 773-585-3997 

Psgef 773-308-0307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

M I S C E L L A N E O U S M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77»-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Auksė 
S. Karte kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
320V/2 W««t 95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
TT» 581-6654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
T*i. 773-585-6624 

J K S CONSTRUCT'ON 
„Shingle* stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas , 

tel. 630-969-3658 

Mstary a k V šv. Kazimiero vie
nuolyne Darbas "part-time". Darbo 
leidimas reikalingas. Kreiptis: 

Sisters of S t Caslmlr Convsnt 
2601 W. Marguetts Rd. 

Tsl. 773-776-1324 
Sesele Janine 

Lietuvoje, DrusMnmiojOM parduo
damas naujas, mūrinis manas; 3 
mieg., 2 auto. garažas, įrengtas 

rūsys. Ta). 410-538-32S0 

Išmjomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas. Eyergreen Pk.. IL 
$600 į mėn. Skambinti po 6 v.v. 

708-424-0470 

Dažytojas ieško darbo. 
Dažau namus iš lauko ir 

vidaus. Turiu darbo leidimą. 
Sigitas, tei. 708-728-9708 

Ke£artgyvanamąvMą 
•parduodami baldai ir daug smukų 
ramų apyvokos reikmenų. Teirautis: 

tei. 708001-8001 

Išnuomojam* 2 mieg. 
butas prie gero susisiekimo. 

Tei . 773-471-4263 

Turiu galmyha savo namuoaa 
prižiūrėti vyr. amžiam samarės, 

i uriems reikalinga slauga. Kreiptis: 
ta). 773-843-2260 

C l A G A L Ė J O B O T I JClSLĮ 
R E K L A M A A R S K E L B I M A S 

Jūratė Vyliūtė 
VLADAS BALTRUŠAITIS 
OPEROS SOLISTAS 
Monografija. Vilnius: 
"Scena", 1996. - 448 psl. 
Knygoje aprašomas Vilniaus 
operos teatro solisto Vlado 
Baltrušaičio, pasitraukusio į 
Vakarus dramatiškas kūrybos 
ir gyvenimo kelias, remiantis 
solisto dienoraščiais, laiškais, 
artimųjų ir kolegų atsiminimais 
bei to meto spauda. 
Gaunama DRAUGE. 
Kama -15.00 dol. 
Su persiuntimu -19.00 dol. 

- ^ £ j 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
ė.59 sv., minimumas S25.00. 
Siuntiniai Į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientu pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminą? 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javamiai. \aisiu sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK. 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

mm mmį. 

http://Chicago.IL
file:///aisiu


LAIŠKAI 
VIS DĖL TO SEKASI 

Žiūriu, Draugo fondas vėl 
paskelbė vajų. Pikta, kai nuo
lat „bombarduoja" laiškais — 
aukokite ir aukokite, o galo 
nėra, lyg j kiaurą to pasakų 
berno kepurę, kurią velnias 
turėjo auksu pripildyti... 

Skaitau naujų aukotojų 
sąrašus, skelbiamus šešta
dieniais „Draugo" paskutinia
me puslapyje ir stebiuosi, kad 
tiek daug žmonių atsiliepia. 
Atrodo, kad Bronius Juodelis 
tikrai turi dovaną lėšas rink
ti. 

Ar aš jau aukojau Draugo 
fondui? Dar ne. Ar aukosiu? 
Tikriausiai! Gailiuosi, kad 
nepradėjau su šimtu ar kitu, 
kaip daugelis rėmėjų, nes ma
tau, kad jau nemažai jų iki 
garbės narių palipo. Dabar 
lyg nepatogu su maža suma 
pradėti, bet pasistengsiu iki 
pavasario vajaus pabaigos 
sukrapštyti ir aš kokią auką. 

Prisipažinsiu, kad labai 
skeptiškai žiūrėjau, kai buvo 
sukurtas Draugo fondas. At
rodė, kad nieko iš to neišeis, o 
pasirodo visai kitaip. Dabar 
jau tikiu, kad surinksite mili
joną, o gal ir daugiau. Matyt, 
ten aukštybėse kažkas labai 
rūpinasi „Draugo" leidyba. 
Nesistebiu. J a u daug buvusių 
redaktorių iškeliavo į Anapus, 
tai yra ir užtarėjų. Sėkmės ir 
„Draugui", ir Draugo fondui. 

Ksaveras Mažiulis 
Lockport, IL 

DAR NE IKI 2000... 

Noriu komentuoti apie 
„Drauge" periodiškai skel
biamą Renginių kalendorių. 
Smagu matyti, kad pas mus 
dar tokia gyva veikla, kad tiek 
daug, dirba organizacijos, 
sambūriai," grupės. Atrodo, 
visi tik rūpinasi vienokio ar 
kitokio renginio ruoša ir sku
ba paskelbti „Drauge". 

Iš kitos pusės kiek ir juokin
ga: jau kai kurių renginių da
tos persiritusios per 1998 me
tų slenkstį, o dar neseniai 
1997-tieji prasidėjo. Ar kitą 
mėnesį jau paskelbsite ir šio 
šimtmečio pabaigos rengi
nius? O kas atsi t inka, jeigu 
kas sumano kažką ruošti pas
kutinę valandą, kai tos datos 
užimtos... 

Tiesa, norėjau pasiūlyti, kad 
ir kitų vietovių lietuviai savo 
renginius numatytų iš anksto, 
o paskui paskelbtų Telkinių 
skyriuose. Taip mes, pensi
ninkai, galėtume, pavyzdžiui, 
nuvažiuoti į kitą vietovę ir 
dalyvauti svarbesniuose ren
giniuose. Suprantu, kad ten 
nelabai daug lietuvių ir dėl 
pageidaujamų datų žmonės 
nesistumdo — visi išsitenka, 
bet vis tik būtų įdomu žinoti 
iš anksto. 

Danutė Saladžiūnienė 
Chicago, IL 

AR J IS TIK MOTERŲ 
GYDYTOJAS? 

Gerai, kad vėl „Draugui" 
rašo dr. Jonas Adomavičius. 
Buvome pratę jo patarimus 
skaityti jau nuo senų laikų. 
Kartais ir pasišaipydavome iš 
jo propaguojamo „sveiko gyve
nimo", bet daug per metų eilę 
išmokome. 

Aš turiu pageidavimą iš sa
vo vyro, kuris drovisi pats 
parašyti: norėtume, kad dr. 
Adomavičius rašytų ne vien 
apie moterų negalavimus ir 
gydymus estrogenu bei kitais 
hormonais. Pagyvenę vyrai 
taip pat turi daug sveikatos 
problemų — ir tikrų, ir 
įsivaizduotų. Gal gerb. Dakta
ras ir apie vyrų sveikatą 
straipsnių parašytų? 

Vincė Rykantienė 
Brookfield, IL 

darbų, j aunimas būtų moko- DRAUGAS, antradienis, 1997 m. balandžio men. 15 d 
mas girtuokliavimo? ^ — — — — ~ ~ ~ ~ ~ ~ — • ~ — — — — — — — — — 

Geriau at l iekamus pinigus 
paaukot i šalpai, kurios Lietu
va ypač labai reikalinga. At
liksite gerą darbą. 

Antanas P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

Vakarienėje ateitininkiško jaunimo veiklai paremti, š.m. kovo 1 d. suruoštoje Ateitininkų namuose, Lemonte. Iš 
k. — dr. Pranute Domanskienė, dr. Vytas Narutis, dr. Ona Daugirdiene ir dr. Jonas Daugirdas. 

LAUKIAM PAAIŠKINIMO 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba nuo 1983 m. 
1984 m. rinko aukas Lituanis
tikos katedros Illinois univer
sitete steigimui. Valdyba ža
dėjo katedrai knygą ar lentą 
su įamžintais vardais ir pa
vardėmis. Nijolė Balzariene, 
Lituanistikos katedros vedėja, 
rašydama aukų pakvitavimą, 
patvirtino šių vardų įrašymą. 

Aš buvau Čikagoje vasari© 
25 d.; nuvykau į katedrą, 
ieškodama knygos ar lentos, ir 
susitikau su profesore, kuri 
dirba Lituanistinėje katedroje: 
„The Endowed Chair of Lithu-
anian Studies — University of 
Illinois". 

Profesorė (pavardės neatme
nu) sakė skyrusi auką už savo 
mirusius ir norėtų žinoti apie 
mirusiųjų vardų įamžinimą. 

Lauksim iš PLB valdybos 
paaiškino per laikraštį „Drau-

Ona Kartanas 
Omaha, NE 

DAR APIE JĖGERIUS 

Balandžio 8 d. „Drauge" 
skaitome Algirdo Skudzinsko 
kietą pasisakymą apie sveti
mybes dabar Lietuvoje orga
nizuojamoje kariuomenėje. 
Negaliu jos vadinti Lietuvos 
kariuomene, nes Lietuvos ka
riuomenė visada buvo l ietu
viška, o ką apie ją dabar gir
dime ir skaitome, jos vadinti 
lietuviška, deja, neįmanoma. 

Kas gi yra tie jėgeriai"? 
Apie šio šimtmečio sąvartą, 
kada keitėsi karyba, Vakarų 
Europoje buvo suprasta, kad 
karys negali būti tik koman
das vykdantis automatas. Bu
vo prieita išvados, kad judres
ni, lengviau ginkluoti, įpra
tinti savarankiau spręsti ir 
veikti pėstininkai gali būti 
naudingi. Į tokius specialius 
dalinius pradėta skirti rink
tinius vyrus, kurių kasdieni
nis gyvenimas buvo įpratinęs 
prie savarankumo. Tai buvo 
profesiniai medžiotojai, miški
ninkai, kalniečiai. Jų judru
mui padidinti, jie buvo aprū
pinami dviračiais ir kitomis 
greito judėjimo priemonėmis. 
Jų pagrindinis panaudojimas 
buvo kaip paprastųjų pėsti
ninkų didelių junginių (korpo 
ir pan.) žvalgymas ir taip pat 
bendradarbiavimas su kavale
rija. 

Vokiečiai juos vadina „Jae-
ger" — medžiotojai ar „Ge-
birsgjaeger" — kalnų me
džiotojai. Panašios paskirties 
karius prancūzai vadino 
„Chasseurs alpin" — Alpių 
medžiotojai, o italai vadino 
„Alpini" — alpiečiai. Jų visų 
paskirtis buvo panaši, veikti 
kaip lengvieji pėstininkai. 

Lietuvos sąlygomis tokius 
lengvuosius pėstininkus sieti 
su Lietuvoje nesančiais kal
nais nedera ir nerimta. 

Didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno VII tome randame liau

dies naudojamus „medžiotoją" 
ir „medžioklį", nusakant tą 
pačią prasmę, atseit, sinoni
mus. Lietuvos sąlygomis dau
giau naudojamas „medžio
tojas", kalbant apie sportinius 
medžiotojus (zuikiautojus, an-
čiautojus ir pan.). O „medžiok
liais" būtų galima vadinti spe
cialios paskirties karius, Va
karuose vadinamus tais aukš
čiau paminėtais vardais. 

Nepriklausomai Lietuvai 
kuriantis, Karo mokyklos auk
lėtiniai pradžioje buvo vadina
mi per rusus pas mus atėjusiu 
vokišku junker io" pavadini
mu, iki jis buvo pakeistas nau
jai sukurtu „kariūno" pavadi
nimu. 

Siūlau jėger ius" pakeisti 
lietuviškais „medžiokliais". O 
Algirdui Skudzinskui pridera 
padėka! 

Vytenis Statkus 
North Riverside, IL 

KAS TAS TARPUKARIS? 

Mūsų spaudoje dažnai ten
ka užtikti blankų žodį „tar
pukaris". Daugiausia jis atsk
renda per Atlantą iš mūsų 
mielos Lietuvos. Tačiau ir 
čionykščiai jau pamėgdžioja: 
„tarpukario Lietuvoje..." Ku
rio tarpukario? Daug karų nu
siaubė Lietuvą. 

Kai pasišiaušęs papurkš
tauji prieš tą žodį, jį vartojan-
tieji tuoj tau pakiša, kaip ant 
ližės: „O kaip pavadinsi?" Jei
gu tur ima mintyje laikotarpį 
tarp paskutiniųjų dviejų 
karų, tai sakytum nepriklau
somoje Lietuvoje. „Bet ir da
bar Lietuva yra nepriklauso
ma", — neatleidžia savo 
spaudimo. Sakyčiau tada: ne
priklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje... 

Manding, kad kai kurie Lie
tuvos žmonės lyg ir vengtų 
minėti nepriklausomos, tada 
žydinčios, Lietuvos vardo ir 
griebiasi blankaus posakio — 
tarpukario. 

Tačiau mums išeivijoje tai 
visiškai nepriimtina ir juo la
biau nedera pamėgdžiojant 
kartoti. Redaktoriai turėtų 
drąsiau braukti lauk, nes pa
gal Konfucijų: „Nepataisyti 
padarytos klaidos yra padary
ti kitą klaidą". 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

pradedant pavargti dėl 
amžiaus naštos ir iškeliavimo 
į Anapilį, jaunajai kartai 
uždedamas lietuvybės išlai
kymo darbas. 

Tam tikslui Lietuvių Ben-
druomentė prašė aukų, kad 
galėtų paremti tuos jaunuo
lius, kurie yra nepajėgūs apsi
mokėti kelionių išlaidas. 
Garbė jiems, kad nepamiršta 
savo tėvų bei prosenelių 
krašto. 

Su liūdesiu skaičiau 
„Drauge" pranešimą, kad 
šalia įvairių paskaitų ir 
užsiėmimų, bus mokoma virti 
krupniką (AP.) ir virimo ku
linarijos meno. Taip pat prisi
menu, Australijoje jaunimo 
suvažiavmo metu, kur laik
raščio nuotraukose matėme 
jaunuolius nešančius alaus 
dėžes. Ar suvažiavimai daro
mi tik tam kad, šalia svarbių 

KUPIŠKYJE 
ATSISKAITOMA 

BANKO KORTELĖMIS 

„Kupiškio pienas" bendrovės 
parduotuvėje „Pieno centras" 
j au kovo pabaigoje bus galima 
ats iskai tyt i ne tik grynaisiais 
pinigais, bet kredito kor
telėmis „Globus". J a s platins 
Žemės ūkio bankas. Korteles 
„Globus" j a u turi įsigiję 30 šio 
banko Kupiškio skyriaus dar
buotojų. Korteles kaina — 20 
litų. 

NORIMA ĮDIEGTI 
SVEIKOS GYVENSENOS 

MOKYMO SISTEMĄ 

Švietimo ir mokslo vicemi
n is t re Jo lan ta Balčiūnienė su
sitiko su PHARE narkotikų 
poreikio mažinimo programos 
konsul tan ta is Philip Lazaro-
vu ir H a n s Spielmann, Lietu
vos mokyklose įgyvendinti 
sveikos gyvensenos mokymo 
sistemą. 

Viceministre pažymėjo, kad 
p i rmiaus ia reikėtų ras t i lėšų 
suteikt i pedagogams papil
domų žinių, kad jie ugdytų 
narkot ikų žalą suvokiančią 
kartą . 

P a s a k J . Balčiūnienės, da
ba r j a u dirbama šia linkme, 
tačiau nepakanka vien rengti 
p rogramas bei siųsti metodi
nes rekomendacijas. Jos nuo
mone, svarbiausia — moky
tojų kvalifikacija. (BNS) 

A.tA-
Daktarą VACĮ TUMASONJ 

pašauktą į Viešpaties n a m u s , š i l tai pr i s imename ir 
palydim su giliu netekties j a u s m u ir malda. 
Nuoširdžiai užjaučiame žmoną dr. VIDĄ, jų va ikus , 
gimines bei ar t imuosius. 

Birutė ir Antanas Čiūriai 
Elena Damijonaitienė 
Alina ir Vandelinas Domanskiai 
Stasys Giedrikis 
Iza ir Pranas Jūrai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
Genovaitė ir Algirdas Maciūnai 
Vanda ir Vytautas Majauskai 
Valentina ir Pranas Mažeikai 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Barbara ir Juozas Plikaičiai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Alicija ir Henrikas Soliai 
Janina ir Jonas šalnai 
Aldona ir Vytautas Urbai . 

Jupi ter , Florida 

JAUNIMAS IR 
KRUPNIKAS 

Džiugu, kad jaunimas daro 
suvažiavimus. Čia susirenka 
įvairaus amžiaus, lyčių ir iš 
įvairių valstybių jaunimas, 
kad nutartų kaip veikti, kad 
išlaikytų lietuvybės pradus, 
gyvenant pasklidus po platųjį 
pasaulį. Suvažiavimo metu 
taip pat yra aptariama jauni
mo organizacijų naudingumas 
ir įsijungimas i visuomeninę 
veiklą. Ankstyvesnei išeivijos 
kartai , kovojusiai dėl Lietuvos 

laisvės ir lietuviškumo ugdy
mo priaugančioje kartoje, 

A.TA. 
Dr. VACLOVUI TUMASONUI 

mirus , jo žmonai VIDAI, m a n o mielai draugei ir kole

gei, bei jos šeimai reiškiu gil iausią užuojautą. 

Milda Budrienė 

A.TA. 
Dr. VACIUI TUMASONIUI 

mirus, žmoną dr. VIDĄ, d u k r a s ir sūnų su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Ada Sutkuvienė ir šeima 

A.tA. 
CHARLES V. AUSTIN 

Gyveno Lemont. IL anksčiau Colorado. 
Mirė 1997 m. balandžio 13 d., 10 vai. ryto, sulaukęs 84 

metų. 
Gimė Gary, IN 
Nuliūdę liko: dukros Tina Kaiser, žentas John, Monica 

Austin, sūnūs; Charles Austm, Gregory Austin, marti Kelley; 
anūkai: Jessica, Jeana, Justin, Tay'.or and Cameron Austin 
bei kiti gimines. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, balandžio 16 d. nuo 10:30 
vai. ryto iki 1:30 vai. p.p. Holy Family Villa, 12375 McCarthy 
Rd., Lemont, IL. 

Šv. Mišios už velionį bus atnašaujamos Holy Family Villa 
1:30 v. p.p. Laidotuves privačios. Vietoje gelių prašoma auko
ti Holy Family Villa pagerinimo fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę dukros, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

Su dideliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad balandžio 10 d., sulaukęs 87 metų, Garliavoje, Lietuvoje 
mirė mūsų brangus Tėvelis 

A.tA. 
PETRAS MARTINAITIS 

Gimė Lietuvoje, Tarnagaloje. Čikagoje išgyveno 46 metus. 
1995 m. grįžo gyventi į Lietuvą. Palaidotas Krekenavos ka
pinėse prie kitų šeimos narių. 

Giliam liūdesyje liko sūnus Vytautas su žmona Audrone, 
duktė Nijolė su vyru Kenneth ir daug giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Šv. Mišios už a.a. Petrą bus aukojamos Čikagoje gegužės 10 
d., šeštadienį, 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 2345 W. 
56th St. Prašome pasimelsti už a.a. Petrą. 

Sūnus Vytautas ir duktė Nijole 

Prasmingai išgyvenusiam žemišką kelią 

A.TA. 
Dr. VENCESLOVUI TUMASONIUI 

mirus , guodžiame žmoną dr. VIDĄ, dukteris EGLĘ 
su vyru KĘSTUČIU, SAULĘ su vyru MARK, sūnų 
RIMĄ su žmona dr. ELIZABETH, seserį JANINĄ 
LIEPONIENĘ ir jos vyrą JUSTĄ, jo širdį džiu
ginusius anūkus NIDĄ, GINTĄ, KRISTINĄ, AUD
RĄ ir MATUKĄ bei visus artimuosius nuošir
džiausiai užjaučiame. 

Dantų. Gydytojų sąjunga Chicagoje 

A.tA. 
SIMUI BRIZGIUI 

iškeliavus į Amžinybę , broliui PETRUI BRIZGIUI, 
velionio šeimai, giminėms ir visiems artimiesiems 
re iškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Birutė ir Gediminas Biskiai 
Elena ir Stasys Briedžiai 
Ona ir Stasys Budėjai 
Alicija ir Adolfas Ruibiai 

Draugo fondo garbės narei 

A.tA 
EMILIJAI KUTKIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, garbės nanu i VYTAUTUI 
KUTKLT, sūnums VYTAUTUI ir MINDAUGUI, duk
roms BIRUTEI ir LAIMUTEI nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Draugo fondo direktorių taryba 

A.tA. 
ANTANUI ŠIURKUI 

mirus , žmonai, mūsų mielai sesei VLADISLAVAI. ir 
jos ŠEIMAI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Detroito Lietuvos Dukteris 



DRAUGAS, antradienis, 1997 m. balandžio men. 15 d. 

Lietuvių fondo suvažiavime balandžio 5 d. PLC Lemonte — diskusijos 
užkandžių pertraukos metu. Iš kairės: žurn. Antanas Juodvalkis, Kostas 
Dočkus ir Marija Rerruene 

POSĖDŽIAVO 
„MARGUČIO I I " LAIDU 

TALKININKAI 

Kovo mėn. suėjo metai, kai 
buvo sudaryta ..Margučio II" 
radijo laidai išlaikyti taryba ir 
valdyba iš visuomeninių orga
nizacijų atstovų. Balandžio 10 
d. .,Seklyčioje'* sukviesti visi 
tarybos ir valdybos nariai ap
tarti praėjusių metų darbus ir 
pažvelgti į ateities planus. 
Deja, vos keli tarybos nariai 
atsiliepė ir į posėdį atvyko 

Valdybos pirm. Marija Re-
mienė padarė išsamią ata
skaita, pabrėždama, kad me
tų bėgyje buvo suruošti trys 
sėkmingi renginiai, spaudoje 
plačiai paminėtas ..Margučio 
II" 65 m. jubiliejus, išleisti vo
kai ir kortelės su „Margučio 
II" logo, kurį sukūrė dail. Pe
tras Aleksa. Praėjusių metų 
bėgyje taip pat keitėsi kai ku
rie laidų pranešėjai. Šiuo 
metu ..Margučio II" laidas pui
kiai tvarko Dalia Sokienė ir 
Rytis Januška, todėl valdyba 
jiems reiškia padėką. Taip pat 
dėkojama visiems buvusiems 
„Margučio II" pranešėjams bei 
darbuotojams, kurių įnašai 
šioms lietuviškoms radijo lai
doms bei jų tęstinumui yra 
labai svarbūs. Finansiniai 
..Margutis II" stovi tvirtai, 
kruopščiai tvarkomas iždas ir 
problemų nėra. Valdyba pasi
lieka ir toliau ta pati. Tikima, 
kad ir šie metai bus našūs bei 
darbingi. 

M.R. 

„Mama, T a u " — Motinos 
dienos pietus gegužės 11 d.. 12 
vai.. Pasaulio lietuvių centre 
ruošia Pal. Jurgio Matulaičio 
misija. Trumpą programą at
liks sol. Praurimė Ragienė su 
savo dukraite Daiva Ragaite, 
smuiku palydint dr. Leonidui 
Ragui. Deklamaciją atliks ak
torė Audrė Budrytė. Stalus ar 
pavienes vietas galima užsi
sakyti pas Ireną Kazlauskie
nę tel. 1-630-257-8346 arba 
Ireną Šerelienę 1-630-234-
0549. Rezer.acijos priimamos 
iki gegužės 5 d. Pagerbkime 
savo mamas ir močiutes, daly
vaudami ir jas pakviesdami 
dalyvauti šioje specialioje puo
toje. 

„ K e r n a v ė s " skauč ių tun
to „ m a m u n ė l ė " Ona Siliū-
n ienė ir jos dukra Nijolė Gri
niene šią savaitę vieši Čika
goje pas Sofiją Plenienę, Oak 
Lawn. Ta proga šeštadienį, 
balandžio 19 d., 3 vai. p.p.. 
joms rengiamas susitikimas 
su Čikagos skautiškąja Šeima. 
Skautes prašomos dalyvauti 
uniformuotos 

„ G r a n d i e s " t au t in ių šo
kių ansamblis visus maloniai 
kviečia praleisti popietę su lie
tuvišku jaunimu. Ansamblio 
koncertas rengiamas gegužes 
4 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.. 
Jaunimo centre Apsilanky
mas parems ir pradžiugins lie
tuvišką tautini šokį namilusj 
jaunimą. 

N'uotr. V*. Jasi i ieviėiaus 

PAPILDYTAS 
ANATOLIJAUS KAIRIO 

ARCHYVAS 

| Pasaulio lietuvių archyvą 
dramaturgas Anatolijus Kai
rys, daugelio knygų autorius, 
perdavė savo nespausdintų 
knygų rankraščius bei kelias
dešimt knygų, išleistų pasku-
tiniaisias metais Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Anatolijus Kairys gimė 1914 
metais. 1938 m. baigė gimna
ziją Kaune. 1938-1940 m. stu
dijavo pedagogiką Vytauto 
Didžiojo un-te, kuri baigė 
1942 m. Dirbo Šiaulių suaugu
sių vidurines mokyklos direk
toriumi. 1944 m. pasitraukė i 
Vokietiją. Kempteno lietuvių 
stovykloje, 1946 m. buvo švie
timo vadovu, suorganizavo 
Maironio vardo gimnaziją, dir
bo redakcinį darbą, redagavo 
„Tremtinių mokyklą" bendra
darbiavo lietuvių spaudoje. O 
1947 m. atvykęs į JAV, reda
gavo žurnalą „Naujoji aušra", 
bendradarbiavo įvairiuose 
žurnaluose ir laikraščiuose. 

Anatolijus Kairys aktyviai 
reiškiasi kultūriniame ir švie
tėjiškame darbe, yra išleidęs 
lyrikos, dramos, poezijos bei 
beletristikos veikalų, kuriuos 
maloniai skaito ir jaunoji, ir 
vyresnioji karta. 

Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centro pirmininkas prof. 
Jonas Račkauskas džiaugiasi 
rašytojo Anatolijaus Kairio do
vana Pasaulio lietuvių archy
vui, tuo papildant rašytojų 
draugijos fondą. 

S k i r m a n t ė Migl in ienė 

TAUTOS FONDO KABIŲ 
DĖMESIUI 

Tautos fondo metinis narių 
susirinkimas vyks gegužės 3 
d. Kultūros Židinyje. 36i High-
land Blvd., Brooklyn. NY. 9 
vai. r. t. pranciškonų ko
plyčioje bus aukojamos Mišios 
Tautos fondo rėmėjų intencija. 
Susirinkimo pradžia — 10 vai. 
r. Pakvietimai su įgaliojimo 
lapeliais visiems nariams jau 
išsiuntinėti. Jei esate Tautos 
fondo narys ir negavote kvieti
mo su įgaliojimu, prašome 
pranešti TF raštinei: 351 High-
land Blvd.. Brookiyn, NY 
11207. tel. 718-277-0682. Meti
nio susirinkimo metu vyks TF 
Lietuvos atstovybės pirm dr. 
Napaleono Kitkausko paskai
ta aktualiais Karaliaučiaus 
krašto klausimais. 

NUOTAIKINGA O P E R A 

Praėjusio sekmadienio, ba
landžio 13 d., popietė Čikagos, 
apylinkių ir net iš toliau atvy
kusiems lietuviams Lietuvių 
operos choras padovanojo dar 
vieną dvasinę atgaivą Flotovvo 
4 veiksmų operą ' iš tikrųjų ji 
buvo padalinta į du veiksmus, 
tarp kurių — 15 min. petrau-
ka) „Marta". Daugeliui ši op
era, o galbūt ją geriau tiktų 
vadinti operete dėl turinio 
lengvumo ir muzikos 
šmaikštumo, buvo savotiška 
staigmena — mažiau žinoma, 
kaip kitos, populiaresnės ope
ros. 

Reikia manyti , kad ji neap
vylė pilnos Morton mokyklos 
auditorijos, kaip buvo galima 
spręsti iš klausytojų entuziaz
mo. Tiesa, balkone ir salės 
gale dar būtų buvę galima su
talpinti vieną kitą dešimtį 
žiūrovų, bet rengėjai gali ne
siskųsti publikos stoka. Jeigu 
prieš spektaklį būtų buvusi 
kiek intensyvesnė reklama, 
galbūt ir tie nerangieji mūsų 
tautiečiai būtų į salę įvilioti. 

Šį kartą iš Lietuvos svečiai 
menininkai buvo solistės Sabi
na Martinaityte ir Rita Preik-
šaitė. solistai — Vytautas Juo-
zapaitis. Juozas Malikonis ir 
Jonas Antanavičius. Jiems 
talkino mums gerai pažįs
tamas Vaclovas Momkus. Ne
galima nepaminėti ir pastaty
mo širdies (iš tiesų ji ..dvi
guba") — meno vadovo Ginto 
Žilio ir dirigento Jul iaus Ge
niušo, kuris šį kartą turėjo 
dirbti ne su savo atsivežtiniu 
orkestru, o vietiniu, tačiau ir 
eiliniam žiūrovui buvo aišku, 
kad visi muzikantai tvirtai 
„sėdėjo" dirigento saujoj ir 
buvo paklusnūs jo valiai. 

Kadangi šių eilučių paskir
tis yra tik paminėti įvykusį 
faktą, o ne recenzuoti spek
taklį, pakaks pasakyti, kad jis 
buvo įspūdingas — margas, 
judrus, nuotaikingas ir balsin
gas. Labai šauniai pasirodė 
mūsų operos choras, ypač mo
terys. Galima net teigti, kad 
opera „Marta" tvirtai rėmėsi 
ant moteriškų pečių: ir rūmų 
damų, ir tarnaičių, ir val
stiečių. Vyrai sudarė tik tam 

MŪSŲ ABITURIENTAI 

Aukse Rimaitė 

Vuksė R ima i t ė , Algio ir Bi
rutės Rimų duktė, šiais meta
is baigia Fenvvick gimnazija. 
J i šoka „Spindulio" šokių gru
pėje, priklauso Fenvvick futbo
lo komandai. Marcelės Kubi-
liūtės būreliui <LSS). 

Auksė mėgsta šokti, žaisti 
futbolą, iškylauti, mėgsta Ra
ko ir Dainavos stovyklas, žais
ti tinklinį, atostogauti Union 
Pier. 

Nuo rudens lankys Loyola 
universitetą Čikagoje, studi 
juos Literai Arts and Science. 

M irius E. Vygantas 

M a r i u s Emili jus Vygan
tas , Auksės ir dr. Mindaugo 
Vygantų sūnus, šį pavasarį 
baigia Nevv Trier gimnaziją. 
Winnetka. IL. Per ištisus ket
verius metus gerai mokėsi ir 
buvo įtrauktas į garbės 
sąrašus. Jo mėgstamiausia 
mokslo Šaka buvo istoriia. 

tikrą foną, pamosuodami tačiau gimnazijoje gilinosi tiks-
skrybėlėmis ar alaus bokalais, 
o pagrindinis veiksmas prik
lausė moterims — jų tarpe ir 
abiem žaviom solistėm. Tai 
sakoma, nenuvert inant svečių 
solistų, kurie „savo tikrai at
laikė". 

Pradedant dekoracijomis. 

giant pakilia publikos nuotai
ka. Lietuviu operos choro su 
talkininkais statytą „Martą" 
galime laikyti visapusiškai pa
vykusią. Džiugu, kad mūsų 
operos choras nerodo jokių 
nuovargio ženklų, o dar džiu
giau, kad jo nuolatiniai talki
ninkai yra ne samdyti kita
taučiai, o Lietuvos meninin-
k a ! B.T.P. 

tiškoms organizacijoms; Un 
Alpha Theia, Service Club. 
Nevvspaper. Yearbook (foto
grafe), prancūzų tarptautinei 
garbes draugijai, klasikinei 

klubui. Fi-

mandoje. Paskutiniaisiais 
metais pasiliko tik prie euro
pietiško futbolo ir žaidžia su 
Nevv Trier futbolo Varsity ko- kulinarijai, Rusų 
manda. losofijos klubui, gimnazijos 

Marius nuo mažens groja abituriento komitetui ir meno 
violančele. Nuo pat pirmųjų klubui. 
metų gimnazijoje buvo priim- Šiuo metu dar nežino, ku
tas į Nevv Trier simfoninį or- riame universitete studijuos 
kestrą, o vėliau grojo Nevv Tri- tarptautinius santykius ir po-
er kameriniame orkestre. Jau litiką. Tai sužinos tik gegužės 
keletą metų groja Čikagos jau
nimo simfoniniame orkestre ir 
šią vasarą jie koncertuos Eu
ropoje. Šešerius metus jis po
puliarioje „Black Beit Jonės" 
grupėje yra būgnininkas. 

Lietuviškame gyvenime Ma
rius aktyviai dalyvavo. Baigė 
Čikagos aukštesniąją mokyk-

liuosiuose moksluose. Ketve
rius metus priklausė Student 
Council ir pirmaisiai? metais 
buvo išrinktas viceprezidentu. 
Domėiosi politine veikla, daly
vavo Model United Nations. 
buvo išrinktai į National 
Youth Leadership Conference 

kostiumais, režisūra (kai kur Vašingtone ii vadovavo 
galbūt chorsitės galėjo taip -Porter for Congress" VV'innet-
daug nelakstyti po sceną, bet ka Youth Movement" pora 
mūsų choristus išjudinti yra metų. Mokykloje priklausė: 
tikras menas, tad režisieriui Yearbook redakcijai, rašytojų 
G. Žiliui tar iame ačiū), bai- klubui, vokiečių klubui, biolo-

mėnesį. 
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!ą. šoko su „Spindulio" grupe, 
priklauso skautams ir ateiti
ninkams. Šiais metais yra 
Lipniūno-Stulginskio mokslei
vių kuopos pirmininkas. Prieš 
porą metų Manus ilgesnį 
laiką viešėjo Lietuvoje. Turėjc 
progos lavintis violančele pas 
Lietuvos Filharmonijos vio-
lančelistą Kaplūną, taip pat 
treniravosi futbolą su pane-
riečiais. Tais pačiais metais, 
per Lietuvos sporto šventę, 
žaidė Čikagos „Liths" futbolo į į į į § į , į į į į b a i g [ a Nde 
komandoje ir jie iškovojo auk- W e s t g į m n a z į j a 
s u m e d a l i - Ji priklauso ..Spindulio" tau-

Manus yra gavęs stipendi- tinių š o k m g r u D e i - f c m e s 
jas iš kelių universitetų, bet skautėms 
mano apsistoti tiesNorthvves- Megan mėgsta šokti, dvi-

Megan Hauptmanaitė 

Megan H a u p t m a n a i t ė , Jo
lantos ir Davido Hauptmanų 

Ped Alicija Rūgytė 

AJicijai Rūgyte i , mokyto
jai, istorikei, kultūrininkei, vi-
suomeniiūnkei paminėti ba
landžio 20 d., po 10 vai. r. 
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje, 
11:30 vai. r. Jaunimo centro 
žemutinėje salėje vyks akade
mija. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

Šv. An tano parap i jo je , Ci
cero, IL, bus klausoma išpa
žinčių lietuviškai n e šį ketvir
tadienį <kaip paprastai būna 
kas trečią mėn. ketvirtadienį), 
o k i tą ke tv i r t ad ien į , ba
l andž io 24 d. Po išpažinčių, 
kurių klausoma 6 vai. vak., 
bus Mišios — pradžia 6:30 vai. 
vak. Visi apylinkių lietuviai 
kviečiami. 

tern universitetu. Žada studi
juoti muziką ir istoriją. 

račių važinėti. 
Nuo rudens studijuos Čika

gos Loyola universitete. Žada 
studijuoti auklėjimą. 

Rima Augai ty tė , Algio ir 
Birutės Augaičių duktė, šį 
pavasarį baigia Regina Do-
minican gimnaziją. 

Ji priklauso Youth Ministry 
Council, gimnazijos ispanų ir 
amerikiečių klubui. „Peer hel-
ping", šoka „Spindulio" šokių 
grupėje. 

Rima mėgsta slidinėti, žaisti 
tenisą. Dėl studijų dar nėra 
apsisprendusi. 

Skelbimai 

Lina Sidrytė 

Lina S id ry tė . Rimos ir dr. 
Lino Sidnų duktė šį pavasarį 
baigia The Wįllows akade
miją. 

gijos klubui. Rašo <u!es ir yra 
laimėjęs valstybiniame poetų 
konkurse trečią vietą. Yra pa
siekęs ..Kngle Boy scouts 
rank". 

Nuo mažens Marius 
domėjosi muzika ir sportu. 
Žaidė ledo ritulį, tenisą, euro
pietiška futbolą, buriavo (yra 
laimėjęs regatų1 ir ilgą laiką 
buvo mokvklos krepšinio ko-

At s ip ra šome mtsų nuola
tinės ir labai vertinamos ben
dradarbės Aureli jos Balašai-
t i enės , kad jos pavarde „pra
nyko" nuo straipsnio, spaus
dinto praėjusį šeštadienį, ba
landžio 12 d. 

Čikagos l i tuan is t inės mo-
Priklauso ateitininkams kyklos ruošiama vakariene 

'MAS pirmininkė), tarptauti- su programa ir šokiais, bus 
niam klubui 'pirm.;. National gegužės 10 d.. 5:30 vai vak., 
Honor Society. Jaunimo centro didžiojoje 

Lina mėgsta šokti baletą ir salėje. Bilietus galima i<=igyti. 
moderniuosius šokius, šoka paskambinant Dainai Dum 
..Spindulio" tautinių šokių brienei tel. 773-476-3586. 
grupėje, mėgsta tapyti ir 
piešti, bendrauti su šeima, ku- Ar d o m i t ė s savo kilme? 
rioje yra 8 vaikai, studijuoja The Lithuanian American Ge-
rusu kalbą. 1996 metais daly- nealogy Society (Amerikos 
vavo Lietuvoje surengtoje JAS Lietuvių genealogijos draugi-
stovykloje ir tenai mokė jau- J a ' v i ? u s k v i e č , a I pavasarini 
nima anglų kalbos. 1995 me
tais liepos mėnesį, kaip ..Stu
dent Ambassador" lankėsi 
Australijoje Pereitą rudenį 
dalyvavo National Young 
Leaders konferencijoje. Wash-
ington. D.C. 

Be lietuviškų organizacijų, 
Lina dar priklauso amerikie-

visus kviečia 
renginį, pavadintą „There's 
No Place Likę Home". Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
'6500 S. Pulaski Rd.> balan
džio 20 d.. 1:30 vai. p.p. Vietą 
rezervuoti — skambinkite į 
muziejų 312-582-6500 nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p.p., visas sep
tynias dienas savaitėje. 

Dėmesio! Visi naujai atvy
kusieji, t.y. krantiečiai iš Illi
nois, Indiana, Michigan ir 
Wisconsin valstijų, kviečiami 
atvykti i ..Kranto" visuotinį 
susirinkimą balandžio 19 d.. 7 
vai. vak.. Čikagoje, Šaulių na
muose. 2417 W. 43rd. str. Bus 
aptarti svarbiausi krantiecių 
reikalai. įvyks rinkimai. Kvie
čiami įvairių sričių specialis
tai, entuziastai ir norintieji 
prisidėti prie aktyvios lietu
viškos veiklos Po susirinki
mo bus smagi vakaronė. 

•I i i ' in imo c e n t r e iš k a i r ė s i 
¥.\•><";,s Jonas Tamulaitis 

rvydas Paltinas \r foto 
N'uotr Ed. Šulaičio 

Nf•!<'• l':iltinione ir Eugt-nijus Ivanauską? koncertuoj 
landžio6d Nuot 

no centre ba-
1 U l l l i l . m . . 

x BALF' 14- tąsi s skyr ius , 
C ice ro , IL, ruošia cepelinų 
pietus ba landž io 20 d. Šv. 
Antano parapijos salėj, tuoj po 
11 vai. lietuviškų šv. Mišių. 
Kviečiame atvykti, pasimelsti, 
pavalgyti ir pabendrauti. 

(sk) 

x Ba landž io 18 d., penk ta 
d ienį , 6 v.v. „Ner ingos" re
s t o r a n e , 2632 W. 71 St„ me
dicinos mokslų daktaras Arū
n a s Šč iupokas praneš apie 
sveikatos apsaugos padėtį Lie
tuvoje. Po paskaitos restorano 
šeimininkes pavaišins svečius 
kava. 

(sk) 
x P o o p e r i n i s konce r t a s , 

kurio programą atliks Lietu
vos Respublikos dainininkai ir 
mūsų Operos choras, bus šį 
sekmadien į , ba l andž io 20 
d.. 3 vai . po pie tų J a u n i m o 
c e n t r o salėje. Iš anksto bilie
tai gaunami „Seklyčioje". 
Kviečiame Čikagos ir apylin
kių lietuvius dalyvauti labai 
įdomiame ir tikrai reto po
būdžio koncerte, kurio dar ne
same čia girdėję. 

x Taur in ių šok iu g rupė 
„Lie tuvos Vyčiai" kviečia į. 
jau tradiciniu tampantį, pa
vasarinį koncertą - vakaronę 
Aguolėlė", kuris rengiamas 
( ikagoje. Jaunimo centre š.m. 
ba l andž io mėn . 19 d., 
šeš tad ien į 5 v.v. Vaišinsime 
kava, pyragėliais ir pavasa
riška nuotaika! Bilietai gau
nami prie įėjimo. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Šiaulių respublikinės ligo
ninės akušerijos ginekologijos 
klinikoje gimusi mažylė medi
kus nustebino nedideliu prie
kiniu dantuku. Naujagimė 
buvo sveika ir svėrė 3.70 kg. 
Po dviejų dienų medikai pas
tebėjo, kad naujagimei išdygo 
ir n n t ras dantukas". P in iga i , 
s iun t in ia i ir k o m e r c i n ė s 
siuntoj i Lietuvą. Maisto siun
t a :">: TRANSPAK, 4545 W. 
63 St.. į h i r a g o , IL 60629, 
t e l . 773 K3K-1O50. 

(sk) 
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