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Manoma, kad Anglijos nuostata 
dėl ES nesikeis 

Vilnius, gegužės 2 d. (Elta) 
— Lietuvos diplomatai Lon
done mano, kad naujoji 
Didžiosios Britanijos vyriau
sybė, vadovaujama Darbo par
tijos vadovo Toniy Blair, ne
keis principinio Anglijos 
nusistatymo į pirmąjį derybų 
dėl Europos Sąjungos plėtimo 
etapą pakviesti tik kelias, 
ekonomiškai stipresnes Vidu
rio Europos valstybes, sie
kiančias narystės šioje organi
zacijoje. 

Lietuvos ambasados Di
džiojoje Britanijoje patarėjas 
politikos klausimais Audrius 
Brūzga sakė, jog gegužės 2 d. 
atsistatydinantis konservato
rių ministrų kabinetas yra ap
sisprendęs siekti, kad Europos 
Sąjunga būtų plečiama eta
pais, pirmiausia pakviečiant 
ekonomiškai stipresnes Vidu
rio Europos valstybes, grei
čiausiai Lenkiją, Čekiją ir 
Vengriją. „Nors darbiečiai 

parlamento rinkimų kampani
jos metu nebuvo aiškiai pa
reiškę nuomonės šiuo klausi
mu, kol kas nėra pagrindo 
manyti, kad Anglijos požiūris į 
ES plėtimą pasikeistų", teigė 
diplomatas. 

A.Lruzga mano. kad nauja
sis ministrų kabinetas sieks 
didesnės britų įtakos ES. Kar
tu Londonas nuo šiol turėtu 
aktyviau dalyvauti ES pert
varkymo procesuose, nes kon
servatoriai visaip stabdė Di
džiosios Britanijos integra
vimąsi į ES", sakė ambasados 
darbuotojas. 

Lietuvos ambasadorius Lon
done Jus tas Paleckis kol kas 
nėra susitikęs nei su T.Bler. 
nei su R.Kuk. „Praėjusį ru
denį Jus t a s Paleckis dalyvavo 
Darbo partijos suvažia
vime, tačiau pasikalbėti su 
T.Bler j am nepavyko", teigė 
A.Bruzga. 
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lietuvių delegacija, aplankiusi Kongreso narį Henry Hyde (sėdi) balandžio 20 d. iš kairės: Leonas Maskaliūnas. 
Illinois Lietuvių respublikonų lygos vicepirm., Regina N'arušienė, JAV LB krašto valdybos pirm., Paulius Jur
kus, lygos ižd., Birutė Vindašienė, JAV LB Vidurio va/.irų apygardos pirm., Anatolijus Milūnas. LRL pirnn 
ninkas. 

Nuotr. Bernardo N'arušio 

A. Brazauskas siūlo 
privatizavimo pinigus investuoti 

į gamybą 

Arkivyskupui S. Tamkevičiui — 
Stasio Šalkauskio premija 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(BNS) — Dalį antrajame pri
vatizavimo rate gautų lėšų 
Lietuva privalo skirti gamybai 
atnaujinti, mano prezidentas 
Algirdas Brazauskas. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
už didžiųjų objektų privatiza
vimą gautus pinigus panaudo
jus prarast iems gyventojų in
dėliams kompensuoti, būtų iš
taisyta tik dalies Lietuvos gy
ventojų patir ta skriauda. 

Tačiau dabar reikia galvoti 
apie valstybės ateitį, o ji , pa
sak A. Brazausko, bus tur t in
ga, kai išplėtos gamybą, nes 
dabar reikia galvoti, kaip iš 
esmės padidinti vidinį valsty
binį produktą, biudžetą, sti

printi socialinio draudimo fon
dą, rūpintis jaunų šeimų atei
timi. 

J is pabrėžė, kad pagrindi
nis privatizavimo tikslas yra 
ūkio stiprinimas, sakydamas. 
kad dabar vienam Lietuvos 
gyventojui tenkanti valstybi
nio produkto dalis yra 4-5 kar
tus mažesnė, nei išsivysčiu
siose Europos valstybėse. 

Prezidentas perspėjo vengti 
pirmajame privatizavimo eta
pe padarytų klaidų, kuomet 
išleidus „aiškiai per daug" in
vesticinių čekių, didžioji dalis 
valstybinio turto atsirado vien 
tik greito pelno siekusių žmo
nių rankose. 

Vilnius, gegužės 2 d. (Elta.) 
— šių metų Stasio Šalkauskio 
premija paskirta arkivyskupui 
Sigitui Tamkevičiui. Šį apdo
vanojimą yra įsteigusi Lietu
vos kultūros fondo Šiaulių 
krašto taryba. Premija skiria
ma už tautos kultūros, meno 
ir filosofines minties turti
nimą bei ugdymą. 

Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius apdovanotas 
už ypatingus nuopelnus po
grindžio sąlygomis leidžiant 

„Katalikų bažnyčios kroniką". 
Profesoriaus Stasio Šal

kauskio premija skiriama kas 
dveji metai. 

Ankstesniais metais ja buvo 
apdovanoti filosofas Romual
das Ozolas, antropologas Ar
vydas Žygas ir menotyrinin
kas Vytenis Rinkus. 

Premija š.ų metų laurea
tui bus Įteikta profesoriaus 
Stasio Šalkauskio gimimo 
dieną — gegužės 16-ąją Šiau
liuose. 

Prezidentas remia Lietuvos 
televiziją 

G. Vagnorius prašo išsiaiškinti 
dėl dingusiu EBSW grupės 

vadovų 
Vilnius, balandžio 30 d. 

(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius kreipėsi į Vi
daus reikalų ministeriją, pra
šydamas išsiaiškinti, kas su
trukdė sulaikyti sunkiais fi
nansiniais nusikalt imais kal
t inamus EBSVV grupės 
prezidentą Gintarą Petriką. 

Generalinė prokuratūra pa
prašyta įvertinti Kauno apy
linkės ir apygardos teismų 
teisėjų sprendimus neskirti 
suėmimo kitiems EBSVV gru
puotės vadovams, taip pat 
nustatyti , ar kita paskir ta 
kardomoji priemonė j iems ne
sudarys naujos galimybės iš
vengti teisingumo. 

G. Vagnorius taip pat pa
prašė Teisingumo ministerijos 
kreiptis į Aukščiausiojo teismo 
Senatą ir išsiaiškinti, koks 
užstato dydis ati t iktų pada
rytą turt inę žalą ir kal t inimo 
sunkumą ir kokia užstato tai
kymo tvarka numatoma teis
mų praktikoje. 

Praėjusią savaitę dingusiam 
EBSW prezidentui G. Petrikui 
buvo numatyta pareikšti ofi
cialius kaltinimus dėl svetimo 
turto pasisavinimo arba iš-
vaistymo stambiu mastu, ne
teisėtos įmonės veiklos bei op 
eracijų su pinigais a r verty
biniais popieriais norminių 

aktų pažeidimų. 
Už šiuos nusikaitimus nu

matoma baudžiamoji atsako
mybė iki 10 metų kalėjimo. 

Praėjusį ketvirtadienį G. Pe
trikui neatvykus į Tardymo 
valdybą, buvo paskelbta jo 
paieška. Tyrimą atliekantys 
Kauno tardymo valdybos pa
reigūnai mano. kad 36 metų 
skandalingai pagarsėjusio su
sivienijimo vadovas galėjo su 
padirbtu pasu išvykti į už
sienį. 

Tiriamos ir G. Petriko slau-
stymosi nuo tardymo, nusikal
stamų struktūrų įsikišimo ir 
iš anksto suplanuoto pagrobi
mo arba paslėpimo aplm-
kybės. 

Sparčiai plėsis 
Lietuvos ir Taiwano 
ekonominiai ryšiai 

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Taiwano eko
nominiai ir prekybiniai ryšiai 
artimiausiu metu taps gerokai 
gyvesni, mano aukštas T a r a 
no vyriausybės pareigūnas. 

Penktadienį Vilniuje spau
dos konferencijoje Taivvano 
užsienio reikalų viceministras 
Chien Jen Chen sake. kad 
tam turėtų pasitarnauti ren
giamos dviejų valstybių sutar-

Vilnius, balandžio 30 d. 
ŠElta) — Algirdas Brazauskas 
Lietuvos radijo ir televizijos 
(LRTV) vadovams pažadėjo 
savo paramą raginant Lietu
vos vyriausybę ir Seimą kitų 
metų valstybės biudžete nu
matyti daugiau lėšų LRTV. 
ypač naujai aparatūrai įsigyti. 
Trečiadienį prezidentas lan
kėsi LRTV būstinėje Vilniuje 
Lietuvos televizijos 40-ečio 
proga. 

Technikai modernizuoti Lie
tuvos televizijai reikėtų apie 
40 milijonų litų. Vien Di
džiajai studijai atnaujinti pri
reiktų beveik 10 milijonų litų. 

Prezidentas pareiškė „ryž
tingai palaikąs LRTV Lėšos. 

kurių reikėtų šiai įstaigai, 
nėra labai didelės net ir mūsų 
valstybės mastu, todėl, ma
nau, kad Seimas ir vyriausybė 
formuodami kitų metų vals
tybės biudžetą turėtų atsi
žvelgti į LRTV poreikius'', sa
kė jis. 

Trečiadienį orezidentui pa
demonstruotos ne tik veikian
čios LRTV' studijos ir apara
tinės. Jam taip pat buvo 
parodyta ir nebaigta statyti 
didžiulė studija. Joje būtų ko
kybiškai įrašinėjami koncertai 
radijui. Ši studija taip pat 
galėtų būti panaudota dide
liems televizijos pastatymams. 
Tačiau ši stat>ba yra sustab
dyta. Jai užbagti reikia apie 
10 milijonų litų. 

Lietuvos prezidentas ragins 
japonus investuoti į 

Lietuvos ūkį 
Vilnius, gegužes 2 d. (Elta) 

— Lietuvos Prezidentas Algir
das Brazauskas gegužės 12 -
15 d. lankysis Japonijoje. Per 
pirr ajį savo vizitą į šią vals
tybe prezidentas daugiausia 

tys dd investicijų skatinimo ir 
apsa -;gos bei sutartis dėl dvi
gubo apmokestinimo išven
gimo, kurios buvo aptartos 
Taivvano delegacijos vizito Lie
tuvoje metu. 

Chi^n Jen Chen taip pat in
formavo, kad liepos mėnesį į 
Lietuva atvyks didelė Taivva
no \ynausybės pareigūnų, 
verslininkų ir žurnalistų de
legacija. Vizito tikslas — susi
pažint; su konkrečiomis inves
ticijų j Lietuvą bei dviejų 
valstybių prekybinio bendra
darbiavimo galimybėmis. 

dėmesio keti r.-
minių ryšių pl<-

Susitikimu'-
pareigūnais ir 
ponijos ekonor: 
zacijomis nun 
paramos Lietis 
timo galimybe 
dento atstovas 

skirti ekono-
rai. 
•e su aukštais 
įvairiomis Ja-
inėmis organi-
Uoma aptarti 

•os ūkiui išple-
pranešė prezi-
paudai. 

Iš anksto parengtoje pro
gramoje numatvta, kad Lietu
vos prezidentą Algirdą Bra
zauską priims -Japonijos impe
ratorius Akihito. 

Vizito Japonijoje metu A. 
Brazauską lydis Europos rei
kalų ministre Laima Andri
kienė, užsienio reikalų vice
ministras Algimantas Rimkū-
nas, kiti pareigūnai, taip pat 
Lietuvos verslininkų delegaci
ja. 

JAV valstybės sekretorė išvykc 
iš Rusijos, nesutarimai liko 

— N u o gegužės 1 d. viduti 
niškai 10 proc. didinami medi
cinos darbuotojų atlyginimai. 
Keli Vilniaus gydymo įstaigų 
vadovai tvirtino, jog vyriau
sybės nutarimas dėl to „tėra 
medicinos darbuotojų bei vi
suomenės mulkinimas". Pasak 
medikų, reikalaujama, kad 
darbo užmokestis būtų didina
mas neviršijant šiais metais 
darbo užmokesčiui mokėti 
skirtų lėšų. Vieno vyriausiojo 
gydytojo teigimu, tai reiškia, 
kad reikės atleisti kai kuriuos 
darbuotojus. 

— S u n k i a i s f inans in ia i s 
n u s i k a l t i m a i s kaltinamo 
EBSVV prezidento Gintaro Pe
triko ieško ne tik Lietuvos po
licija, bet ir .Interpol". kadan
gi įtariama, jog ieškomasis 
išvyko iš Lietuvos. rašo 
..Lietuvos aidas". 

— R e s t o r a n u o s e „McDo
na ld ' s " Lietuvoje nuo gegužės 
2 d. vidutiniškai 18 proc. 
sumažintos patiekalų ir gė
rimų kainos. Tą žinią pas
kelbė visi Vilniaus dien
raščiai. Po tokio žingsnio tiki
masi sulaukti dvigubai dau
giau klientų. ,Jeigu mūsų 
planams niekas nesutrukdys, 
šiemet Kaune. Panevėžyje ir 
Klaipėdoje ketiname pastatyti 
nuo 3 iki 6 „McDonald's" re
storanų. Tuomet mūsų inves
ticijos Lietuvoje siektų dau
giau negu 40 mln. litų". — 
— cituoja „Lietuvos rytas" 
bendrovės generalinio direk
toriaus Kevin Murphy žo
džius. 

Įvyko traukinio 
Ryga-Mažeikiai 

avarija 
Ryga. gegužės 3 d. (BNS) 

— Penktadienį vėlai vakare 
del geležinkelio bėgių gedimo 
nuo jų nuriedėjo keleivinis 
traukinys Ryga-Mažeikiai. Ke
leiviai per incidentą nenu
kentėjo. 

Spėjama, kad bėgiai buvo 
sugadinti tyčia. 

Incidentas įvyko apie 9 vai. 
vak. mažda'ig už 85 kilometrų 
nuo Rygos-Dobeles rajone. 
Penkulės-Benės tarpustotėje. 
pranešė Latvijos vidaus reika
lu ministerijos spaudos centre. 

Pasak pranešimo. įvykio vie
toje trūko 4-5 metru geležin
kelio vėžių. Manoma, kad ma
šinistas laiku pastebėjo kliūtį 
ir spėjo sumažinti greitį, todėl 
įvykis apsiėjo be aukų. Nuo 

Maskva , gegužes 2 d. <Reu-
ter-BNS). JAV valstybes sek
retorė Madeleine Albnght 
penktadienį išvyko iš Rusijos 
po antro, neplanuoto derybų 
rato su LTR ministru Jevgenij 
Primakov, kuriame buvo sie
kiama sumažinti nesutarimus 
del NATO plėtimosi į rytus. 

Papildomose derybose buvo 
svarstoma NATO ir Rusijos 
saugumo chartija, tačiau po 
posėdžio nė vienas ministrų 
nepareiškė jokių komentarų. 

Apie šių derybų rezultatus 
J. Primakov pranešė preziden
tui Boris Jelcin, kuris ketvir
tadienį kalbėjo su M. Albright 
telefonu. 

Abu ministrai ketvirtadienį 
jau buvo surengę dviejų va
landų derybas. Jie sakė pa
darę pažangą, tačiau neiš-
sprendę kai kurių kebliausių 
nesutarimų. 

Gegužės 6 d. Liuksemburge 
J. Primakovas susitiks su 
NATO vadovu Javier Solana , 

,.Būtent todėl, kad NAT 
priima naujus narius, mes g 
lime išvengti didelių karin 
pasirengimų grėsmes Vidur 
Europoje", sakė M. Albrigi 
Carnegie centre, kuris yra 
svarbiausias NATO pusės d 
rybininkas. 

Anksčiau penktadienį N 
Albright susitiko su rusų ii 
telektualais ir mokslo darbu( 
tojais. Savo kalboje ji sak< 
kad NATO plėtimasis atitink 
Rusijos interesus, ir nubrež 
katastrofišką padėtį, kuri si 
sidarytų, jeigu šis plėtimas; 
neįvyktų. 

M. Albright sake. ka 
NATO narystės perspektyvc 
jau, dabar verčia Rytų Eurc 
pos šalis išspręsti senus etn 
nius konfliktus bei nesutar 
mus dėl sienų. Tapusio 
NATO narėmis, šios valstybė 
įgytų pasitikėjimo savimi, 
tuomet sugriežtintu ginkluo 
tes kontrolę ir užmegztų 
glaudesnius ryšius su Rusija. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS. I.\'TERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais;. 

L o n d o n a s . Didžiosios Britanijos premjeras John Major 
penktadienį pareiškė atsistatydinsiąs iš konservatorių vadovo 
pareigų po to, kai jo partija patyrė didelį pralaimėjimą parla
mento rinkimuose. .,Kai nusileidžia uždanga, laikas lipti nuo 
scenos", sakė J. Major žurnalistams, išvykdamas iš savo rezi
dencijos į Bakingemo rūmus, kur turėjo įteikti karalienei Eliz 
abeth raštą dėJ savo atsistatydinimo iš premjero posto. J. Ma
joras sakė liksiąs vadovauti Konservatorių partijai, kol jam bus 
rastas įpėdinis, tačiau išreiškė viltį, kad naują vadovą pavyks 
rasti greitai. 

Nevv Yorkas . Zayro prezidentas Mobutu Sese Seko atsis
tatydins ir apie savo ketinimus paraše prezidentui Bill Clin-
ton, sekmadienį rašo laikraštis ,.New York Times". Tikimasi, 
kad 66 metų prostatos vėžiu sergantis M. Sese Seko atsistaty
dins del blogos sveikatos ir nebegrįš į Zayrą. laikraščiui sakė 
JAV diplomatai. JAV Valstybės departamentas šeštadienį pa
ragino Zayre esančius JAV piliečius išvykti iš šalies ir perspėjo 
amerikiečius nekeliauti į karo draskomą šalį, kur negalima 
užtikrinti jų saugumo. Vyriausybė taip pat nurodė išvykti vi
siems JAV ambasados darbuotojams, išskyrus svarbiausius pa
reigūnus. 

Maskva . Buvęs Rusijos saugumo vadovas ir kandidatas į 
prezidentus Aleksandr Lebed šeštadienį pareiškė manąs, kad 
turi tik vieną rimtą varžovą į aukščiausią Rusijos postą — 
Maskvos merą Jurij Lužkov. 

R a n g u n . Birmos karinis režimas, nepaisydamas JAV ekono
minių sankcijų, nutraukiančių Amerikos investicijas, šešta
dienį prisiekė, kad nekeis dabartinio politikos ir ekonomikos 
kurso. Jungtinės Valstijos, uždrausdamos naujas Amerikos 
firmų investicijas, balandžio mėnesį įvedė ekonomines sankci
jas prieš Birmą. įtariamą gausiais žmogaus teisių pažeidimais 
ir sloūinančią demokratinį judėjimą. 

Minskas . Baltarusijos milicija ketvirtadienį suėmė opozicijos 
vadovą, kuris provyriausybinę demonstraciją, skirtą paminėti 
Gegužės 1-ąjai. pavertė protesto akcija. Nikolaj Statkevič, Bal
tarusijos Socialdemokratų partijos vadovas, buvo areštuotas, 
kai įtikino profsąjungų organizuotų eitynių dalyvius prisijungti 
prie opozicijos maršo prieš prezidentą Aleksandr Lukašenko. Iš 
pradžių demonstracijos dalyviai, kurių susirinko net 15.000. 
nešė A. Lukašenko portretus, o kalbėjusieji gyrė jo vadovybes 
politiką. N. Statkevič. atvedęs paskui save maždaug 1,000 
opozicijos protestuotoju, paragino minią išsiskirstyti. De
monstracija tuomet suskilo, ir maždaug 5,000 jos dalyvių pasu
ko paskui N. Statkevičius protestuotojus, kurie nešė plakatus 
su prieš prezidentą nukreiptais šūkiais. Milicija nė nemėgino 
sukliudyti eisenos dalyviams, kurie nuėjo apytiksliai keturis 
kilometrus, pažeisdami vyriausybės nustatytą demonstracijos 
maršrutą. Protesto eitynių pabaigoje milicija, nepaaiškinusi 
priežasčių, sueme N. Stakevič. AP pabrėžia, kad prezidentas A. 
Lukašenko kelissyk anksčiau įsakė milicijai guminėmis lazdo
mis išvaikyti opozicijos organizuotų protesto akcijų dalyvius. 
Dešimtys jų buvo nuteisti trumpai kalėti arba nubausti pini
ginėmis baudomis. 

bėgių nuriedėjo 3 traukinio 
vagonai. 

Del įvykio iškelta baudžia
moji byla. 

— Šiuo metu Lietuvoje 
veikia 15 leidimus turinčių ne
valstybinių aukštesniųjų mo
kyklų, kurių diplomai pri
pažįstami, kaip ir valstybinių. 

KALENDORIUS 
G e g u ž ė s 6 d.: Judita, Liuci

jus , Benedik tas . Argą. Rokan-
tas . 

G e g u ž ė s 7 d.: Domicė le . 
Stanislovas, S t a sys . Danu te . 
1904 m pana ik in t a s lietuviškos 
spaudos d r a u d i m a s 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

DEPRESIJA... 
DR. JULIUS NEVERAUSKAS 

Depresija gali susirgti kiek
vienas: reikšmės neturi nei 
rasė, nei socialine padėtis, tai 
labai dažna liga ir net sunku 
įvertinti jos padarytą žalą 
žmogui ir visuomenei. 

Depresija diena dienon ža
loja ligonio mintis, jausmus, 
fizinę sveikatą. Sergantie
siems depresija visada nusta
tomi specialių medžiagų, per
duodančių nervinius impulsus 
(neurotransmiterių arba neu-
romediatorių), sutrikimai. 
Kartais ligos simptomai pasi
reiškia tik rudenį ir žiemą, kai 
maža saulės. 

Ligos požymiai 

Kaip atpažinti depresiją? 
^iai ligai būdingi įvairūs 
imptomai, kurie ligonį vargi

na kasdien (ar beveik kasdien) 
daug dienų — ne mažiau kaip 
2 savaites. Depresiją diagno
zuoja tiktai gydytojas, tačiau 
naudinga žinoti svarbiausius 
depresijos požymius, kad 
galėtume laiku kreiptis į spe
cialistą (arba nuvesti savo 
namiškį). Sergantis depresija 
žmogus nustoja domėtis tuo, 
kas anksčiau jam teikė malo
numą ir džiaugsmą, liūdi, siel
vartauja, jo prislėgta nuotaika 
ir t.t. Tokį žmogų gali apimti 
nuolatinis nuovargis, jėgų ne
tekimas, beviltiškumo ir 
kaltės jausmas, žymiai padi
dėti arba sumažėti svorio ne
silaikant dietos, atsirasti 
minčių apie mirtį ar 
savižudybę. Būna sunku susi
kaupti, mąstyti, nebesugeba
ma daryti išvadų, pablogėja 
atmintis, miegas tampa nera
mus ar, atvirkščiai, padidėja 
mieguistumas. Kartais ser
gantys depresija skundžiasi 
galvos ar kitų kūno dalių 
skausmais, sutrikusiu virški
nimu, seksualiniais sutriki
mais, burnos sausumu, vidu
rių užkietėjimu, perdėtu pesi
mizmu, beviltiškumo jausmu, 
nerimu, baime. 

Depresija yra labai klastin
ga ir dažnai pasireiškia be 
liūdesio, ašarų ir kitų aiškiai 
matomų simptomų. Paslėptų 
depresijos požymių atsiranda 
dėl sutrikusios vidaus organų 
nervines reguliacijos: tai 
skausmai ir spaudimo jaus
mas širdies plote, pilve, 
gerklėje ir galvoje. Kartais 
pojūčiai būna labai stiprūs, 
apsireiškia tachikardija (pag-
reitėjęs širdies plakimas), ligo
nis vemia, sutrinka žarnyno 
veikla, svaigsta galva. Ligonį 
gydo terapeutas, chirurgas, 
neurologas — priklausomai 
nuo simptomų, tačiau jam 
efektyviausiai gali padėti anti
depresantai. 

Išsamiai išklausinėjus ligonį 
paaiškėja, kad jo nuotaika 
dažniausiai nepastovi, kartais 
jis jaučiasi suglebęs, pavargęs, 
išsiblaškęs, nepasitiki savimi, 
jo reakcija ir mąstymas (sun
ku galvoti, prisiminti, nus
pręsti) sulėtėję. Daugelio sta
tistikų duomenimis, paslėptos 
depresijos formų daugėja. 

Ką daryti? 
Net ir lengvą depresiją rei

kia gydyti. Negydoma liga gali 
progresuoti — simptomai 
stiprėja, jų daugėja. Kartais 
psichologinis ir socialinis dis
komfortas tampa toks nepake
liamas, kad ligonis bando net 
nusižudyti. Lietuvoje yra di
džiausias savižudybių skai
čius pasaulyje (46 žmonės 100 
tūkst. gyventojų^ todėl, kad 
nepakankamai gydoma depre
sija. 

Dažnai depresija sergantys 
ligoniai nesigydo, nes nesu
pranta, kad serga. Jie 
nedrįsta kreiptis į gydytoją, 
nepasitiki gydymu. Del ligos 
linksta kaltinti tik save arba 
išorinius veiksnius (gyveninio 
ar darbo sąlygas ir t.t). Tačiau 
tinkamai gydomo ligonio nuo
taika beveik (ar visai) nebe-
svyruoja, išnyksta vidaus or
ganų veiklos sutrikimai ir kiti 
depresijos požymiai, žmogus 
vėl gali normaliai gyventi. 
Būdamas sveikas jis daug 
lengviau susidoroja net su 
rimtais gyvenimo sunkumais, 
kai tuo tarpu nusilpus nervų 
sistemai net ir nežymūs ne
sklandumai gali atrodyti kaip 
neįveikiamos kliūtys. Kuo 
anksčiau pradedama gydytis, 
tuo greičiau pasveikstama. 
Pavėluoto gydymo rezultatai 
blogesni. Paskyrus vaistus, 
ligonio būklė pagerėja per ke
letą savaičių. Tačiau ne visa
da pavyksta iš karto surasti 
veiksmingą gydymą. Kol ligo
nio savijauta ima gerėti, kar
tais tenka išbandyti ne vieną 
vaistą ar gydymo būdą. 

Gydymas 

Iš esmės psichiatrai sutinka, 
kad geriausias gydymas — 
medikamentų ir psichoterapi
jos derinys. Antidepresantai 
pašalina ligos simptomus, o 
psichoterapija padeda ligo
niui spręsti psichologines pro
blemas, kurios gali išpro
vokuoti ligos paūmėjimą. 

Psichoterapija 

Elgesio terapija — tai die
notvarkės sudarymas ir moky
masis bendrauti, įveikti kliū
tis ir kontroliuoti save. Elge
sio terapija efektyvi sergant 
švelnia ir vidutine depresijos 
forma. 

Kognityvinė (pažintinė) te
rapija moko ligonį stebėti savo 
mintis, nagrinėti perdėtus ir 
klaidinančius bei kenkiančius 
įsitikinimus ir prietarus. Li
gonis išmoksta tarsi iš šalies 
pažvelgti į save ir savo 
rūpesčius, suranda jų sprendi
mo būdus. Terapija efektyvi 
ūmaus depresijos pasireiš
kimo metu ir palaikomajam 
gydymui, siekiant užkirsti 
kelią ligos atsinaujinimui. 

Apie gydymą vaistais 

Antidepresantai — tai me
dikamentai, veikiantys centri
nes smegenų struktūras ir 
šalinantys ne tik nuotaikos 
sutrikimus, bet ir kitus depre
sijos požymių (įvairius skaus
mus, virškinimo, širdies ir 
kraujagyslių, kvėpavimo siste
mos, miego sutrikimus ir t.t.). 
Prie antidepresantų nepri-
prantama, todėl juos galima 
(ir būtina) vartoti ilgai. Šiuo 
metu vyrauja nuomonė, kad 
pirmą kartą depresija susir
gusį ligonį reikia gydyti dar 
6-12 mėnesių po to, kai ligos 
simptomai išnyksta. Sergant 
sunkesnėmis depresijų formo
mis ar esant ligos komplikaci
joms, gydymą reikia tęsti il
giau. Kartais vaistus žmonės 
vartoja metais ir net visą 
gyvenimą: tai užtikrina nor
malią dvasinę ir fizinę savi
jautą, darbingumą, pilnaver-
tiškesnius socialinius san
tykius. 

Dažniausiai pasitaikantys 
rūpesčiai, vartojant antidepre
santus, yra gana ilgas laikas 
nuo gydymo pradžios iki gydo
mojo efekto pajutimo (tai 
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nytiniame teisme, būtina 
padėti. „Reikia padėti tiems, 
kurie turi pagrindą, dėl kurio 
jų santuoka gali būti anuliuo
ta, tačiau to nežino", — pa
reiškė Šeimos tarybos atsto
vas spaudai per spaudos 
konferenciją naujam doku
mentui pristatyti. Tikintieji 
šioje srityje daug ko nežino. 
Santuokai anuliuoti, pa
vyzdžiui, pakanka to, jeigu 
partneris buvo impotentas 
arba netikintis. Nors po
piežius sausio mėnesį reikala
vo būti griežtesniems anuliuos 
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PAMINĖTOS KUN. 
JUOZO ZDEBSKIO 
ŽŪTIES 11-OSIOS 

METINĖS 

Vasario 8 d. paminėtos vie
nuoliktosios kun. Juozo Zdebs-
kio žūties metinės. Švč. Tre
jybės bažnyčioje šv. Mišias 
koncelebravo Vištyčio parapi-

Juozas nėra paskelbtas Baž
nyčios palaimintuoju, ne vie
nas maldoje kreipiasi jo 
užtarimo. Kun. V. Vaičiūnas 
susirinkusiems papasakojo 
dar niekur neskelbtą epizodą, 
kaip kalinamas Lukiškėse 
kun. J. Zdebekis išklausė my
riop pasmerkto kalinio iš
pažinties. Po Mišių dabartinis 

jos klebonas kun. Vytautas Rudaminos parapijos klebonas jant santuokas, Šeimos taryba 
Vaičiūnas, Lazdijų dekanas 
kan. Gvidonas Dovidaitis ir 
kun. Robertas Grigas. Pa
mokslą sakė kun. Juozo 
Zdebskio bendražygis kun. V. 
Vaičiūnas. Anot jo, nors kun. 

užtrunka nuo 2 iki 4-6 sa
vaičių) ir pašalinis medika
mentų poveikis vartojant kai 
kurių rūšių vaistus (pa
vyzdžiui, triciklius antidepre
santus: amitriptiliną, melip-
raminą ir kt.). Ligoniai gali 
jausti sausumą burnoje, mie
guistumą, praeinančius regė
jimo sutrikimus, galvos svai
gimą. Dažniausiai šie reiški
niai praeina arba sumažėja iki 
toleruotino lygio per kelias 
arba keliolika pirmųjų gydy
mo parų. 

Jeigu vaisto vartojimą sun
ku toleruoti, būtina tuojau pat 
pasikonsultuoti su gydančiu 
gydytoju, o ne pačiam atsisa
kyti paskirto gydymo, kren
tant j dar didesnę neviltį ir 
nusivylimą. Kvalifikuotas gy
dytojas visada paskirs reika
lingą ir tinkamą gydymą, 
atsižvelgdamas į ligos ir as
mens įpatumus. Svarbu palai
kyti kuo glaudesnį gydytojo ir 
paciento ryšį, abipusį pasi
tikėjimą ir išsiaiškinti visus 
neaiškius klausimus bei iš
sakyti abejones. 

Tik nereikia skubėti, daryti 
išvadų pačiam ir gydytis ar
timųjų siūlomais receptais. 
Ši liga gali tęstis gana 
ilgai ir reikia turėti kan
trybės, palaukti, kol viskas 
susitvarkys. Savaime supran
tama, kad naudingiausia yra 
pasikonsultuoti su specialis
tais, nes yra sutrikimų, kurių 
simptomai panašūs į depresi
jos ir besigydydamas pats(-i) 
vienas(-a) galite tik prisi
šaukti didesnę nelaimę. Gydy
tojas paskirs gydymą, medi
kamentų, patars, kaip šeimai 
elgtis su ligoniu kiekvienu 
konkrečiu atveju. 

Dauguma autorių nurodo 
šiuos depresijos požymius, bū
dingus tiek vaikams, tiek su
augusiems: bloga nuotaika, 
savęs nevertinimas, kaltės 
jausmas, apatija, bendravimo 
sunkumai, suicidinės (savi
žudiškos) mintys. Nebūtinai 
turi pasireikšti visi požymiai. 

( .Laima". 1997. Nr 4) 

kun. Vidmantas Striokas pak
vietė minėjimą tęsti šven
toriuje, prie kun. J. Zdebskio 
kapo. Iš įvairių Lietuvos vietų 
susirinkusiam kun. Juozo — 
Šlavantų Tėvelio — bičiulių 
būriui kalbėjo kun. Robertas 
Grigas, br. Bernardo Belickas 
OFM, gyd. Birutė Žemaitytė. 
Kun. Roberto Grigo pas
tebėjimu, į šiemetinį minėjimą 
žmonių susirinko kiek ma
žiau, nei pernai, kai buvo mi
nimas mirties dešimtmetis. 
Tačiau kita vertus, prie 
Šlavantų Tėvelio mylėtojų ir 
gerbėjų būrio prisideda daug 
naujų žmonių, kuriems neteko 
jo tiesiogiai sutikti ir bendrau
ti. Pažinti kun. J. Zdebskį pa
deda serija knygų apie jo 
gyvenimą, ypač neseniai 
išleisti jo dvasiniai dieno-
r a Š 6 a i - Bž, 1997, Nr. 7 

NEGALI PRIIMTI 
ATGAILOS IR 

EUCHARISTIJOS 
SAKRAMENTŲ 

Popiežinė šeimos taryba ra
gina Bažnyčią, nenukrypstant 
nuo Jėzaus mokymo apie san
tuokos neišardomumą, rūpin
tis išsiskyrusiųjų bei antrą 
kartą susituokusiųjų sielova
da. Išsiskyrusieji ir antrą 
kartą susituokusieji turėtų 
melstis ir dalyvauti pamal
dose, tačiau „negali priimti At
gailos ir Eucharistijos sakra
mentų". Pirmasis žingsnis 
dvasinio išgijimo linkme būtų 
„suvokti savo nenormalią 
padėtį, apimančią nuodėmės 
būklę, ir prašyti Dievą ma
lonės tikram atsivertimui". 
Šeimos taryba, vasario 25 
dieną paskelbusi prieš mėnesį 
priimtas rekomendacijas dėl 
išsiskyrusių ir antrą kartą su
situokusių katalikų sielova
dos, mano, jog skyrybų skaičių 
būtų galima sumažinti per ge
resnes pasirengimo santuokai 
programas, santuokos reikš
mės bei neišardomumo akcen
tavimą religinio auklėjimo 
programose ir didesnes pas
tangas pasiekti sunkumus 
išgyvenančias poras. 

Vatikano dokumentas siūlo 
sielovadininkams su ypatingu 
atsidavimu pasišvęsti išsi
skyrusiesiems, ypač jų vai
kams. Tiems, kurie stengiasi 
anuliuoti savo santuoką baž-

mano, kad reikalavimas būti 
griežtesniems neprieštarauja 
norui padėti sunkumus išgy
venantiems tikintiesiems. Iš
siskyrusius katalikus, kurie 
gyvena vieni, Bažnyčia turėti 
drąsinti likti ištikimais pri
siimtiems įsipareigojimams. 
Skyrybas dokumento autoriti 
vadina „visuomenine nelaime' 
ir kaltina valstybes, kad šios 
liberaliais įstatymais ir nepa
kankama parama šeimoms 
skatinančios skyrybų ska-
čiaus didėjimą. 

PASAULIS NEBUS 
SUNAIKINTAS UŽ 

ŽMONIŲ 
NUODĖMINGUMĄ 

Nors žmonės tebedaro nuo
dėmes, mums nereikėtų bai
mintis pasaulio sunaikinimo 
kaip dieviškojo atpildo. Per 
pamokslą vienoje Romos para
pijų vasario 16 dieną po
piežius Jonas Paulius II pri
minė Šventojo Rašto pasako
jimą apie Nojų ir didįjį Tvaną, 
kurį sukėlė ano meto žmonių 
nuodėmės. Tačiau, sakė po
piežius, Šventasis Raštas sy
kiu aiškiai tvirtina, jog Dievas 
pažadėjęs daugiau nesiųsti 
tvano žemei sunaikinti. „Isto
rijos amžiais žmonės ir toliau 
darė nuodėmes, galbūt netgi 
didesnes nei prieš didįjį 
Tvaną", — pastebėjo jis. 
Tačiau Dievo sandora su Noju
mi leidžia mums suprasti, kad 
Jokia nuodėmė negali paska
tinti Dievą sunaikinti pasaulį, 
kurį jis sukūrė". Popiežius 
pabrėžė, jog ši nauja pasaulio 
vizija pabrėžė vertę, kurią su
kurtasis pasaulis turi Dievo 
akyse, ir jo įsipareigojimą sau
goti jį nuo sugriovimo. 

BŽ, Nr. 5, 1997 

LIETUVIŲ IR LENKŲ 
KONTAKTO GRUPIŲ 

SUSITIKIMAS VILNIUJE 

vyskupijos kurijos kancleris 
kan. Juozas Pečiukonis, Mari
jonų vienuolijos generalinis vi
karas kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC. Susitikimo dalyviai ap
lankė Antakalnio ligoninėje 
besigydantį Vilkaviškio vys
kupą Juozą Žemaitį, MIC, su 
kuriuo drauge aptarė arti
miausio kontakto grupių susiti
kimo planus. 

Kontakto grupių nariai nu
tarė birželio 28 d. Varšuvoje, 
Lenkijos marijonų provincijos 
kurijoje, surengti atvirą sim
poziumą palaimintojo arkivys
kupo Jurgio Matulaičio beati
fikacijos dešimtmečio proga. 
Sykiu nutarta drauge daly
vauti birželio 28 d. vyk
siančiame Punsko parapijos 
400 metų jubiliejaus iškilmė
se. Kadangi nuo Velykų Lietu
voje įsigalios Lietuvos Vys
kupų Konferencijos nuostatai 
dėl bažnytinės santuokos ir 
naujasis Santuokos sakramen
to apeigynas, daugiausia kal
bėta apie sielovadinius ir tei
sinius katalikiškosios santuo
kos aspektus. Kontakto gru
pių nariai taip pat svarstė, 
kaip suderinti Lietuvoje ir 
Lenkijoje gyvuojančius Di
džiosios savaitės liturginius 
papročius su visuotinės Baž
nyčios atnaujintos liturgijos 
nuorodomis. Lenkijos atstovai 
drauge su Vyskupu J. Tu
naičiu koncelebravo šv. Mišias 
arkikatedrds Šv. Kazimiero 
koplyčioje, susitiko su Vil
niaus arkivyskupu Juozu Au
driu Bačkiu ir kunigų semina
rijos auklėtiniais, aplankė 
Lenkijos Respublikos amba
sadą, Aušros Vartus ir kai ku
rias kitas Vilniaus šventoves. 

BŽ, Nr. 5, 1997 

DR L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia {vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai . (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Vasario 25 dieną Vilniuje 
įvyko trečiasis Lenkijos ir Lie
tuvos episkopatų kontakto 
grupių susitikimas, kuriame 
Lenkijai atstovavo Elko vys
kupas Wojcieh Ziemba, Dro-
hičano vyskupas Antoni Pacy-
fik Dydycz, OFM Cap. Len
kijos marijonų provincijolas 
kun. Mikolaj Rokosz, MIC ir 
kiti asmenys, Lietuvai — Vil
niaus vyskupas augziliaras 
Juozas Tunaitis, Vilkaviškio 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKILĮ L IGOS 

3900 W.96 St Tol. 70*422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
tree. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. • 12 v.p.p. 

EDMUNDAS VIZJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

TaL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA ' - • 
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120 

TaL (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CanMac Diagnoeis, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 

Chicago, IL 60629 
TaL 773-430-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60552 

Kab.tel. 773- 471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7Mh Ava., Htetory HMa, IL 
TaL (708) 5988101 

Valandos pagal susitarimą 

• Marijampolė. Kovo 6-8 
d. vyko Šventosios Šeimos se
serų vienuolijos kapitulos 
posėdis, kurios metu per
žiūrėti ir papildyti vienuolijos 
Konstitucijos straipsniai bei 
išrinkta nauja vyriausioji vie
nuolijos motina. Ja tapo nese
niai studijas Romoje baigusi 
sesuo Lina Striokaitė. Šiuo 
metu Šventosios Šeimos sese
rų vienuolijai priklauso 32 
seserys. 

• Alytus. Šių metų pra
džioje Alytaus tikybos meto
diniame kabinete sudaryta 
komisija pasauliečiams su 
naujuoju Katalikų Bažnyčios 
Katekizmu (KBK) supa
žindinti. Komisijai vadovauja 
Alytaus Don Bosko tikybos 
metodinio kabineto vadovas 
kun. Pranas Gavėnas.SDB. Ti
kybos mokytojams susirinkus 
aptarti KBK, buvo prisiminta 
Šventojo Tėvo mintis perteikti 
pasauliečiams Katekizmo ži
nias, naudojantis viešosiomis 
informavimo priemonėmis. 

ARAS ŽUČėA M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgden Ave Šuto 310 

NaparvtM. H 60563 
Tai. (830)527-0090 

3825 H^hland Ava.. 
Tonrar 1 3yite 3C 

Donmers Grov*. t l 80515 
Tai. (630)4354120 

DR. MAĖŽAPARAČKAŠ 
DR PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supartor, Sūdą 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tai 708-8388622 
4149 W. 63rd. St. 

Tai. 773-735-7700 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diptomu. lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal.708-422-8260 



IR ESTIJA, LATVIJA, 
LIETUVA? 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Taip pavadino Šveicarijos 
Ziuricho dienraštis „Neue 
Zuericher Zeitung: pirmame 
psl. išspausdintą straipsnį 
Baltijos valstybių ir NATO 
klausimu. Pradedamas Pran
cūzijos prez. Chirac, kuris ne
seniai lankėsi Varšuvoje, Bu
dapešte, Bukarešte ir Prahoje. 
Jis prancūzišku temperamen
tu Briuselyje pasakė, kad jau 
2-tūkstantaisiais metais į Eu
ropos Sąjungą bus priimtos 
Lenkija, Vengrija ir Čekija, 
taip pat, jų sostinėse kalbė
damas apie greitą priėmimą į 
NATO. Vengrijos sostinės žur
nalistė paklausė prezidentą, 
ar jis pasakytus žodžius pa
kartotų Baltijos valstybėse? 
Prezidentas suformulavo ele
gantišką atsakymą, kurių 
netrūksta prancūzų kalboje: 
problema reikalauja rūpes
tingos studijos. Jos išspren
dimas bus rastas tinkamu lai
ku. 

Laikas spaudžia. Iki posė
džio Madride yra likę mažiau 
kaip trys mėnesiai. Pagrindi
niu konferencijos klausimu 
nėra pristatymas tų valstybių, 
kurių įjungimas beveik užtik
rintas. Ne! Svarbesniu klausi
mu reikės -laikyti galutinį 
būsimųjų narių, esančių laiki
nai už durų padėties išspren
dimą. Tiesa, juose ras ta abejo
tina demokratinė santvarka, 
pvz., Slovakijoje. Antroji yra 
tragiška, liesdama visiškai ne
kaltų — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikų likimą. 
Jos priklausė caro imperijai ir 
po trumpo nepriklausomo gy
venimo buvo brutaliai 1940 m. 
įjungtos į Sov. Sąjungą. Mask
vos akimis, trys Baltijos val
stybės sudaro išimtinę padėtį, 
nes yra prie Baltijos jūros. J 
šią erdvę atkakliai veržėsi ca
ras Petras, ieškodamas plėto
tės savai imperijai. Prie to dar 
priklauso Karaliaučiaus sritis 
— 1945 m. sovietinės pergalės 
ženklas bei ser i Maskvos im
perijos galvosena, kad jos sau
gumas bus užtikrintas, val
dant buferines valstybes. Bet 
moneta turi dvi puses: karti 
istorinė estų, latvių ir lietuvių 
patirtis ir dabartinis rusiškas 
spaudimas yra suprantamas, 
kodėl Maltiečiai veržiasi po 
NATO uždanga. Deja, jų noras 
laikinai nepatenkintas. Ru
sišką orumą (prestižą) stipriai 
veržia bavę lenkiški, čekiški ir 
vengriški satelitai, perėję į 
kitą stovyklą. Tad, įjungimas 
buvusių Sov. Sąjungos respu
blikų į NATO buvo kartu 
Primakovo grūmojimai, visiš
kai sugadinant santykius su 
Atlanto sąjunga Vakarie
čiams yra žinoma, kad Mask
va yra ginkluota branduoli
niais ginklais, tad patenki

nant jos užgaidas bei tikinti, 
kad vieną dieną Rusijoje įsi
tvirtins t ikra demokratija, ši 
didelė persvara verčia nuo 
švelnių baltiečių atsisakyti. 

„Prieš geografiją mes nieko 
negr.Iime" — 1939 m. pamokė 
maloniai suomius Stalinas, 
pasiremdamas sovietiniais 
saugos reikalavimais. 

Baltiečių pažymiai perėjimo 
laikotarpyje Rytų Europos mo
kinių tarpe priklauso prie 
gerųjų ir be jokių abejonių jų 
svarstymas būtų skirtingas, 
jeigu Baltijos valstybes būtų 
keletą šimtų km daugiau į 
vakarus. Baltiečiai bijo, kad 
dideliame šachmatų lošime, 
jiems skiriamas tik pėstininkų 
vaidmuo. 

„Vakarų trumparegiškumas 
bei Maskvos grasinimai padėti 
rusakalbiams Baltijos kraš
tuose, gali privesti prie lieps
nos, kaip ir Balkanuose" — 
pasakęs Latvijos prez. Ulma
nis. 

Toliau Ciuricho dienraštis 
rašė, kad po Helsinkio pasita
rimų, naujų įtakos zonų Euro
poje nebus leidžiama. Be to, 
JAV greičiausia Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai pasiūlys taikos 
sutartis. Niekas nežinojo, ko
kios rūšies tie užtikrinimai 
gali būti, gal tik žemiau už
tikrinantis NATO laiduotės 
slenksčio? Tačiau šios apsau
gos baltiečiams pakanka ir 
Maskva nesijaus užgauta. 

Miuncheno dienraštis „Sue-
ddeutsche Zeitung" balandžio 
mėn. 25 d. pranešė Londono 
Strateginių Studijų Instituto 
tyrimus. Rusija reaguodama į 
NATO plėtotę, keisianti savo 
apsigyvenimo politiką, pra-
plesdamos branduolinių gink
lų gamybą. Ši grėsmė palies 
Rytų Europos valstybes, ku
rios pirmu ėjimu nebus 
įjungtos į NATO. Be to, tos 
valstybės rodo nepasitenki
nimą ir priešingumą Rusijai. 
Londono Instituto teigimu, 
Maskva turi pakankamai prie
monių prispausti vakarinį pa
saulį. Prie jų priklauso ru
siškų dalinių pasitraukimas iš 
Bosnijos, atsisakymas pasi
rašyti S tar II sutartį bei ma
žesnis užsiangažavimas Euro
pos Saugumo ir bendradarbia
vimo organizacijoje. Ypatingą 
grėsmę Londono Institutas 
mato Ukrainai ir Baltijos val
stybėms ir kiek mažesniu 
mastu — Slovėnijai ir Rumu
nijai. Dienraštis pažymėjo, 
kad šiose valstybėse neišven
giamai jaučiamas didelis pa
vojus. 

To paties dienraščio Mask
vos korespondentas balandžio 
26 d. pranešė, kad vasaros 
metu prie Krymo pusiasalio 

Danutė Bindokienė 

Palaidoti — taip 
pamiršti — ne! 

, ^xultate" choras •• viršuj*", vadovai 
kmcerto metu gegužes 3 H . jaunųjų 
I ųvainna „DRaugo" koncertu progr 
Siūlius Kliorys. 

REMKIME KONGRESO 
ATSTOVO SOLOMONO 

REZOLIUCIJĄ 

Prieš tris mėnesius, New 
Yorko respublikonas Kongreso 
narys Gerald Solomon įvedė 
rezoliuciją (H. Con. Res. 10), 

įvyks NATO valstybių jūriniai 
pratimai. Pusiasalis priklauso 
Ukrainai, tačiau daugumą gy
ventojų sudaro rusai. Jau da
bar klijuojami protesto atsi
šaukimai, spaudoje randami 
labai pikti komentarai. Prie 
rusiško patriotizmo prisijungė 
taip pat seniausios pasaulyje 
moterų profesijos atstovės. Jų 
sąjungos būstinė yra Jalta. 

Kiekvieną vasarą į Krymo 
pusiasalį iš visų Rusijos pak
raščių atvyksta apie 10.000 
prostitučių. Jų yra baruose, 
viešbučiuose — visur, kur ap
sistoja užsienio turistai, dau 
giausia turkai, Arabijos kraš
tų piliečiai. Visų priežiūrą 
savo kontrolėje laiko rusiška 
mafija. Korespondentas rašė 
kad valdybos posėdyje prosti
tutės nutarė nepatarnauti 
NATO jūreiviams. 

įjaiu.is i;,i:/. Ri los ( V - .••••• Ki.oni-rii-.-. .J.-n;ii;:;-o •_ '-:i'.i i. -i'-:'!:jr J l n : . i n " 
dainininku kvartetas -apačioje; Clevelando ..Exultate" choro koncerto metu 
vt'pa iš kaires: Kristina Kliorytė, Simas Laniauskas, Laura Rukšėnaitė ir 

Nuotr Jono Kuprio 

kuri remia Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos įtraukimą į NATO 
gynybines struktūras. Lyg šiol 
ši rezoliucija yra sulaukus 
penkiolika „kosponsorių"', t.y. 
rėmėjų. Dėkojame visiems 
JAV-LB skyriams, kurių at
stovai įsirašė į šios rezoliucijos 
rėmėjų sąrašą per pereitas ke
lias savaites. Be abejo, prof. 
Vytauto Landsbergio apsilan
kymas Čikagoje tr Vašingtone 
paskatino kai kuriuos skyrius 
suaktyvinti savo-veiklą ir pa
dėjo įtikinti anksčiau neapsis-
prendusius Atstovų rūmų na
rius tapti rėmėjais. 

Pavyzdžiu galime paminėti 
Illinois valstijos demokratą 
Kongreso narį Bobby Rush, 
kuris dabar tvirtai remia šią 
rezoliuciją. Jo paslaugų dėka. 
prof. V. Landsbergis galėjo su
sitikti su Kongr ats. Richard 
Gephardt. Tai itin svarbus su
sitikimas, nes j w meto R. 
Gephardt yra demokratų va
das Atstovu n ;p«ose. O už 
kelių metų, -JAV prezidenti
niams rinkim ne artėjant, 
Vašingtone k.dbama. kad 
kongr. Gephard: kandidatuos 
toms pareigoms 

Illinois valstijos respubliko
nas Atstovų rūmų narys Den-
nis Haster t taip pat remia 
minėtą rezoliuciją. Jo dėka 
buvo suorganizuotas prof. V. 
Landsbergio susitikimas su 
Atstovų rūmų respublikonų 
narių agitatoriais (party 
whips), kurie įpareigoti laiku 
sutraukt i Kongreso atstovus, 
kad, momentui atėjus, jie bū
tų Atstovų rūmuose ir suda
rytų balsų persvarą, priimant 
a r a tmetant svarbias rezoliu
cijas. 

Jeigu jūsų atstovas Kon
grese dar nėra Solomono rezo
liucijos rėmėjų sąraše, tai ma
lonėkite paraginti. Atstovai 
yra pasiekiami šiuo telefonu 
(212)224-3121. 

• 1918 m. lapkričio 13 d. 
Lie tuvos Vals tybės t a ryba 
paske lbė pirmąją laikinąją 
L i e tuvos kons t i tuc i ją . Šis 
pagrindinis Lietuvos valstybės 
dokumentas buvo paskelbtas, 
praėjus vos dviem dienom po to, 
ka i buvo sudary ta pirmoji 
laikinoji Lietuvos vyriausybė, 
kurios premjeru tapo A. Vol
demaras. 

Rodos, visai logiška, kad nu
sikaltėlis nepaliktų jokių ra
šytų įrodymų apie savo nusi
kalt imus, nes anksčiau ar vė
liau jam tai gali pakenkti. Ži
noma, jeigu nusikaltėlis įsiti
kinęs, kad jis amžinas, kad 
niekas niekada be jo žinios 
neprieis prie tų įrodymų, tuo
met jau visai kitas reikalas. 
j.:o labiau jeigu tų piktų d a r 
bi; nesigėdima, o jais didžiuo
jamasi . 

Bent jau dvidešimtojo šimt
mečio eigoje didžiausiais nusi
kaltėliais tenka laikyti dvi to-
tolitarinio režimo sistemas: 
komunizmą ir fašizmą. 

Iki kraštut inumo iškeroju
sio nacionalizmo, sutrumpin
tai vadinto nacizmu, pradi
ninkas yra Adolfas Hitleris. 
Tai jo beprotybės lizde buvo 
išperėtas holocoustas. gestapo 
siautėjimai, milijonai nekaltų 
aukų ir griuvėsiais virtusių 
gyvenimų. Nors šiandien ne
lengva suprasti , kaip, logiška 
galvosena ir darbštumu pasi
žyminti, vokiečių tauta leidosi 
vedama į vis baisesnius nusi
kaltimus prieš žmoniškumą, 
bet dar sunkiau suvokti paties 
..fiurerio" asmens garbinimo 
kultą, susilaukusi tiek pase
kėjų. • , 

Tačiau asmens garbinimo 
kultas dar aukščiau išvystytas 
buvo komunistinėje sistemoje. 
Paneigę Dievą, religiją pakei
tę ateizmu ir materializmu, 
komunizmo apaštalai suprato, 
kad liaudis negali apsieiti be 
religijos, tad sukūrėjai pakai
talą: Staliną, Leniną ir daugy
bę mažesnio rango „dievukų". 

Stal inas, kaip ir Hitleris, į 
savo asmens garbinimo kultą 
žiūrėjo labai rimtai, sutapa
t indamas jį su griežtu komu
nizmo doktrinos laikymusi. 
Kas nepasiskubino prisitaiky
ti, kas parodė nepakankamai 
nuolankumo, kas negalėjo bū
ti įspraudžiamas į nustatytus 
rėmus, buvo beatodairiškai 
sunaikintas. Stalino vardas il
gainiui pateko į istoriją, ne 
tik kaip žmonių, bet ir tautų 
žudikas. Jo kruvinam siau
tėjimui galbūt joks kitas tiro
nas negalėtų prilygti. 

Po Stalino mirties sovietinė 
propaganda pasistengė visas 
neigiamas komunizmo per
spektyvas sukišti po vieno 
žmogaus, t.y. Stalino. ..asme
ninio kulto" etikete. Tuo būdu 
komunizmo tėvas Leninas bu
vo pristatomas kaip įžvalgus 
intelektualas, kūręs ideologi
nę valdymosi sistemą, turė
jusią atnešti darbo žmogui ge
rovę ir lygybę. Šis įvaizdis bu
vo taip kruopščiai puoselė
jamas, kad ištisos kartos už

augo, tikėdamos Lenino geni
jumi bei komunizmo idėjos 
kilnumu. Tas įvaizdis buvo 
palaikomas ir po Vladimir I. 
Lenino mirties, kai jo palaikai 
1930 m. patalpinti Maskvos 
Raudonojoje aikštėje įruošta
me mauzoliejuje. Ir rusai , ir 
nerusai kasdien stovėdavo il
giausiose eilėse, kad galėtų 
praeiti pro savo ..žemiškojo 
dievo" lavoną ir atiduoti j am 
pagarbą. 

O ką daryti su komunizmo 
tėvu, kai visa sistema suby
rėjo kaip kortų namelis, nu
sinešdama praeitin ir Sovietų 
Sąjungą, kurią su tokiu už
sidegimu ant kančių ir lavonų 
statė jos įsteigėjai? 1993 m. 
Boris Jelcin pasiūlė Lenino 
palaikus palaidoti, bet susi
dūrė su stipria opozicija ne 
tik iš komunistų partijos li
kučių, bet pačios rusų tautos. 
Nors šiuo metu tokios ilgos ei
lės jau nelaukia prie mauzo
liejaus durų, bet lankytojų vis 
dar atsiranda. Sovietinėj2 sis
temoje paruošti mokytojai at
siveža net savo mokinius, kad 
susipažintų su „didžiuoju va
du". 

Vargiai ir dabar pavyktų 
Leniną iš Raudonosios aikštės 
sėkmingai išgyvendinti, ta
čiau pradėta šio tikslo siekti 
kitais metodais, pasinaudo
jant partijos archyvuose atras
ta mežiaga, kuri akivaizdžiai 
parodo, kad Leninas turėjo 
nemažiau kraugeriškų palin
kimų, kaip jo draugas Stali
nas. Įrodymai jau paskelbti 
spaudoje ir keliose knygose, 
bet eilinis rusas dar nėra 
įsitikinęs, kad tai ne propa
ganda, kuria stengiamasi ap
temdyti tautos didvyrio įvaiz
dį. Be abejo, ilgainiui tikrąsias 
Lenino veidas bus iki galo ati
dengtas ir nebeliks abejonių, 
kas jis buvo. Archyvuose su
kauptoji medžiaga padės iš
ryškinti, kokiais pagrindais iš 
tikrųjų sukurtas komuniz
mas. Tuomet ne tik niekas ne
protestuos dėl Lenino paša
linimo iš Raudonosios aikštės, 
bet reikalaus tai padaryti. 

Lenino ar kito kurio komu
nistinio „herojaus'" kūno pa
laidojimas dar nereiškia pa
baigą ir jo darbam. Tie darbai 
negali būti paslepiami po jo
kio storio žemes sluoksniu, po 
jokiu granito paminklu, nes 
jie šaukiasi dangaus keršto. 
Komunistų partijos ir KGB 
archyvuose sukaupta medžia
ga yra neapsakomos vertės 
skaudžios praeities liudinin
ke. J i turi būti išsaugota atei
ties kartoms, kad jos pažintų, 
suprastų ir niekuomet nenu
eitų tais tironų keliais. 

SEVERIUKAS 
39 JURGIS JANKUS 

Toks ten Beržynėlis ir tebuvo — trys beržai kažin 
kada kažin kieno pasodinti ar šiaip iš geros valios 
išdygę ir užaugę, bet nuo seno taip vadinami. Ant vie
no beržo šakos ir kabojo toks pilkas kapšas, aplink jį 
vis sukiojosi širšės. Žinojau, kad jos piktos, labai 
skaudžiai gelia, dar pikčiau negu bitės, bet vis tiek at
siguldavau aukštielninka beržų pavėsyje ir žiūrėdavo, 
kaip širšės zuja apie sa^o kapšą, kaip įlenda į vidų ir 
vėl išlekia, kaip ropoja jo paviršiumi, lyg rūpestingai 
apžiūrinėdamos, ar nebus atsiradusi kur kokia sky
lutė. Man labai rūpėjo, ką jos valgo. Tėvukas sakė, 
kad širšės medaus neneša, bet ką jos valgo ir jis 
nežinojo. Sakė, kad reikėtų tą kapšą praplėšti ir 
pažiūrėti, tik kas jį praplės, kad jos taip skaudžiai ge
lia. Bet žiūrėti vis tiek man labai patikdavo, nors 
močiutė sykį pamačiusi ir įspėjo, kad taip nedaryčiau. 
Sakė: ^Žiūrėk, žiūrėk, kol jos pamatys, kad žiūri 
Pamačiusi kokia nusileis ir cakt į patį nosytės galiuką, 
ir ką tada darysi. Kur dėsies, kai nosis ištins kaip ka-
peikinis agurkas?" Abi juokėmės, kad man reikės su 
tokia atsikišusia nosim vaikščioti, bet žiūrėti ne
mečiau. Man į daug ką patiko žiūrėti. Patiko žiūrėti į 
muses lubomis vaikščiojančias, ir niekas negalėjo 

paaiškinti, kodėl jos taip gali, o kodėl aš negaliu. Sykį, 
kai visi valgėm, pamačiau lubomis vaikščiojančias ir 
paklausiau. Marcelė susijuokė. 

— Tai būtų gražu. Pradėtum eiti lubomis. Suknelė 
tuoj užsiverstų ant galvos ir kaip tu atrodytum? 

— Ji tai ji, bet kaip atrodytum tu? — jos žodžius pa
gavo Kazys. 

Visas stalas suklego juoku. Ką tik buvo atvažiavęs 
Škaplierninkas, valgė su visais kartu, kartu su visais 
pagavo ir juoktis, bet greitai nutilo, atsuko akis i 
mane ir pasakė: 

— Tu, mergyte, turi gero vyro vertą galvutę. Ne vi
siems rūpi sužinoti kodėl ir kaip kas yra. Jiems vis
kas gerai, kaip kas yra. Yra — tai yra, ir to užtenka 
Tik geros galvos tenori sužinoti, kodėl kas taip yra. 
kaip yra. 

Toks pagyrimas ėmė man į galvą mušti, ir jutau, 
kad imu raus::. Bijojau, kad Marcelė vėl ką užbliaus. 
bet ji tylėjo, ir visi tylėjo, o Škaplierninkas ėme 
aiškinti: 

— Juk žinai, kodėl kate taip vikriai į medį įlipa'' 
Arba voverė po medžius gerai laksto. Abiejų labai 
aštrūs ir stiprus nagučiai. Taip pat ir musė, ir tarakai. 
ir kiti vabaliukai gali visaip vaikščioti, kad jų nagučiai 
labai aštrūs, o tarp nagučių dar yra lipšnus burbuliu
kai, patys yra lengvučiai, nė labai, kad galėtų visur 
vaikščioti. 

Vėliau, radusi negyvą muse. norėjau pamatytį jos 
"IOS burbuliuku^ ir nagučius, bet jie buvo tokie ma
žyčiai, kad nieko negalėjau sugaudyti. 

Kai tik Škaplierninkas išvažiavo, nubėgau po ber
žais pažiūrėti kaip širšes vaikšto. Jos irgi kaip musės 
:~tokėjo visaip vaikščioti. Ėmiau sukti galvą, kur 
galėčiau rasti negyvą širšę. Galvojau, kad jos nagus ir 
: urbuliukus tikrai galėčiau pamatyti. Užsižiūrėjusi 
••et nepajutau, kaip Severiukas šalia atsisėdo. 

— Ar širšės dar tebegyvos? — paklausė. 
— O ar žinai, kodėl jos gali aukštielninkos vaikš-

• oti? — norėjau pasigirti savo žinojimu. 
— Turbūt aštr ius nagus turi. 
— Žinoma, kad turi. Kaip voveres. Ir ne tik nagus 

- paaiškinau, bet Severiukui ne tas rūpėjo. 
— Tas kapšas labai aukštai. Parodyk, kur yra ki-

>s, — tęsė savo. 
Parodžiau tą karkluose. Jis buvo ne aukštai ir 

aug didesnis negu anas berže. Cia karklą būtų buvę 
galima net palenkti. 

— Ar tu šį vakarą galėsi man padėti'.' — paklausė. 
Tada jis man papasakojo, kaip Tavutė jam nedavė 

• įmybės. Ji labai norėjo, kad Severiukas kaip nors 
ržinotų kur šeimininkas slepia knygas, kurias ji la-

bai labai norėtų paskaityti. Ji negalinti suprasti, kodėl 
s kitiems ir parduoda ir taip pasiskaityti duoda, o jai. 

čia pat gyvenančiai kaimynei, tik rusiškas tekiša. 
Mūsiškų ji prisiskaičiusi per visą savo gyvenimą, o da

bar labai nori pasiskaityti ir lietuvišku. Ji žinanti, kad 
knygų, ir vis naujų, jam atveža Škaplierninkas. Sake: 

JCai tik jis parvažiuos, nužiūrėk, kur šeimininkas 
knygas padeda. Pats neimk, kad nepagautų. Supykęs 
gali dar išvaryti. Tik pasakyk man. kur rasti. Vakare 
nueisiu pasiimsiu, o auštant vėl nunešiu ir į tų pačią 
vietą padėsiu. Nė lapė nelos. Aš vis tiek per naktis 
skaitau Jeigu kokios per viena naktį neperskaitysiu 
kitą vakarą pasiėmus pabaigsiu. O jeigu kartais ir 
nutvertų, tai nutvers mane, ne tave. Gal apibars, bet 
neišvarys. Ko gera gal dar susigės ir duos taip pat, 
kaip kitiems dudoa. Taip prikalbinėjo ir dar žadėjo už 
kiekvieną perskaitytą knygą po gerą saldainį pasukti. 
Gal net po du. 

— Tai kam tos širšės? — paklausiau. 
— Žinai tą tuščią avilį gale sodo° 
Tą avilj žinojau. Kai tą žiemą vienos bites išmirė, 

tėvas išeme korius, avilį išvalė ir pastate sodo gale ne
toli tvoros, kad saule išdegintų. Sake. jeigu ligos dar 
butų kokiam kamputy užsilikę, saule išbaigs deginti. 
Jeigu dar kiek nuo saules liktu, tai per žiemą šaltis-
pabaigs, o kitą vasarą jau bus galima ir naują spiečių 
leisti. Net žadėjo, kad į tą avilį man spiečių suleis. 
Paskum ir suleido. Tik piemenuke tebuvau, kai su 
tėvu pasidarėm bičiuliai. Ir sekėsi J mergas suaugusi 
jau turėjau savo vienos net septynis avilius. Ne viena 
kibirą Komaro akmistrinei pardaviau. Ji mokėjo ska
nius meduolius kepti. , ]Ulii rtaui.,:i:{ 
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j N'ors ne pirmą kartą at-
Jskrendu per Helsinkį iš Lietu-
Svos į New Yorko Kennedy ae-
-rodroma, bet jie tebestebina 
m 

;mane savo didumu, besku
banč ių žmonių gausa ir Ame
r i k a i netipinga netvarka. At
s i d ū r i a u minioje iš užjūrio 
•atvykusių keleivių, kuriuos 
Išūkaudami tarnautojai sten
g ė s i nukreipti prie dokumen
t u s tikrinančių pareigūnų sta-
•lų. Nors paprastai JAV pi
liečiai būna atskiriami nuo 
^užsieniečių, šį kartą visi bu-
Sirome sumaišyti ir kartu sto
vėjome eilėse, artėdami prie 
Jmuitkiinkų. Prieky manęs sto-
Jvėjęs keleivis buvo sulaikytas, 
^muitininkas jam kažką aiš-
4cino, o šis, matyt, angliškai 
J iesuprasdamas. beviltiškai 
3dairesi. Pastebėjęs jo rankoje 
3ietuvišką pasą, priartėjau ir 
•pasisiūliau padėti. Muitinin
k a s griežtai atsisakė jį praleis-
J i , nes ant keleivio užpildytos 
".deklaracijos" užrašytas adre
sas.' kurio Amerikoje nėra. „No 
jsuch city. no such statė", anot 
pareigūno. Pažvelgiau į lapelį 
»p kažkokia gatvė, miestas 
*Salt Įeik sitis", valstija — 
,yJūta". Mano tautietis buvo 
prie ašarų, nes lėktuvas į Salt 
Lake City turėjo išskristi už 
pusvalandžio, taigi lakstėme, 
ieškodami kito deklaracijos 
lapelio, kurį jam užpildžiau ir 
šį kartą be vargo jį praleido. 
Nežinau, ar jis suspėjo, o aš į 
skrydi į Brltimorę vos, vos. 

DffiJ. ne visada ir anglų kal
bos mokėjimas padeda išnar
plioti lietuviškai parašytus 
angliškus vietovardžius ar pa
vardes. Prieš keletą metų 
pamačiau Vilniaus dien
raščiuose apie naujai paskirtą 
JAV ambasadorių Lietuvai ir 
jarru,.anan reikėjo parašyti 
laišką. Bet kaip gi parašysi, 
jei laikraščiuose ta pavardė 
parašyta lietuviškai, o iš 
tikrųjų yra kitaip. Teko skam
binti į ambasadą ir sužinoti, 
kokia iš tikro yra ambasado
riaus pavardė. Šį rašymo būdą 
ilgame straipsnyje „Nutrau
kime kalbos niekinimo puotą" 
gina Jonas Jasaitis š.m. vasa
rio 18 d. „Dirvoje". Ir gina pa
lyginti emociškai. Jis rašo: 
_Del svetimybių gausos bara
ma tik dabartine Lietuvos 
žurnalistų karta: esą visos blo
gybes tik iš ten plūstančios. 
Tačiau jau daug metų išeivijos 
spaudoje matome keistą jun
ginį, nesiderinantį su jokiomis 
gramatikos taisyklėmis: prie 
angliško žodžio pridedamos 
lietuviškos galūnės. Tačiau 
vos tik pradėjus rašyti šiuos 
žodžius lietuviškai, pasigirsta 
siaubingas klyksmas — iš
kraipymas! Tokių vietovių 
nėra žemėlapy". O rašančiųjų 
originalia kalba jis klausia: „Ir 
iš kur imasi tas vergiškas nuo
lankumas, tas savęs žemi
nimas ir kaišymasis svetimo
mis plunksnomis?" Apskritai 
iš autoriaus straipsnio atro
dytų, kad tik išeivijos spauda 
yra kalta, tad pažvelkime į 
didžiuosius Lietuvos laik
raščius. Štai kaip „Lietuvos 
ryto", „Respublikos", „Lietuvos 
aido" sporto skyriuose rašomi 
JAV vietovardžiai. Phoenix. 
Fyniksas. Finiksas; Charlotte. 
Šarlota. Šarlotė. Sakytume, 
bandoma rašyti pagal tarimą, 
bet kaip galima paaiškinti, kai 
Kentucky rašoma kaip Kentu
kis Kas gi tos valstijos vardą 
taip taria? Arba kas atspės, 
kad ..Portoprensas" yra Haiti 
valstybės sostine Port-au-
Princo'7 Ir kaip Lietuvos mo
kiniams susigaudyti žemė
lapiuose0 Viename laiške iš 

Lietuvos rašoma: „Vakar Mar
tynas ruošė geografiją, naudo-
dantasis kompaktiniu disku 
su žemėlapiu, nes reikėjo 
atpažinti, kokia JAV valstija 

pažymėta kontūriniame žemė
lapyje. Kilo problema su 
„Georgia". Atlase pažymėta 
„Džiordžija". o kontūriniame 
žemėlapyje prašo rast i „Geor
gia". Paaiškinau, bet vienas 
vaikas būtų nesusigaudęs. 
Pamaniau, kad mokymo prie
monėse turėtų būti pavadini
mai suderinti ir rašomi arba 
taip. arba taip". 

Nemažesnė makalynė ir ne
lietuviškų asmenvardžių rašy
me. Teko matyti keturiuose 
dienraščiuose Anglijos mini
stro pirmininko pavardę, pa
rašytą visiškai skirtingai: Joh-
nas Majoras. Džonas Mayoras. 
Džonas Madžoras. Johnas 
Meidžioras. O štai žymių spor
tininkų pavardės trijuose Lie
tuvos dienraščiuose: Rashidas 
Valesas, Rasheedas Walla-
ce'as, Rašidas Valesas, Maik
las Džordanas. Michaelas Jor
danas, Maiklas Jordanas. 
Kaip suprasti šitokių „Lietu
vos aido" rašybą: „Billas Clin-
tonas (Bilas Klintonas, pas
kyrė armijos generolą VVesley 
Clarką įVeslį Klarką) eiti 
aukštas NATO pareigas". 
Skliausteliuose, atrodo, ban
doma rašyti taip, kaip turėtų 
būti tariama, bet kam tada 
prikergtos lietuviškos galūnės 
prie originalia forma para
šytų pavardžių? Dar blogiau, 
kai parašyta tik kaip tariama. 
Bandykime atspėti kas yra 
Viljamas Kouenas. Ogi JAV 
gynybos sekretorius William 
Cohen. Atspėkime, kas yra 
Kolumburas. Kažkas specia
lus autobusas? Ne. Taip 
„Lietuvos rytas" rašo Ameri
kos atradėjo pavardę, nors 
tame pačiame laikrašty Ohio 
valstijos esantis miestas ra
šomas Columbus. Amerikietis 
teniso žaidėjas Pete Sampras 
Lietuvos spaudoje tampa Pi-
tas Samprasas ir štai jau 
mūsų berniukams duodamas 
vardas „Pitas". O kiek Lietu
voje yra berniukų pavadintų 
Deivydo vardu! Iš kur ateina 
tėvams taip savo vaikus pa
puošti svetimomis plunksno
mis0 Kaip jie gali žinoti, kad 
vadinamas Pitas iš tikrųjų yra 
Petras, kad Deivydas yra Do
vydas: kad Bilas yra Vilius, 
Viljamas. 

Ilgą laiką, matydamas Lie
tuvos spaudoje žiniose iš Ame
rikos raides FTB. negalėjau 
susigaudyti, apie kokią įstaigą 
ten rašoma. Pagaliau supra
tau, kad FTB tai Federalinis 
tyrimų biuras, arba FBI. 

Apskritai, visoje dabartinėje 
Lietuvos rašyboje nesilaikoma 
nei logikos, nei kokių rašybos 
taisyklių. Atrodo, kad kiekvie
nas laikraštis rašo kaip nori 
ir neretai tas pats vietovardis 
ar asmenvardis tame pačiame 
laikraštyje gali būti skirtingai 
parašytas. Kaip ši mišrainė 
atsirado rašo kalbininkas Zig
mas Zinkevičius „Lietuvių kal
bos istorijos penktajame tome 
Vilnius. 1994': „Prieš karą iš 

kitų lotyniškus rašmenis var
tojančių kalbų gautus žodžius 
daugiausia buvo stengiamasi 
pateikti, išlaikant jų originalų 
rašymą. Po karo vis labiau 
ėme įsigalėti tokių vardų lie
tuviška perrašą. Tai buvo 
mums primestas reiškinys. 
nes tada visa informacija į 
Lietuvą plauke per rusų 
kalbą. Iš rusų rasto nebuvo 
įmanoma nustatyti vardų ori
ginalaus rašymo. Iš rusiškos 
perrašos ir imta masiškai ga
mintis lietuviškus atitikme
nis. Taigi nueita lengviausiu 
keliu. Perrašą greit įsigalėjo 
periodinėje spaudoje, iš kurios 
buvo perkelta ir į platesnę 
literatūrą, net mokslinę, tapo. 
galima sakyti, visuotinė. Tuo 
nutolta nuo užsienio lietuvių 
praktikos. Jie vartojo svetimų 
vardų originalų rašymą. Be 

Oginskio dvaras Plungėje. 

lietuvių, perrašos keliu pasu
ko latviai, tačiau estai dėl 
Suomijos kaimynystės ir suo
mių kalbos ar tumo pajėgė at
sispirti šiai „ligai" ir vartojo 
svetimų vardų originalią 
rašybą. Ilgainiui perrašą su
sidūrė su nemažais sunku
mais. Įsitikinta, kad sulietuvi
namos formos netiksliai at
spindi tikrąjį vardų tarimą, 
kuris kar ta is , beje, būna ne
lengvai išaiškinamas ar net 
apskritai nežinomas". Anot 
autoriaus, jau 1961 metais 
buvo sudaryta Lietuvių kalbos 
komisija ir nemažai kalbi
ninkų nuolat kėlė reikalą 
grįžti prie originaliosios sve
timų vardų rašybos, bet tik 
prasidėjus Atgimimui (1988 
m.) originalo formų rašyba 
buvo pagaliau įteisinta. 

Jau praėjo veik dešimtmetis 
nuo to įteisinimo, rašyboje vis 
dar mišrainė, o kalbininkas 

Zigmas Zinkevičius guodžiasi: 
„Rašyba — amžina lituanistų 
bėda. Tokia ji yra, kad kiek
vienas lietuvis tariasi ją 
išmanąs. Niekas nenori nusi
leisti, derintis prie kitų. Dėl to 
kalbininkams ir būna taip 
sunku ją tvarkyti. Duok, 
Dieve, kad ateities kartoms 
geriau sektųsi". 

Juozas Gaila 

MARIJAMPOLĖ 
ATKURS ISTORINI 

HERBĄ 

Paskelbtas konkursas Mari
jampolės miesto herbui pagal 
istorinę medžiagą sukurti. 

Heraldikos taisyklės reika
lauja nekeisti istorinio herbo 
figūrų, kompozicijos ir spalvų. 
Lietuvos metrikoje atspaus
dintas 1792 m. Marijampolės 
istorinis herbas buvo perkrau
tas heraldikai nebūdingais 

elementais, nuspalvintas dau
gybe spalvų ir atspalvių. 

Remiantis ikonografine me
džiaga, Marijampolės miesto 
herbe turėtų būti žirgas, si
dabrinis raitelis raudonu ap
siaustu, žalias drakonas rau
donu liežuviu, geltonas arba 
auksinis skydo laukas. Herbo 
projektą kurdamas dailinin
kas turės paisyti šių reikala
vimų. (LA) 

• Sen iaus i l ietuviški paš
to ženkla i — 10 ir 15 skatikų 
vertės — spausdinti 1918 m. 
gruodi, naktį iš 25 į 26 d. Va
dinamoji „Pirmoji Vilniaus lai
da" pasirodė Vilniaus pašte 
1918 m. gruodžio 27 d. Ant 
ženklų užrašyti skaičiai, nuro
dantys ženklo vertę, ir žod
žiai: Lietuvos paštą. Ženklai 
spausdinti paprastu spaudos 
(knyginiu) šriftu, tiražas — po 
5.000 vienetų. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

& 

92b. 
REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assoc ia te 

=atarp,auja ivamų nuosavybių 
t rkime bei pardavime mieste ir 

oriemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I C I J i 

E.s 773-585-6100 
F«. 773-585-3997 Pager 773-308-0307 

r GREIT 
PARDUODA 

_RE/MAX 
REALTORS 

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

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

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
IV ĖDIMAI—PATAISYMAI 

" jr iu Chicagcs miesto leidimą. 
Di'Uu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HELP WANtĖb | 
CDL drivera to detiver buildmg 

produets. apply at 
Reinke Gypeum Supp»y Co. Inc. 

1400 Shekton Dr. 
EWn. IL 

Mon.-Fri. 7am-2pnrt Tai.847-931-7117 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95tn Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8*54 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti ligonius arba 

pagyvenusius žmones. 
Tef. 773-8900191 

Lietuvoje, Šiauliuose, gerame 
rajone parduodamas naujas, 
neįrengtas mūrinis namas, 
dviejų aukštų su pusrūsiu. 
Kreiptis tel. 630-257-8402 

FOR SALK 
CAPE COD BRICK HSE 

IN BURBANK. 
Sided dormers upstairs with kit., bath, 

bedroom, living-dining rooms. 
Rent or related Irving. 

5 rooms down: 3 bedrms, Kitchen, 
bath, living room; fult-basement. 

Paneled rec. room. 
C a l l 7 0 8 - 5 9 9 - 3 7 7 9 

Overabe Oak Lawn Condo. 2 bdrm., 
2 bath, new carpet, custom window 

treatments, eat-in custom oak kitchen, 
nevy w/d, sec. system, new roof, dtt, 

garage vv/storage. $125,000. For app. 
cail Caro! 7064250797 or70M3»OMB. 

WMNngton, D.C. fcfcHa, TMttfccapKf" 
bendro»» • — * j — , ieško darbininko. 
kuris gauti) vietą gyventi vaitui už namo 

priežiūrą, varymą ir mažus remonto 
darbus +$5 į vai. už "tandseaping* darbą: 

žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos 
tvarkymą. KntfpftK M. 202-244-2373 

REKLAMUOKITĖS 
„ D r a u g e " 

M O L O M A K I N G 
Leading manufacturer of preetsion injecbon mokls is seeking 

the following ąualified, experienced individuals: 
- E.DJU. OPERATOR 
"E.D.M.TRAJNEE 
" MANUAL & NC LATHE OPERATOR 
-MACHf f f lST 
~ LEAD MOLD MAKER 

Our tooirooms are bright. clean. smoke-free. well ventilated and A/C 
vvrth modem. up to date equipment. We otfer competitive wages. 
exellent benefit pkg.. (10 pd. holidays. vacation. profit sharing, 401K plan. 
sec. 125 med. & dep care exp. plan. health ins., eta.) and overtime. 
COMMAND OF'THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact: 

NORTHWESTERN TOOL & DIE 
3445 W. Howard St. 

Skokie , Tel . 847-677-9280 
or 

375 Renner Drive 
Elgin. Tel . 847-697-2030 

E.O E. PRINCIPALS ONLY 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
c.59 sv.. minimumas $25.00. 
Muminiai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos j 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. 
rn.ilta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
ra/.inos. majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava. 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
ja\ainiai, vaisių 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: Vi lnius, 26-24-27, 26-28-27 

http://Chicago.IL


KODĖL „MARGUTIS i r ? 
Ne vienam iš t ikimam 

„Margučio i r radijo laidų 
klausytojui kyla klausimas, 
kodėl yra „Margutis I T , užuot 
buvusio „Margučio". 

Ilgesnėj gyvenimo tėkmėje 
įvairus pokyčiai paliečia žmo
nes, jų darbus bei veiklos 
kryptis. Tas atsitiko ir su ra
dijo laidos programa „Mar
gutis". 1995 m. vieną liepos 
mėnesio vakarą „Margučio" 
radijo vedėjas Petras Pet ru t i s 
be jokio paaiškinimo a r 
įspėjimo pranešė, kad "Mar
gučio" radijo programa susto
ja , nutraukiama. 

Praėjo vienas tylos mėnuo. 
„Margučio" radijo programų 
labai pasigedo Čikagos ir apy
linkių klausytojai, nes „Mar
gutis" informuodavo, jungda
vo. Apsiprato klausytojai ir su 
įvairiais trukdymais, kas ne
buvo stoties problema. 

„Margučio" programų klau
sytojai telefonais ėmė „bom
barduoti" LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkę Biru
tę Jasaitienę. Tačiau visą 
„Margučio" padėtį gerai žinojo 
ilgametis tos programos finan
sinis ramstis Valdas Adam
kus. J is 1995 m. rugpjūčio 
mėn. sušaukė pirmą pasita
rimą, kuriame dalyvavo: Val
das Adamkus, Birutė Jasai t i 
enė, Stasys Baras, Vytautas 
Radžius, Leonas Narbut is , 
Bronius Siliūnas ir Pet ras 
Petrutis. Po to vyko dar keli 
posėdžiai, kuriuose buvo dis
kutuojama "Margučio" radijo 
programų atidarymas ir finan
savimas, prašant Petro Pe-
tručio finansinės atskaitomy
bės, ar bent kokio popierėlio, 
kad būtų parašyta, kiek buvo 
kam mokėta ir kiek iš ko gau
ta. Petras Petrut is visada 
prižadėjo atnešti, bet komite
tas niekada nieko negavo. 
Pagaliau jis nustojo lankytis į 
to komiteto posėdžius. 

Buvo nutar ta pasiųsti du at
stovus į radijo stotį ir 
išaiškinti esamą „Margučio" 
padėtį. Delegatais buvo Stasys 
Baras ir Bronius Sil iūnas. Ra
dijo stoties savininkė Mrs . Mi-
gala pareiškė, kad vadovauja
ma Petro Petručio radijo lai
da „Margutis" yra skolinga 
$9,450. dol. Norint toliau tęsti 
tą programą, pirmiausia rei
kia padengti skolą su visai 
nauju vedėju. Pasirodė, kad 
„Margutis" neturi jokios ka
sos, jokių pajamų-išlaidų at
skaitomybės, o Valdas Adam
kus atsisakė toliau finansiškai 
išpirkti „Margutį" iš skolos. 

Valdas Adamkus, būdamas 
labai užimtas savo tarnyboje, 
negalėjo toliau rūpintis „Mar
gučio" ateitimi. Visą persi
organizavimo darbą apsiėmė 
tvarkyti Birutė Jasa i t ienė su 
esama iniciatorių grupele. To
liau jiems paaiškėjo, kad yra 
dar palikta skola už studijos 
butą, elektrą ir telefoną, iš 
viso 1,121.74 dol. Neras t a jo
kios studijos aparatūros ir tik 
dalis „Margučio" netvarkingo 
archyvo. Nežinia, a r viskas, 
kas priklauso studijai, atiduo

ta. Archyvo nebuvo. Dabar jis 
pradėtas tvarkyti. Tai di
džiulis darbas, nes dalis (rašų 
juostelėse bei kasetėse buvo 
išmėtyta nedatuota. Jau da
bar rasti A. Vanagaičio, L. Va-
nagaitienės, adv. A. Olio ir 
kitų „Margučio" pradininkų 
balsai. Neatiduotas ir muzieji
nis A. Vanagaičio darbo sta
las, jo rašomoji mašinėle. 
Nežinia, kiek „Margučiui" 
priklausiusių knygų, pa-
veikslų, A. Vanagaičio raštų ir 
pan. atgauta. Visas Antano 
Vanagaičio palikimas nėra 
vieno asmens nuosavybė. Jį 
privalo saugoti visuomenes 
patikėtiniai, nes tai yra dalis 
Amerikos lietuvių istorijos. 

Tačiau iniciatoriai nenuleido 
rankų. Po truputį ėmė plaukti 
aukos. Atsilygino už buto. 
elektros ir telefono skolas. 
Buvo susi tar ta su radijo sto
ties savininkais kad, neturint 
pinigų stoties skolai padengti, 
bus įkurta visai nauja progra
ma vardu „Margutis H", kuri 
tvarkysis demokratiškais 
principais, o finansiniais rei
kalais rūpinsis sudaryta 
„Margučio I T valdyba. 

Po poros mėnesių, 1995 m. 
rugsėjo 25 d. „Margutis II" 
pradėjo savo radijo translia
ciją. Darbo sąlygos buvo labai 
sunkios, netur int savos studi
jos. Atėjo žiema. Šaltais 
žiemos vakarais teko keliauti į 
tolimą šiaurės miesto dalį ir 
vesti programas. Tą sunkų 
darbą ypač patyrė naujas radi
jo vedėjas Leonas Narbutis 
J am padėjo Dalia Sokienė ir 
Aldona Ju rku tė . 

Laikui bėgant, tarp tuometi
nio radijo programų vedėjo ir 
Aldonos Ju rku tė s iškilus ne
sutar imams, Aldona Jurkutė 
turėjo apleisti „Margutį i r 
Vytautas Radžius dėl laike 
stokos pasi t raukė iš pranešėjų 
ir iš komiteto. Taip pat iš radi
jo programų darbuotojų eilių 
tuometinio radijo programų 
vedėjo — buvo atleisti ar pa
tys išėjo Saulius Malakauskas 
ir Andrius Utz. Apie jų išėjimo 
priežastį komitetui nebuvo 
pranešta. 

Nuoširdžių klausytojų dėka, 
1995 m. gruodžio 25 d. 
„Margutis II" galėjo transliuo
ti programas iš nuosavos stu
dijos. Patalpomis leido naudo
tis Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė 
nemokamai. Stasio Baro dėka 
buvo gauti kuklūs baldai iš 
Standard Federal banko. Su 
savanorių talka buvo įrengta 
„Margučio i r studija su nauja 
įranga — transliacijomis rei
kalinga apara tūra . 

Persi tvarkęs „Margutis II" 
turėjo būti įregistruotas kaip 
pelno nesiekianti organizacija. 
Pagal valdžios reikalavimus, 
reikėjo sudaryti tarybą ir val
dybą. Vėl Birutės Jasaitienės 
pastangomis, 1996 m. kovo 13 
d. „Seklyčioje" buvo sukviesti 
organizacijų atstovai, kurie 
sudarė tarybą ir iš jos narių 
išrinko valdybą. Tarybos di
rektoriais yra: Stasys Baras, 
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Illinois gubernatorius Jim Edgar daug dėmesio skiru ;vairioms tautinėms grupėms, kurių gausu šioje valsti
joje, ypač Čikagoje. Neseniai James R. Thompson Center Čikagos vidurmiestyje surengtas etninių grupių mo
terų veikėjų pagerbimas ir tautinėms grupėms būdingų eksponatų paroda, kurioje savo stalus turėjo apie 50 
skirtingų tautybių grupių. Gubernatoriaus įstaigos vedėja Donna Mulcahy Fitts labai šiltai atsiliepė apie 
Čikagos Lietuvių moterų klubą už pasiaukojimą labdaros bei kultūrinei veiklai. Nuotraukoje iš kaires: Ruth 
Hoffman, Tilary Stibio, Donna Fitts, Frances Simanonis, Irene Norbut ir Pat Michalski, kuri yra gubernato
riaus patarėja etniniams reikalams. 

LAIŠKAI 
TIK VIENYBĖJE YRA 

GALYBĖ, O BE J O S 
SAVIŽUDYBĖ 

Senovės išmintis mums pri
mena tiesą, kad, kai šuo 
įkanda tave pirmą kartą — jis 
kaltas, o kai antrą kartą jis 
įkanda — tai tada tu pats esi 
kaltas. Už tai neleiskime, kad 
bedievis Lietuvai įkąstų antrą 
kartą. Žinokime, kad tik tada 
jis taip nesikandžios, kai visa 
Lietuva laikysis vienybės — 
kai mes pradėsime dorai gy
venti nekenkdami sau, kitam 
ir tėvynei. 

Vienok, prezidento rinki
mams artėjant, tas mūsų skai
dymasis lenda iš maišo, kai 
net šeši mėgina įsėlinti į Lie
tuvos vadovus, pamiršdami, 
kad tokia mūsiškių nevienybė 
įgalina bedievį antrą kartą 
Lietuvą kramtyti. 

Todėl tokius lietuviškos vie
nybės griovėjus mes nedelsda
mi giliai užžerkime žvyrduo
bėje, kad jų nei kvapo mū
suose neliktų. Juk jau pro be
siveržiančias skausmo ašaras, 
lietuviškos akys ima nematyti 
kelio į laisvę, o mūsų protingi, 
bet doros stokoja šviesuoliai 
tuo nelemtu susiskaldymu 
mėgina mūsų tėvynę gyvu la
vonu paversti. 

Gana, tikrai užteks, Lietu

vai tokių baisių kančių. Todėl 
liaukitės visi protingi neiš
mintingieji kojomis mindžioti 
savus didvyrius — tuos ka
daise kudirkas, basanavičius, 
valančius, o dabar Lietuvos iš
gelbėtoją prof. Vytautą Lands
bergį. 

Už tai visi dori ir pajėgūs 
mūsiškiai ir tokios mūsiškės 
stokime jam įvairiopon talkon, 
įskaitant ir savo kišenės su-
ploninimą; glauskimės prie jo 
išsigelbėjimui ir tėvynės išgel
bėjimui, kaip tie paukšteliai 
prie gandralizdžio. 

Kuris gi mūsiškių plika ran
ka išdrįstų jjįpti parlamentą, 
tankams prieš akis atriedant? 
Tik Landsbergis su rinktiniais 
ir minia tikrų lietuvių ne
judėjo iš vietos: mirtiname 
pavojuje vien krūtinėmis, 
ryžtu ir Lietuvai atsidavusio
mis širdimis dengė vadovybės 
būstinę — tą mūsų laisvės 
simbolį. Ir Dievas buvo su 
mirti pasiryžusiais — laisvės 
trokštančiais mūsiškiais, ku
riuos ir kurias vienybėje laikė 
visu savimi Landsbergis. 

Tada Landsbergio vardas 
puošė pasaulines žinias. Ir vėl 
jos jį gerumu minės ir su juo 
skaitysis pasaulio vairuotojai. 

Neatsitikime mes visi ir vi
sos. Nestokodami proto, pava
sariškai skle:skimes dorovėn 

Danutė Bindokienė, Stasys 
Briedis, Salomėja Daulienė, 
Kostas Dočkus, Birutė Jasai
tienė, Kęstutis Ječius, Matilda 
Marcinkienė, Vaclovas Mom-
kus, Evelina Oželienė, Juozas 
Polikaitis, Marija Remienė, 
Bronius Siliūnas ir Dalia 
Sruogaitė. Valdybą sudaro: 
Marija Remienė — pirmi
ninkė, Birutė Jasait ienė — 
iždininkė, Matilda Marcin
kienė — sekretorė, Vaclovas 
Momkus — reikalų vedėjas, 
Bronius Siliūnas — ruošia 
politinių žinių apžvalgą, Dalia 
Sruogaitė — archyvą ir Kęstu
tis Ječius — narys. Valdyba 
atlieka visus organizacinius 
darbus, tvarko finansus, palai
ko glaudžius ryšius su pro
gramų pranešėjais, rengia 
renginius, šaukia posėdžius. 
„Margutis II" finansiškai gerai 
tvarkomas. Neturi jokių skolų. 
Kiekvieną mėnesį sumoka ra
dijo stočiai už pusvalandį 
$2,137.50 dol. ir atsilygina 
pranešėjams. Kiekvienas gau
tas ar išleistas doleris yra re
gistruojamas, paremtas sąs
kaita. 

Tačiau laikas negailestingas 
ir vietoj niekas nestovi. 1996 
m. spalio 9 d. „Margučio II" 
radijo vedėjas Leonas Narbu
tis pranešė, kad del asmeninių 
priežasčių už dviejų dienų 

pasitraukia iš „Margučio II". 
Valdyba turėjo patenkinti jo 
norą ir surasti pakaitalą. Lai
kinai penktadienio vakarais 
programas pravesti buvo pak
viestas Anatolius Siutas. O 
š.m. balandž.o 11 d. Ryčiui 
Januškai ir Daliai Sokienei 
sutikus perimti penktadienio 
vakarus, at.-isakyta Anato-

liaus Siuto pagalbos. „Mar
gutis II" toliau gyvuoja dėka 
jaunatviškai nusiteikusių, 
naujai atvykusių tautiečių — 
radijo vedėjo Ryčio Januškos 
ir Dalios Sokienės bei naujų 
talkininkų. 

Visi valdybos nariai dirba 
sutartinai, savanoriškai be jo
kio atlyginimo. Per pirmuo
sius metus rlaug padaryta, 
planuota ir m tkytasi. Šis dar
bas visiems buvo naujas, 
neįprastas, nežinomas. Keitėsi 
radijo pranešėjai, bet radijo 
transliacijos r.esustojo ir yra 
girdimos kiekvieną vakarą — 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 8 va!, vak. 1450 AM 
oro bangomis „Margutis II" ir 
toliau lieka Čikagos ir apylin
kių lietuviu kultūrine, vi
suomeninė ir informacinė ra
dijo programa, jungianti įvai
rių pažiūrų ir visų kartų lietu
vius. 

„Margut i s II" va ldyba 

— išmintinguman velykiškai 
prisikeikime. Tik tada pajėg
sime nekenkti sau, kitam ir 
tėvynei, kad ir išsirinkdami 
Lietuvos valdytoju prof. Vy
tautą Landsbergį. 

J o n a s Adomavič ius , M.D. 
Chicago, IL 

INFORMACIJA APIE 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJĄ (TMD) 

„Draugo" š.m. kovo 21 d. 
laiškų skyriuje vienas buvęs 
TMD narys rašo, kad jis ieško 
žinių apie TMD. 

Tenka pažymėti, kad TMD 
spaudos organe „Sandaroje" 
nuo pat Mykolo Vaidylos laikų 
yra TMD skyrius, kur skelbia
ma reikalinga informacija. Be 
to, „Sandaros" 1996 metų lai
dose ir kai kurioje kitoje spau
doje buvo paminėta Tėvynės 
mylėtojų draugijos šimto metų 
sukaktis. 

TMD yra išleidusi apie 50 
leidinių; 1909 m. dr. Vinco Ku
dirkos raštų šešis tomus, 1914 
m. kun. A. Strazdo raštus. 
1956 m. dr. Vandos Sruogie
nės „Lietuvos istorija" ir kt. 
Dar numatyta išleisti dr. Al
girdo Budreckio paruoštas 
knygas: „Dr. Vinco Kudirkos 
mintys" lietuvių kalba ir 
anglų kalba „The Mind of Dr. 
Vincas Kudirka". O šiuo metu 
jau atiduota spausdinti sol. J. 
K. knyga „Nedainuoti žodžiai". 

Po TMD pirmininkes Ger
trūdos Dargienės mirties 
TMD pirmininko pareigas 
eina dr. Vytautas P. Dargis. 
TMD-jos seimai būna tuo pat 
laiku, kaip ir SLA (Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje). Buvę 
TMD nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami atnaujinti narystę 
(nario mokestį) bei kreiptis 
TMD reikalais valdybos adre
su: 208 W. Natoma Ave., P.O. 
Box 241 Addison, IL 60101-
0241. 

Gražvydas L a z a u s k a s 
TMD sekr. ir „Sandaros" 

red. 
APIE „JĖGERIUS" IR 

MIŠKINIUS 

Ko mes rūstaujam, pasiskai
tę žinią iŠ Lietuvos, kad buvu
siose Karo mokyklos patalpose 
gyvena Vytauto Didžiojo jė
gerių vardu vadinamas bata
lionas? Galėjo jį ir „strielčių" 
batalionu pavadinti. Atsime
nu, kad kadaise Lietuvoj seni
mas taip medžiotojus vadinda
vo. 

Teisus buvo prof. Arvydas 
Žygas savo paskaitoj 'ją skaitė 
„Seklyčioje" sausio 15 d., grį
žęs atostogų iš Lietuvos), sa
kydamas, kad per 50 sovie
tinės okupacijos metų tėvy
nėje yra prarasta tautine 
ištikimybė ir savigarba. 

Negalime girtis, kad mus čia 
— išeivijoj (ačiū prof. V. 

A.fA. 
BRONIUS MADEIKIS 

Gyveno Chicagoje, Clearing apylinkėje. 
Mirė 1997 m. gegužes 2 d.. 10 vai. vakaro, sulaukęs 79 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje, Subačiaus parapi

joje, Mažonių kaime. Amerikoje išgyveno48 m. 
Nuliūdę liko: žmona Brone Bartaškaitė, marti Loma So

bieski; Lietuvoje svaine Brone Madeikiene su šeima ir svainis 
Stasys Bartaška. 

Velionis buvo tėvas a.a. Edvardo. 
Priklausė Lietuvos Šaulių sąjungai ir kitoms lietu

viškoms organizacijoms. 
Velionis pašarvotas antradienį, gegužes 6 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, gegužes 7 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 va!, ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi žmona ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

Mielai Uošvei ir Motinai 

A.+A. 
ELIZABETH ŠATIENEI 

mirus, mielą bendradarbę, mokytoją MILDĄ 
ŠATIENĘ, jos vyrą VIKTORĄ ir jų šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame. 

„Žiburėlio" mokytojos, vaikučiai 
ir tėveliai 

Landsbergiui už bandymą 
mus taip nuostabiai gražiai 
lietuvija vadinti) tos tautinės 
ištikimybės ir savigarbos daug 
turėtume. 

Iki ašarų buvo skaudu gir
dėti, ką apie lituanistines mo
kyklos lankymą (Lietuviškos 
televizijos praeito šeštadienio 
laidoje) aiškino kai kurie jos 
mokiniai. Ir tai vaikai tų, ku
rie irgi, tėvų liepiami, lankė 
Čikagos ir apylinkių lituanis
tines mokyklas, priklausė 
skautams bei ateitininkams. 

Norėčiau, kad, kaip Antanas 
Vitkus iš Walnut, IL siūlė, 
jėgerių" batalionas būtų pa
vadintas Vytauto Didžiojo 
Miškinių ! ir būtinai iš di
džiosios raidės, nes jie to verti. 
EJ.V.) batalionu ir kad visose 
mokyklose Lietuvoj ir lietuvi-
joj būtų aiškinama apie mūsų 
partizanines kovas. 

Mes visi turėtumėm perskai
tyt 1996 m. Vilniuje „Vagos" 
leidyklos išleistą 900 puslapių 
žurnalisto Romo Kauniečio 
knygą, „Aukštatijos partizanų 
prisiminimai". Ją visos mo
kyklos turėtų naudoti kaip is
torijos vadovėli. Tada gal ir 
Amerikoj gimusiems lietuvių 
vaikams paaiškėtų, kaip bran
giai buvo sumokėta už teisę 
būti lietuviu. Gal ir lituanis
tinės pamokos pasidarytų įdo
mesnės už „kartūnus" ir „ko
mikus" televizijoj. Gal sudo
mintų šešerių metų mergytės 
(partizanu vado Žalio Velnio 
dukters) tragedija. Ją įtūžę 
enkavedistai 'keršydami tė
vui) suradę pasislėpusią ar 
paslėptą darže perplėšė per 
pusę. 

Jei ir toliau Vytauto Di
džiojo batalionas bus vadina
mas jėgerių vardu, tai tikrai 
bus nusikaltimas prieš visus 
tautos kankinius. 

Emi l i ja J . Valant in ienė 
Chicago. IL 

AR GALITE PADĖTU 

Šių metų kovo mėnesį Lietu
vos Vyriausybes kvietimu trys 
JAV atsargos pulkininkai at
vyko į Tėvynę eiti aukštas 
valdžios pareigas. 

Aš, JAV Aviacijos atsargos 
pulkininkas Romas Kilikaus-
kas. esu vienas iš trijų, kurie 
dabar eina pareigas Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ir 

krašto apsaugos ministerijose. 
Aš tarnauju Vidaus reikalų 
ministerijoje ir esu atsakingas 
už ministerijos Tarptautinių 
ryšių skyriaus, Lietuvos pasie
nio policijos, Migracijos depar
tamento ir Užsieniečių regis
tracijos centro Pabradėje 
veiklą. Trumpai tariant, ma
no lėkštė perpildyta, bet dėl to 
nesiskundžiu, nes man nėra 
aukštesnio pašaukimo, kaip 
tarnauti Tėvynės labui. 

Nors šias pareigas einu ne
seniai, matau, kad JAV, Ka
nados ir kitų užsienio kraštų 
lietuviai galėtų Lietuvai teikti 
labai svarbios paramos. Ang
lų, vokiečių ir prancūzų kal
bos Lietuvos pasienio policijos 
tarnautojams labai svarbios, 
bet gaila, kad per mažai kas 
jas moka ir dar mažiau turi 
progos jų mokytis. Būtų tikrai 
gerai, jeigu užsienio lietuviai 
galėtų prie šio darbo prisidėti. 

Šiuo metu ieškau savano
rių, kurie būtų pasiruošę at
vykti į Lietuvą ir čia ilgesnį 
laiką (.3-12 mėn.) mokyti 
užsienio kalbų. Labai norėtu
me jiems už darbą ir kelionę 
apmokėti, bet dabartines biu
džetinės sąlygos to neleidžia. 
Esame pasiryžę teikti maistą 
ir gyvenamąją vietą, bandy
sime padengti nors pusę ke
lionės kainos. Taigi, kaip ma
tote, kalbame tik apie tikrus 
savanorius. 

Dėkoju už paramą ir linkiu 
žurnalistinės sėkmės. Jeigu 
turite kokių klausimų, prašau 
skambinti arba rašyti faksu. 
Mano tel. (3702) 698531, fak
sas (3702) 721684. Adresas: 
Krašto vidaus ministerija. 
Šventaragio 2, 2600 Vilnius, 
Lietuva. 

Romas Ki l ikauskas 
Vilnius 

• Lietuvos Respublikai pri
k lausanč ių žemių plotas — 
65.303 kv. km. Administracinių 
sienų ribose — 65,301 kv. km. 
Vienam Šalčininkų rajono ūkiui 
netoli Dieveniškių nuo 1940 m 
rugpjūčio 3 d priklauso nedide
lis žemės plotas Baltarusijos te 
ritorijoje Žemės plotelį Baltaru
sijoje turi ir viena Lietuvos 
durpių jmonė. Šios žemės suda
ro 4 kv m. Beje, ir Varėnos ra 
jono ribose yra 2 kv km žemes 
plotas, priklausantis Balta
rusijai 
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ČIKACOĮE IK APYLINKĖSE 

Daiva Ragaitė su savo K r i s t a u s Dangun žengi-
m o č i u t e . sol. P raur ime Ra- mo šven tė šį ketvirtadienį, 
g i e n e . padainuos keletą dai- gegužės 8 d. Šv. Antano para-
nų per Motinos dienos pietus, 
o jų dainas smuiku palydės dr. 
Leonidas Ragas. Motinos die
nai pritaikytus eilėraščius de
klamuos auktore Audrė Bu
dryte. Visos iškilmės — ir dar 
puikus pietus — bus gegužės 
11 d.. 12 vai., Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Pakvieskime savo mamas, 
močiutes, uošves ir anytas į 
šią svarbią švente, tegul nei 
viena nevargsta virtuvėje, ga
mindama pietus. Registruotis 
ir vietas užsisakyti galima te
lefonais: 630-257-8346 arba 
630-243-0549. Visi tikrai 
nuoširdžiai kviečiami. 

Č i k a g o s l i tuanis t inės mo
k y k l o s v a k a r a s jau šį šeš
tadienį, gegužes 10 d. Links
mas vakaras su pietumis ir 
šokiais prasideda 5:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Progra
moje: Dalios Gedvilienės vado
vaujamas mokyklos choras. 
Taip pat susidomėjusiems val
stijos policijos rezervo Officer 
Lawrence ir „Kibo" demonst
ruos, kaip policijos šuo vikriai 
ir paklusniai apsaugo ir gina. 
J. Kulio pastangomis, daly
vaus Joseph Mario Moreno 
Cook County Commissioner. 
advokatas ir patarėjas mokyk
lai ir Jaunimo centrui. Edita 
Žiurinskiene-renginio pirmi
ninke. Aušra Padalino-rengi
nio leidinio vadovė ir visi mo
kyklos tėvai, mokytojai bei 
mokiniai kviečia apsilankyti. 

pijoje. Cicero. IL. lietuviškos 
Mišios bus 6:30 vai. vak. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami. 

. . J u o d a s ka t ina s" — tai 
ne tik g r až i da ine lė , dai
nuojama Neringos Nekrašiū-
tes. klausytojų malonumui. 
Kaip ir kitos jos mokytojos 
Laimos Lapkauskaites sukur
tos dainos, ji turi vaikui pamo
komos įtakos. Mamyte, -ange
lai nuties tau baltų lelijų 
taką", sako kita dainele, atsi
vesk vaikus į ..Šypsenėlės" 
koncertą gegužės 18 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

Dr . Remigi jus Gaška pa
tikslina, kad balandžio 18 d. 
..Draugo" laidoje išspausdin
tame Fioridos apygardos kan
didatų į XV LB Tarybos rinki
mus sąraše esantį netikslumą. 
Kad nebūtų klaidinami rin
kėjai, kandidatas dr. R. Gaška 
praneša, kad jis yra buvęs 
Houston. Tesąs, LB apylinkės 
valdybos narys ir iždininkas 
me apylinkės pirmininkas, 
kaip sąraše įrašyta). 

Z igmas Zinkevičius, Lie
tuvos Švietimo ir mokslo mi
nistras, dalyvaus 41-oje lietu
viškų studijų ir poilsio sa
vaitėje Dainavoje. Manches-
ter, MI. Savaites kasmet ren
gia Lietuvių fronto bičiuliai. 
Šiemet savaitė bus birželio 8-
15 d. 

Daiva Siliūnaitė ir jos lėlytė, pasipuošusios tautiniais drabužiais 
..Žiburėlio" Montessori mokyklėle? šventėje N'uotr Lydos Budrienės 

Š.m. gegužės 8 ir 15 d., gegužės 8 ir 
ketvirtadieni, 7 vai. vak. „Sek
lyčioje", apie naują Imigracijos 
įstatymą kalbės, aiškins ir į 
klausimus atsakinės Čikagos 
miesto advokatas — imigraci
jos reikalų specialistas Diego 
Bonesatti. Šiame seminare 
dalyvaus ir \ lietuvių kalbą 
viską vers lietuvis advokatas 
Algimantas Kėželis. Seminare 
taip pat dalyvaus ir Lietuvos 
garbes konsulas Vaclovas Klei
za. Visi susidomėję, ypač ne
seniai į šį kraštą atvykę, kvie
čiami seminare dalyvauti. 

K o n c e r t a s „Šypsenėlė 
sekmadienį, gegužes 18 d., 3 
vai. p.p.. vyks Jaunimo centre. 
Programą atliks vienuolik
mete dainininke Neringa Nek-
rašiūte iš Marijampolės. ..0 

P r i s i m i n k i m e ir pagerb
k i m e savo mamas bei 
m o č i u t e s , pakvieskime jas į 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
ruošiamus pietus gegužės 11 
d.. 12 vai.. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Motinos die
nai pritaikytą programą atliks 
sol. Praurime Ragienė. smui
ku pritariant dr Leonidui Ra
gui. Deklamuos aktore Audrė 
Budrytė. Stalus ar pavienes 
vietas reikia užsisakyti tel. 1-
630-257-8346 arba 1-630-234-
0549. Registracija priimama 
iki gegužes 5 dienos. 

Lincoln P a r k zoologijos 
sodas , e s a n t i s Čikagos pa
ežerėje , džiaugiasi, kad gegu
žės mėnesį pagaliau bus už-

JAV LB XV TARYBOS 
RLNKIMAI 

JAV LB taryba, aptarianti 
visų JAV veikiančių apylinkių 
bei apygardų valdybų veiklą, 
renkama trejų metų kadenci
jai. Šiais metais XIV taryba 
baigia savo kadenciją ir jau 
rudenį tolimesnį darbą turės 
pradėti naujai išrinktoji XV 
taryba. 

JAV LB vyriausia rinkiminė 
komisija gražiai sustatė datų 
lentelę, pagal kurią turi būti 
atliekami rinkiminiai darbai 
apygardose bei apylinkėse. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos rinkiminė komisija lai
ku išsiuntinėjo rinkiminius 
nurodymus visoms (21) apy
linkėms, kurios turėjo prista
tyti savo kandidatus tarybos 
rinkimams. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos rinkiminę komisiją su
daro: Irena M. Kirkuvienė — 
pirm.. Palos Hills. IL; Paulius 
Guobužis. Chicago, IL: Felik
sas Mataitis, Lockport. IL: 
Rasa Poskočimienė. Lockport. 
IL, ir Jonas Smalstys. Lock
port, IL. 

Ši komisija jau surinko kan
didatus, paruošė ir išsiuntė 
balsavimo lapelius visoms 
apylinkėms nustatytu laiku. 

Balsavimui nustatytos datos 
yra gegužės 17-18 d. ir 24-25 
d. Kiekviena apylinke orga
nizuoja savo rinkimus tomis 
dienomis ir savo ruožtu skel
bia, kada ir kur vyks balsavi
mai. Balsuojant paštu, pra
šoma, kad balsavimo laiškas 
ateitų prieš gegužės 25 d. ar 
bent turėtų gegužės 25 d. 
pašto antspaudą. 

Kadangi JAV7 LB Vidurio 
vakarų apygarda turi dideli 
skaičių apylinkių, tai ir balsa
vimo pravedimas vyks 4 rajo
nų apimtyje. 

Pirmojo rajono kandidatai 
yra šie: 

Budrienė Jūrate . JAV LB 
XIV tarybos narė, sėkmingai 
pirmininkavusi 10-tai Tauti-

LB Brockton apylinkė, 
per valdybos pirm. Stasį Eivą, 
įstojo nariu į Draugo fondą su 
200 dol. pavasario vajaus pro
ga. Sveikiname naują Draugo 
fondo narį ir kviečiame visas 
LB apylinkes pasekti šiuo 
gražiu pavyzdžiu. 

Imigraci jos k l a u s i m a i s , 
y p a č apie naująjį imigrac i 
j o s įs ta tymą ..Seklyčioje" 
gegužės 8 ir 15 d.. 7 vai. vak.. 
kalbės Čikagos miesto advoka
tas, o vertėjaus lietuvis advo
katas Algimantas Kėželis. Visi 
kviečiami ateiti, klausti klau
simus, išsiaiškinti neaišku
mus. Paskaitas ruošia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba, pir
mininkaujama Birutės Jasai
tienės. 

lia lia" choro vadovė Laima baigta statyba naujame sky-
Lapkauskaitė ir Dalios Gedvi- riuje. vadinamame ..Ooatures 
lienes vadovaujami Čikagos Ii- »f Habitai", kai lankytojams 
tuanistines mokyklos moki- atidarys „Regenstein Small 
niai. Bilietus iš anksto galima Mammal-Reptile House". kai-
įsigyti Leono Narbučio ..Lion navusį 12 milijonų dol. Jame 
Frame Gallery" ir šeštadienių įrengtoje natūralioje aplinkoje 
rytais Pasaulio lietuvių centre gyvens įvairus ropliai, šliužai. 
Lemonte. Visus atsilankyti maži žvėreliai ir gyvūnai. Šis 
kviečia ..Saulute*. Lietuvos skyrius bus atidarytas gegu-
vaiku globos būrelis. rea 23 d., 10 vai. ryte. 

nių šokių šventei. 1996 m.; 
Daulienė Salomėja, ilgamete 

JAV LB Bnghtor. Parko apy
linkes pirm. ir XIV tarybos 
narė; 

Jasaitienė Birutė, ilgametė 
JAV krašto valdybos pirm. So
cialiniams reikalams ir bent 5 
praėjusių JAV LB tarybų na
rė: 

Laukaitis Kazimieras. 12 
metų buvęs JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos pirm.; Le-
monto apylinkės pirm.: 

Poiikaitis Juozas, praėjusių 
4 JAV LB tarybų narys, Atei
tininkų federacijos vadas: 

Ragas Leonidas, JAV LB 
XIV tarybos narys. DAFL 
dantų gydytojų dr-jos pirm.; 

Šlenys Liudas, JAV LB Le-
monto apylinke- ilgametis 
valdybos narys; 

Vindašienė Birutė, 6 m. bu
vusi Marąuette Parko apy
linkės pirm.: 9 n — JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos 
pirm.. 4 kadencijų JAV LB ta
rybos narė. 

Antro rajono kandidatė: 
Vilutienė Binr.ė, ilgametė 

East Chicago apylinkės pirm.. 
5 kadencijų JAV LB tarybų 
narė. 

Trečio rajono kandidatai: 
Binder-Kašuba'ė Rima. bu

vusi Waukegan-".ake County 
apylinkės pirm, dabar JAV 
LB Švietimo tarybos narė ir 
JAV LB XIV tarybos narė; 

Malakauskienė Vilija, Wau-
kegan-Lake County apylinkės 
pirm.: 

Narušienė Regma, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. ir XIII 
bei XIV tarybos narė; 

Pliūrienė-Ardy'e, Reda, il
gametė Wiscons ;n apylinkės 
pirm.. XIV JAV LB tarybos 
narė: 

Sužiedėlis, Rirras, ilgametis 
VVaukegan-Lake County apy
linkės pirm.; 

Ketvirto rajono kandidatė: 
Sakalaitė Aušrelė T., JAV 

LB Omahos apylinkės ilga
metė iždininkė. Lituanistines 
mokyklos vedėja, 3 paskuti
niųjų JAV LB tarybų narė. 

Šie žmonės pažadėjo daly
vauti visuose JAV LB apylin
kių ir apygardos susirinki
muose bei renginiuose. Jie 
privalo būti kviečiami į apy
linkių ir apygardos valdybų 
posėdžius daryti pranešimus. 
Valdybos negali jų nekviesti, 
o jie privalo kooperuoti. 

Balsuoti gali visi lietuviai, 
sulaukę 18 m. Čia yra gera 
proga pasirinkti kandidatus ir 
pareikšti savo nuomonę. Atsi
minkime, kad mūsų nėra 
daug, kiekvienas balsas bran
gus ir reikalingas. Todėl vi
suomenė raginama nepraleisti 
balsavimo progos. Dalyvau
kime ir būkime vieningi. 

Irena M. Kirkuvienė 
JAV LB Vidurio vakarų 

apygardos rinkiminės 

EXULTATE! 
Kartais ko įtemptai lau

kiame, o kai sulaukiame, 
jaučiamės nusivylę. Taip ne
buvo su CIevelando ,.Exul-
tate" choro koncertu, rengtu 
dienraščio „Draugo" gegužės 
3 d. Jaunimo centre. Koncer
tas visiškai pateisino ne tik 
rengėjų, bet ir publikos viltis. 
Be abejo, jeigu šiandien būtų 
pranešta, kad kitą savaitgalį 
Čikagoje vėl pasirodys „Exul-
tate" choras, publika nebe-
tilptų nei į Maria aukštes
niosios mokyklos auditoriją, 
nes geriausia reklama yra 
girdėjusiųjų pasisakymai. 
Rengėjams ir „Draugo" re
dakcijai taip pat buvo malonu, 
kad prieškoncertinės žinutes, 
gausiai skelbiamos ypač pas
kutiniame puslapyje, nepa
darė „melagių" iš tų žinučių 
autorių. Iš tikrųjų jokie skam
būs epitetai nebūtų buvę per 
geri nei chorui, nei jo dirigen
tei muz. Ritai Kliorienei, ku
rios sugebėjimas išspausti pas
kutinį skambesį, kai jau 
atrodė, kad tas nebeįmanoma, 
stebino visus klausytojus. 

Kiek pasiruošimas tokio ly
gio koncertui pareikalavo dar
bo valandų, kiek repeticijų, 
kiek pasišventimo iš diri
gentės, choristų ir jų šeimų 
narių, niekas turbūt nebeaps-
kaičiuos, bet rezultatai buvo 
pasigėrėtini. 

Koncerto programa buvo 
įvairi, pradedant religiniais 
kūriniais, papildant liaudies 
dainomis, aranžuotomis spe
cialiai ..Exultate" choro pajė
gumui, baigiant pasaulinio 
masto ir amerikiečių kompozi
torių kūriniais. Choro atlieka
mus programos punktus 
paįvairino solistai, instrumen
tai, o ypač jaunųjų kvartetas, 
susilaukęs labai šilto 

priėmimo. Kvartetą sudarė 
Saulius Kliorys. Kristina Klio-
rytė. Simas Laniauskas ir 
Laura Rukšėnaitė. Solo daina
vo arba bent kai kuriais tar
pais su choru pasirodė: Virgi
nija Bruožytė-Muliolienė, 
Rita Balytė įkas gali pamiršti 
juodviejų ..kačių duetą"!), Si
mas Laniauskas. Edas Kijaus-
kas, Vladas Plečkaitis. 

Kadangi muzikinis koncerto 
vertinimas bus pateiktas 
vėliau „Draugo" šeštadieni
niame priede, pakanka dabar 
tik pasakyti, kad visi tie, ku
rie koncerto negirdėjo, šian
dien turi jaustis praradę di
delį dvasinį lobį. 

Prieš prasidedant koncerto 
programai buvo pirmą kartą 
įteiktos premijos šešiems 
„Draugo" bendradarbiams. 
Premijų fondą Draugo fonde 
įsteigė prel. Juozas Prunskis. 
Iš fondo palūkanų kasmet bus 
skiriamos dovanos geriau-

..D !H<J" !'!'i:'lr:cl."'l>.-s apdovanojamos padėka ir pp-i. Juozo I'runskio 
spec.aliai šiam tikslui įsteigto fondo pinigine dovana. Iš kaires vyr. re-
daka>re D. Bindokiene, B. Jasaitienė ir A. Šmulkštien.- N'm.tr J. Kuprio 

IŠ ARTI IR TOLI 

komisijos pirmininkė s i e m P - a r b a daugiausia pasi

žymėjusiems, uoliausiems, 
„Draugo" bendradarbiams. 
Šiemet, š imtine prisidėjus ir 
Draugo fondui, buvo išda
lintas 1,000 dol., pačiai redak
cija parenkant bendradar
biu-, nors tai buvo ypač sun
ku- darbas, ž inant , kaip 
aukštai ver t inami visi, kurie 
rašo į „Draugą" ir atsiunčia 
nuotraukų, juo labiau, kad 
jiems kitokio atlyginimo daž
nai netenka arba ir patys ne
ima. 

..Draugo" valdybos pirm. 
Marijai Remienei pakvietus į 
sceną vyr. redaktorę D. Bindo
kiene, buvo perskaitytos lai
mėtojų pavardės ir įteiktos do
vanos kartu su specialiais 
padėkos raš ta is . Dovanos pas
kirtos: Birutei Jasa i t ienei ir 
Aldonai Šmulkšt ienei , abi iš 
Čikagos, už nuolat inio Sociali
nių reikalų skyr iaus vedimą 
šeštadienio laidoje; Vladui Ba
cevičiui iš Cleveland, OH, už 
nuotraukas, kuriomis daug 
metų bendradarbiauja „Drau
ge"; Reginai Juška i t e i iš De-
troit, MI, už detroit iškių žinių, 
Lietuvos Vyčių ir šaulių veik
ios reportažus. randamus 
dienraštyje kiekvieną savaitę; 
"gnui Medžiukui iš Los An
geles. CĄ, už įžvalgius politi
nius s traipsnius ir dažnas ko-
-espondencijas iš Kalifornijos 
ietuvių veiklos: Juozui Plačui 
:š Čikagos už nepailstamą 
darbą, su renkan t ir paruo
šiant kas savai tę medžiagą 
„Tėvynės žvaigždutės" sky
riui, skir tam mūsų jauniau-
-iems skaitytojams. VI. Bace
vičiui skirta padėka buvo 
>erduota viešniai iš Cleveland 
Nijolei Kersnauskai te i , kad 
parvežtų mielam bendradar
biui, I. Medžiukui bus pa-
-iųsta paštu, o visiems ki-
iems įteikta salėje. 

Po koncerto, ovacijų ir gėlių, 
.uriomis buvo apdovanoti sve

čiai iš CIevelando. t. marijonu 
vienuolyno patalpose buvo su
ruošta vakarienė programos 
lalyviams ir kai kuriems 
sviestiesiems svečiams. Pa-
:'-ndravimo metu nuoširdžiai 
pasidžiaugta koncertu ir vieni 
kitais. 

A.T.B 

JAV LB XV TARYBOS 
RINKI MV BŪSTINĖ 

JAV LB XV Tarybos rinki
mai Brighton Parko apy
linkėje vyks gegužės 18 ir 25 
d. (sekmadieniais ' nuo 9 vai. 
r iki 2 vai. p.p. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos sa
lėje, 44-ta ir S. Fairfield Ave. 
Norintieji balsuoti paštu, gali 
skambinti r inkimų komisijos 
p rm. Jonui Spurgiui , tel. 
'773) 847-5027, kad atsiųstų 
balsavimo lapelį. Rinkimų ko-
masijos būstinės adresas yra: 
R ikimu komisija, 4238 S. 
1! bmond. Chicago. IL 60632. 

Naujasis ropliu. Šliužų ir ma*u žvėreliu pastatas Lincoln Park zoologijos i 
darytas publikai gegužės mėn pradžioje. 

Ketvirtadienį , g e g u ž ė s 8 
d., yra Viešpaties Jėzaus į 
daagu ž<>ngimo šventė. Šeš
ta <js. Katal ikams būtina daly-
va iti šv. Mišiose. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž-
nycioje Šeštinių dieną Mišios 
lu • iviu kalba bus 7 ir 9 vai. r. 
ir ," \al vak. anglu kalba — 8 
ir i!) \ ai. ta. •• t r<•< ladict'.io v;i-
k.-i'<- 7 •••ai Mišios bu- anglu 
k :'<a. 

VTSI KVIEČIAMI 
BALSUOTI 

Šiemet vyksta JAV LB tary
bos r inkimai. Rinkimai Brock-
tone bus pravedami šia tvar
ka. Asmenims, kurių adresus 
tur ime, informacija ir balsavi
mo lapeliai bus išsiuntinėti 
paštu. Balsavimo lapelius ga
lima grąžinti paštu arba as
meniškai atnešti į balsavimo 
būstą Šv. Kazimiero parapijos 
salėje sekmadienį, gegužės 25 
d„ nuo 9:30 vai. iš ryto iki 
12:30 vai. po pietų. Jei balsa
vimo lapelio negavote paštu, 
tai galite gauti balsavimo 
dieną balsavimo būste. Jei 
norite daugiau informacijos, 
skambinki te valdybos pirmi
ninkui (508) 583-6492. 

Visus kviečiame atlikti lie
tuvio pilietinę pareigą ir daly
vauti JAV LB tarybos rinki
muose, ypač kviečiami dabar 
arba neseniai atvykusieji iš 
Lietuvos. Balsuoti gali kiek
vienas lietuvis sulaukęs 18 
metų ir pareiškęs norą prik
lausyti Lietuvių Bendruome
nei. 

Stasys Eiva 
LB Brocktono apylinkės 

valdybos pirmininkas 

SUSIRINKIMAS 

LB Brocktono apylinkės val
dyba kviečia visus Brocktono 
ir apylinkių lietuvius į metinį 
susir inkimą išrinkti naują val
dybą ir ateities planus. Susi
r inkimas vyks sekmadienį, ge
gužės 25 d„ 11 vai. ryto Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
kampas Savvtell Ave. ir Ames 
St. 

SKELBIMAI 
x TRANSPAK praneša: 

„Kauno "Varnelės' kavinėje pa
siektas vitaminizuotų vais
vandenių gėrimo rekordas. 
Liaudiškai tariant , limonado 
rungtyje nugalėjo 15 metų 
kauniet is Robertas Leišys. Ro
bertas 1.5 litro vaisvandenių 
Multivitaminas' išgėrė per 1 
min. 9.56 sek." P inigai , siun
t in ia i ir komerc inės siuntos 
į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago , IL 60629, tel. 773-
838-1050. 

(sk) 
x Koncertas „ŠYPSENĖ

LĖ" bus sekmadienį, gegužės 
18 d. 3:00 vai. p.p. J a u n i m o 
c e n t r e . Programoje daini
ninkės iš Marijampolės — vie
nuolikmetė Ner inga Nek-
raš iūtė , jos mokytoja Laima 
Lapkauska i t ė ir Dalios Ged
vilienės vadovaujamas Čika
g o s Li tuanis t inės mokyk
los mokin ių chorel i s . Bilie
tus iš a rks to Čikagoje galima 
įsigyti „Lion Frame Gallery". o 
Lemonte. Pasaulio lietuvių 
centro administracijos rašti
nėje. Visus maloniai kviečia 
„Saulutė". Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

(sk) 
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