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Prancūzijoje rengiamos 
Baltijos šalių kultūros 

dienos 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 27 d. (Elta) 
— Į Vilnių iš viešnagės Pran
cūzijoje grįžo Vytautas Land
sbergis. Jis buvo pakviestas 
dalyvauti Sorbonos universitete 
surengtoje tarptautinėje konfe
rencijoje „Kur eina Rytai?". Joje 
dalyvavo žinomi, kartais labai 
skirtingų pažiūriu politikai. 
Savo pranešime Lietuvos vadas 
kalbėjo apie buvusios SSRS ka
riuomenės keliamą grėsmę Lie
tuvai, Europos saugumui. 

Viešnagės metu Lietuvos par
lamento pirmininkas susitiko 
su Prancūzijos vadovaujančiais 
asmenimis, ministrais, parla
mentarais, pramonininkais, 
kultūros srities žmonėmis. Su 
Prancūzijos prezidentu Francois 
Mitterand buvo kalbėta apie 
Lietuvos vidaus padėtį, san
tykius su Rusija. 

Viešnagės metu tartasi dėl 
kreditų Lietuvai, paramos 
mūsų šalies žemės ūkiui, o taip 
pat apie rugsėjo mėnesį Prancū
zijoje rengiamas Baltijos šalių 
kultūros dienas. 

Žydų muzikos festivalis 
Lietuvoje prasidėjo pirmasis 

tarptautinis žydų profesiona
liosios muzikos festivalis. Jį 
at idarė festivalio globėjas 
Vytautas Landsbergis. Savo 
kalboje jis pažymėjo, kad ši 
šventė jungia ne tik dviejų tau
tų kultūras, bet ir širdis. 

Per vienuolika dienų įvairio
se Lietuvos sostinės koncertų 
salėse vyks simfoninės, kameri
nės, choro, atskirų instrumentų 
muzikos koncertai. Programoje 
taip pat — tarp tau t in i s 
simpoziumas „Žydų muzika", 
diskusijos prie apskrito stalo, 
paskaitos apie žydų tautos 
muzikinę kūrybą, kelios paro
dos. 

Vagnor iaus sveikinimas 
Chrizostamui 

Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius nusiuntė arkivys
kupui Chrizostamui laišką, 
kur iame pasveikino jį su 
šventomis Velykomis ir 
palinkėjo linksmų švenčių. 
„Tegu Prisikėlimo varpai 
sustiprina Jūsų dvasią, teatneša 
tikrą džaugsmą ir įkvepia nau
jam vaisingam darbui Lietuvos 
labui", — rašoma laiške. 

Koncer tas jauniesiems 
muzikams 

Vilniaus Operos ir baleto 
teatre solinį koncertą grojo 
vienas iš garsiausių pasaulio 
pianistų Vladimiras Aškenazis. 
Skambėjo Bethoveno kūriniai. 

Koncertas buvo labdarai. Bi
lietas į jį kainavo 1,000 rublių 
arba 10 JAV dolerių. Surinktas 
lėšas — apie pusę milijono 
rublių — Valdimiras Aškenazis 
padovanojo jauniesiems Lietu
vos muzikams. 

Dvyliktoji sesija 
Vilniuje įvyko Konsultacinio 

Seimo dvyliktoji sesija. Joje 
buvo aptartos socialinės prob
lemos, politinė, ekonominė ir 
socialinė Respublikos situacija 
ir informacijos priemonių 
darbas. 

Džaso festivalis 
Vytauto Didžiojo universiteto 

salėje prasidėjo II tarptautinis 

džiazo festivalis „Kaunas -92". 
Festivalio programoje — šeši 
koncertai. Koncertuos Lietuvos, 
Rusijos, Estijos, Prancūzijos ir 
kitų šalių muzikantai, grupės, 
ansambliai. 

Reformacijos judėjimas 
Mokslų akademijoje įvyko 

Lietuvos reformacijos istorijos ir 
kultūros draugijos steigiamasis 
susirinkimas. Jos iniciatoriai 
siekia atgaivinti susidomėjimą 
reformacija, kuri mūsų krašte 
pradėjo plisti daugiau kaip prieš 
keturis šimtus metų. Į draugiją 
buriasi įvairių specialybių 
žmonės, kurie norėtų iš užmarš
ties prikelti reformacijos 
judėjimo istoriją ir naujais 
tyrinėjimais papildyti Lietuvos 
istorijos paslapius. 

Porceliano paroda 
Taikomosios dailės muziejuje 

atidaryta šiuolaikinio Lietuvos 
dekoratyvinio porceliano paro
da. Joje pateikiami dvidešimties 
autorių kūriniai. Parodos dar
bai rodo Lietuvos keramikų 
pastarojo dešimtmečio meninius 
ir technologinius ieškojimus. 

„Suk, suk ratelį" 
Klaipėdoje įvyko tarptautinis 

vaikų šokių festivalis „Suk, suk 
ratelį". Į jį atvyko beveik 200 
svečių iš Latvijos, Vokietijos, 
Estijos, Vengrijos ir Suomijos. 

(L.K.) 

Mirė 
Juozas Stempužis 
„Tėvynės g a r s a i " radijo 

programos vedėjas Juozas 
Stempužis gimė Kaišiadoryse, 
Trakų apskrityje. 1939 m. baigė 
Kaišiadorių gimnaziją ir 1944 
m. Vilniaus pedagoginio in
stituto literatūros ir istorijos 
skyrių. Drauge, 1943-44 metias, 
Vilniaus universiteto humani
tarinių mokslų fakultete studi
javo meno istoriją. Veikė skau
tuose. 194244 m. pirmininkavo 

Žurnal is tai fotografuoja NATO vyriausioje būstinėje Vakarų valstybių 
atstovus, ku r posėdžiuose pirmą kartą dalyvavo Briusseiyje ir Pabaltijo 
valstybių atstovai. 

Parengtas Konstitucijos projektas 

A.A. Juozas Stempužis 
prieš pravedant radijo programą Cle-
velande. 

Vilniaus pedagoginio instituto 
studentų atstovybei ir tuo pat 
laiku buvo Lietuvių vienybės 
sąjūdžio centro valdybos narys 
ir dirbo sąjūdžio pogrindinio 
laikraščio „Atžalynas" redak
ciniame kolektyve. 

1944 m. pasitraukęs iš Lietu
vos, buvo Lietuvių studentų 
sąjungos „Lithuania" Vienoje 
steigėjas ir pi rmininkas . 
1945-52 m. buvo LTM „Čiurlio
nio" ansamblio pirmininkas, ad
ministravęs ansamblio koncer-

Vi ln ius . (Elta) — Pranešama, 
jog Konstitucinės komisijos 
pirmininkas Kęstutis Lapins
kas , pranešė, jog komisija, 
baigusi rengti Lietuvos Respub
likos Konstitucijos projekto 
pirmąjį variantą. įteikė jį AT 
s e n i ū n u i , sekretoriatui , 
Valstybės atkūrimo bei Teisinės 
s i s t emos komisijoms. AT 
nuolatinių komisijų pirmininkų 
p a s i t a r i m e nu ta r t a siūlyti 
pristatyti Konstitucijos projektą 
sesijoje. K. Lapinskas pažymėjo, 
kad paskutinę Konstitucijos 
projekto rengimo dieną 3 iš 14 
komisijos narių pareiškė norą 
pateikti kai kurių Konstitucijos 
projekto skirsnių alternatyvius 
v a r i a n t u s . Kadangi darbo 
nuostatuose tokia galimybė 
numatyta , šis alternatyvų pro
jektas pridėtas prie pagrindinio 
projekto, ir toliau turės spręsti 
AT. Siūlomos alternatyvos yra 
principinės. Pavyzdžiui, daugu
mos komisijos narių nuomone, 
Seimas tur i būti stabilus ir 
anksčiau nepaleidžiamas, o 
a l t e r n a t y v i a m e variante 
numatomi keli atvejai, kada 

t u s Vakarų Vokietijoje ir JAV. 
1960 m. už nuopelnus išrinktas 
ansamblio garbės nariu. 1949 
m. atvyko į JAV ir apsigyveno 
Clevelande. Bendradarbiavo lie
tuvių spaudoje. 

Per 39 metus Juozas Stempu-
ž is suredagavo, techniškai 
apipavidalino ir pranešinėjo 
apie 3,000 programų. Taip pat 
redagavo Dievo Motinos parapi
jos religinę radijo programą 
„Gyvenimo varpai". JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
prašomas, eilę metų redagavo 
Nepriklausomybės šventės ir 
Birželio tragiškųjų įvykių pro
gramas anglų kalba. 

J i s buvo Tautybių radijo 
programų sąjungos įsteigtos 
1988 m., pirmininkas. Sąjungos 
t ikslas — palaikyti ryšius su 
tautybių radijo darbuotojais, 
ginti tautybių radijo interesus 
viešose radijo stotyse ir gerinti 
radijo programų kokybę. 

Seimas būtų paleidžiamas, ir 
teisė paleisti Seimą suteikiama 
prezidentui; be to, daugiau 
įgaliojimų suteikiama prezi
dentu i : j is gali dalyvauti 
Vyriausybės posėdžiuose, pir
mininkaudamas jiems, ir t.t. 

Konstitucijos projektas bus 
aptariamas frakcijose ir prelimi
nariai svarstomas sesijoje. AT 
turi nuspręsti, ar Konstitucinės 
komisijos parengtą projektą 
gal ima pateikti svarstyt i 
visuomenei. Gegužės 1 d. Kons
titucijos projektas turėjo būti 
skelbiamas spaudoje. 

Diplomatiniai ryšiai 
su Venecuela 

New Yorkas. Balandžio 23 d. 
(Lietuvos Nuolatinė Misija Jung
tinėms Tautoms). — Vakar Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms Anicetas Simutis ir 
Venecuelos ambasadorius Jung
tinėms Tautoms Diego Arria pa
sirašė komunikatą dėl Lietuvos 
ir Venecuelos diplomatinių 
santykių užmezgimo, praneša 
Lietuvos Misija Jungtinėms 
Tautoms. Vasario 10 d. lai
koma oficialioji diplomatinių 
santykių užmezgimo data, kai 
Lietuvos ir Venecuelos užsienio 
reikalų ministrai koresponden-
ciniu būdu apsikeitė notomis, 
skelbiančiomis jų vyriausybių 
norą užmegzti diplomatinius 
santykius. Vakar dienos susi
t ik imas tarp abiejų šalių 
atstovų New Yorke sušauktas 
pasirašyti oficialų užmezgimo 
komunikatą, kuris bus siunčia
mas Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui Boutros Ghali 
ir visiems JT nariams. 

Lietuvą Venecueloje jau kurį 
laiką atstovauja Vytautas 
Dambrava, kuris prieš kelis 
mėnesius paskirtas Lietuvos 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Karakase. 

— Gudija ir Kuba pasirašė 
Minske susitarimo dokumentą 
pradėti diplomatinius ryšius. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izraelio Gynybos rninistras 
Moše Arens išvyko per Suomiją 
į Rygą ir Vilnių. Vienos savai
tės kelionėje bus ir jo dalyvavi
mas Holokausto paminklo ati
dengime Rygoje, kur jis vaiku 
būdamas ten gyveno. 

— Lietuvos Parlamente tebe
vyksta diskusijos, ar tikrai pra
vesti tą pačią dieną du referen
dumus: kad būtų išvesta tuoj 
pat okupanto kariuomenė ir ar 
reikalingas Lietuvai preziden
tas su plačiomis teisėmis. 

— Chicagos kardinolas 
Joseph Bernardin laikys gedu
lingas šv. Mišias už a.a. 
vyskupą Brizgi šį trečiadienį 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, praneša „Laisvo
sios Europos" radijo žinios 
Miunchene. 

— Latvijos vyriausybė užblo
kavo privažiavimą prie Liepojos 
uosto, kuriame yra Sandraugos 
valstybių laivai, pranešė 
„Tasso" žinių agentūra. Laiky
damiesi savo įstatymų, latvių 
kareiviai įsteigė aplink uostą 
tikrinimo punktus ir griežtai 
tikrina praeivius bei norinčius 
įplaukti laivus. Sakoma, kad 
vyks pasitarimai, tačiau kas 
dalyvaus pasitarimuose, nėra 
žinoma. 

— Iranas stengiasi užmegzti 
ryšius su buvusiomis Sovietų 
respublikomis, ypač su tomis, 
kurios kadaise buvo Persijos im
perijoje. Geri ryšiai reikalingi 
dar ir todėl, kad nebūtų nu
trauktas ginklų tiekimas. 

— „New York Times" laik
raščio pravesti apklausinėjimai 
rodo, jog 20% registruotų bal
suotojų pasisako už bilijonierių 
Ross Perot, kuris neseniai pa
siskelbė, kad galėtų būti kan
didatu į JAV prezidento postą, 
jei to norėtų Amerikos gyven
tojai. 

— Washingtone prasidėjo 
Izraelio ir palestiniečių 
delegacijų pasitarimai Vidurio 
Rytų taikos klausimais. 

— Italijos prezidentas 
Francesco Cossiga pranešė savo 
rezignaciją ir tuo paliko kraštą 
konstitucinėje krizėje, kokios 
nebuvo per 47 metus. Pirmą 
kartą Italija neturi aktyvaus 
prezidento, ministro pirmininko 
ir vyriausybės. 

— Kurdų bendrijos vadovybė 
pareiškė viešą džiaugsmą, kad 
pirmą kartą praėjusį sekma
dienį „Amerikos Balsas" 
prabilo kurdų kalba. Tai 
laikoma geru ženklu, kad 
Amerika palaikys jų aspiracijas 
Irake. 

— Jugoslavijos atstovai pa
skelbė, kad nuo dabar ji vadin
sis Jugoslavijos Federacijos 
Respublika. 

— Bostone iki šiol veikė dvi 
operų kompanijos — Bostono 
Lyric opera ir Bostono Operos 
teatras. Nuo dabar jos susijungė 
į vieną vienetą ir pasiskelbė 
steigiančios tarptautinio stan
darto operos grupę. 

— Ferndale mieste, kuris yra 
netoli Pacifiko okeano Califor-
nijoje, įvyko šeštadienį žemės 
drebėjimas, o sekmadienį pasi
kartojo dar du kiti žemės drebė
jimai. Buvo sugriauta daug 
namų. Richterio skalėje šis 
drebėjmas buvo pažymėtas 6.5 
stiprumo. Nuostolių padaryta 
maždaug už 18 milijonų dolerių. 

— Austrijoje įvykusiuose rin
kimuose du vyraujantieji kandi
datai į prezidento postą turės 
būti perbalsuojami, nes nesu
rinko reikiamo skaičiaus balsų. 

Rusijoje organizuojama 
nauja partija 

Autokratinės vyriausybės pavojus 
VVashingtonas. Balandžio 24 

d. — Boris Jelcinas prieš 5 
metus buvo giliai sujaudintas 
savo komunistų draugų spren
dimu pašalinti jį iš visų partijos 
postų ir tada pasakė, kad jis 
neįsivaizduoja savo gyvenimo 
be partijos. Ir galbūt jis sakė 
tiesą, nežiūrint, kad 1991 
metais jis uždraudė tai pačiai 
partijai veikti. 

Ta diena, kai Rusijos žmonės 
galės turėti naują valdančiąją 
partiją, — Jelcino partiją — gali 
būti netoli. Tokios partijos 
organizavimas yra eigoje. 
Praėjusį rudenį Rusijos prezi
dento artimiausias patarėjas 
Gennady Burbulis išbandė tuos 
„vandenis". Jis tada išsireiškė, 
jog galbūt atėjo laikas Jelcinui 
pagalvoti apie savo nuosavą 
partiją. Bet tada jis buvo labai 
atsargus — atsiminimai apie 
Komunistų partiją dar buvo 
labai gyvi. Tačiau tas klausimas 
nebuvo užmirštas. Vasario 29 
dieną žymiausias Rusijos 
laikraštis ragino Rusijos 
piliečius galvoti apie partijos 
idėją, rašo „The Christian 
Science Monitor" dienraštis, 
kuris gerai yra informuotas 
užsienio politikos klausimais. 

Tas laikraštis buvo „Izvesti-
jos", kuris aptarė Jelcino 
norimas reformas ir jo kovą 
reformuoiant Rusiją. Tada 
„Izvestijos" rašė: „Nežiūrint vi
sų ryšių su privatizacija, ekono
mija liko totalitarinė, žmonių 
psichologija pasiliko taip pat so
cialistinė". Todėl esą nedaug 
reikia, kad grįžtų praeitis. „Gal 
būt tik tereikia pašalinti vieną 
individualų asmenį". 

Jelcinas ne vienas 
Tai klaida. Jei Jelcinas būtų 

tik buvęs vienišas kovotojas, tai 
jis būtų buvęs miręs 1991 metų 
rugpjūčio 19 dieną, kai komu
nistų sąmokslininkai pajudėjo 
Maskvoje perimti valdžią. Bet 
išėjo visai kitaip — prezidentas 
Jelcinas turėjo tūkstančių tūks
tančius pasekėjų, kurie susirin
ko prieš Rusijos Parlamentą jį 
apginti ir kartu pasisakyti už 
reformų sąjūdį. Tai buvo tos trys 
dienos rugpjūtyje. Panašūs 
straipniai niekada nepasirodė 
viešai, išskyrus tik tai, kad 
vadai apie tai galvoja. „Izves
tijos" pastebėjo, jog „Tik 
suorganizavimas valdančiosios 
politinės partijos — 'Jelcino par
tijos' gali garantuoti, kad 
neįvyks netikėtumų. Šaltiniai 
nurodo, jog pastangas daro G. 
Burbulis, Jelcino sekretorius 
valstybės reikalams, kurio 
pareigos tokios pat kaip Baltųjų 
rūmų štabo viršininko arba 
vyriausybės ministro pirminin
ko. 

Tyliai kalbąs asmuo, bet poli
tinių žaidimų meistras, Bur
bulis yra pats įtakingiausias 
žmogus Jelcino administracijo
je. Daugelis ministrų Jelcino 
kabinete buvo jo parinkti, 
kuriam pritarė Jelcinas. Jis iki 
paskutinių dienų turėjo minėto 
pirmojo ministro pirmininko 
pavaduotojo postą, ir t ik 
paskutiniu metu jis to atsisakė, 
jei vyriausybė turėtų pasitrauk
ti. 

— Libanas, kaip praneša 
Beiruto laikraštis „As Safir", 
pasiuntė maždaug 100 milijono 
dolerių vertės artilerijos, 
automatinių ginklų ir amunici
jos į Jugoslaviją per 5 metus. 

Abejonės dėl naujos partijos 
Paskutinių kelių mėnesių 

metu Burbulis buvo nuolatinis 
vizitatorius Rusijos saugumo 
įstaigose ir visur laikomas kaip 
tikroji jėga Rusijoje. Jelcino par
tijos idėja lydėjo jo vizitus. 
Atrodo, jog naujojosios partijos 
palaikytojai persigrupuoja Rusi
jos sąvokoje, kurie ateityje 
turėtų būti įvairiose valdžios 
pozicijose. Tačiau šio vyksmo 
kritikai sako, jog tai gali būti 
karjeristų organizacija ir ateity
je gali pavirsti naujo tipo 
„Nomenklatūra" — politiškai 
motyvuota bei privilegijuota 
organizacija, panaši į buvusią 
Komunistų partiją. 

Piliečių susirinkimas 
Balandžio mėnesį buvo žengta 

arčiau prie tokios partijos suor
ganizavimo. Balandžio 5 d. buvo 
suorganizuotas milžiniškas 
sus i r inkimas — „Piliečių 
Kongresas", kad paspaustų 
Rusijos Parlamentą, kuriame 
yra daug dar Jelcino kritikų. 
Tenka pastebėti , jog šis 
sus i r inkimas buvo virš 
demokratiškai išrinktos in
stitucijos. Nors tuo nebuvo for
maliai įsteigta partija, tačiau 
tai leidžia galvoti apie partijos 
suformavimą. Užsienio žurna
listai rašo, jog tai nėra nieko 
ypatingo turėti valdančiąją 
partiją — daugelis kraštų, tai 
turi. Bet žinant rusų totali
tarines tradicijas, yra labai 
svarbu, kad tai neišvirstų į 
sistemą, kuri norėtų valdyti 
Rusiją ne per demokratiškas 
institucijas. 

Pasak jų, toks pavojus egzis
tuoja. „Izvestija" iškelia dviejų 
Jelcino oponentų pavardes — 
viceprezidento A. Rutskoi ir 
Parlamento pirmininko R. 
Chasbulatov. kurie prezidentui 
Jelcinui yra labai kritiški, ta
čiau jie abu yra demokratiškai 
išrinkti. Pastebimas noras juos 
pakeisti tais asmenimis, kurie 
yra Jelcino vieši šalininkai. 

Režimo niuansai 
Daugelis diplomatų ir žurna

listų klausia, ar Rusija gali 
grįžti prie autokratinio režimo. 
Atsakymas, deja, yra taip. 
Tačiau tie. kurie mano, kad 
pavojus gali susidaryti iš Rusi
jos vėliavas nešančių komunistų 
arba rusų tautininkų, yra 
klaidingas, rašo toliau minėtas 
laikraštis. Didžiausias pavojus 
glūdįs toje galimybėje, kad 
dabartinė Rusijos vadovybė 
galinti būti autokratinė vyriau
sybė. 

Žurnalistai, deja. ironiškai pa
stebi, jog „Jelcino partijos" 
organizatorius Burbulis yra to
je pačioje įstaigoje, kurioje buvo 
dirbęs ir Komunistų partijos 
Politbiuras, atsakingas už ideo
logiją ir visą organizacinį darbą. 

KALENDORIUS 

Balandžio 28 d.: Vitalius, 
Valerija, Vaiga, Rimgailė, Vy
gantas. 

Balandžio 29 d.: Augustinas, 
Indrė, Kotryna Sienietė, Tar-
mantas, Ginvilė. Vaitenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:53. leidžiasi 7:44. 
Temperatūra dieną 59 1., 

naktį 40 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS J SVEIKATA, 6615 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES 
APSAUGA 

Širdies raumens arterijų liga 
(coronary heart disease — CHD) 
yra Amerikoje ir Vakaruose 
dažnai pasitaikanti negerovė. Ši 
didžiausioji sveikatai 
sunkenybė niekada nebus 
palengvinta — išspręsta vien gy
dan t pacientus, turinčius 
krūtinės anginą (angina pec-
toris), ar jau gavusius širdies 
insultą — ataką (acute myocar-
dial infarction — AMI), bei tik 
ką atgaivintus iš širdies su
stojimo (sudden cardiac death — 
SCD) ar kurių širdies liga buvo 
laikinai palengvinta įsiuvant 
širdyje venas (bypass surgery). 
Didžiausias lietuviškai širdžiai 
palengvinimas bus suteiktas tik 
apsaugant širdį nuo jos rau
mens arterijų ligos — sklerozės 
— priskretimo cholesteroliu ir 
kitomis medžiagomis. 

Tokia apsauga jau yra medi
cinos mokslui tikrai žinoma, tik, 
deja, vien išmintingajam įma
noma, o kitokiam labai sunkiai 
įsigyjama. Tai svarbiausiai 
ketveriopas stipriausios širdies 
giltinės (risk factors) pažabo
jimas. Štai tie keturi neiš
mintingo žmogaus neišvengia
mi, o išmintingojo pasisaugomi 
širdies gil t inės dalgio 
atšipintojai: 

1. Riebaus kraujo liesinimas. 
2. Pakilusio kraujospūdžio su-

normavimas. 
3. Tinginystės pakeitimas į 

darbštumą, mankšą, judrumą, 
pasivaikščiojimą. 

4. Cigaretės dūmų rūkyklos 
pašalinimas iš viso kūno, ypač 
plaučių. 

Iš šių keturių giltinės dalgių 
širdžiai pavojingiausias yra 
rūkymas. Todėl visi visada prieš 
akis turėkime iškabą, kurioje 
yra šitoks įrašas: Plaučiai dirba 
— dūmai šalin! 

Rūkymas yra stiprios širdies 
giltinės aštrus dalgis. Nukenčia 
ne tik širdis, bet ir plaučiai ir 
visas kūnas, nes daugelyje jo 
vietų įsirango tabako dūmų 
kviečiamas vėžys. 

Paliovusieji rūkyti, jei jie 
jaunesni negu 65 metų, tuo gali 
po poros metų sumažinti pusiau 
savo nuo širdies mirtingumą. 

Kiti širdžiai pavojai, kaip 
jautri asmenybė, liguistas pa
veldėjimas, įtampa, cukraligė, 
nutukimas ir trigliceridų gausa 
patys vieni ta ip stipriai 
nekenktų širdžiai, jei prie jų 
neprisidėtų čia minėti keturi 
kiti negerumai: hiperlipdemia, 
hipertensija, rūkymas ir 
tinginystė. 

Riebalinė širdies giltinė yra 
tikra žudikė. Visų mediciniškų 
tyrimų duomenys rodo, kad 
sumažintas deguonio (oxygen) 
pristatymas į širdies raumenį 
(ischemic heart disease — IHD) 
dėl to, kad raumenų arterijos 
priskretusios riebalais, kuris 
prišaukia širdies anginą, ataką 
ar staigią mirtį, yra tiesioginiai 
susirišęs su kraujo riebumu, su 
cholesterolio gausumu kraujuje. 

Nors nėra „normalaus" 
cholesterolio kiekio kraujuje, 
bet apsaugant širdį nuo kata
strofos, ta apsauga bus tuo tvir
tesnė, kuo mažiau bus choles
terolio kraujuje. 

Gerokai pakilęs kraujospūdis 
yra didelis apsunkinimas šir
džiai (risk factor), nors didžiau
sią mirtingumą hipertensija pri
art ina, sukeldama stroką. 
Pakilęs kraujospūdis žymiai 
pablogina nusiskundimus tiems 
žmonėms, kurie jau turi širdies 
raumens arterijų priskretimą — 
sklerozę ir dėl to tas raumuo ne
gauna pakankamai deguonies 

U>xygen). 
Darbavimasis — mankšta sau

go širdį nuo susirgimo, nes pa
deda išvengti jos raumens 
arterijų priskretimo. Šį faktą 
patvir t ina epidemiologinės 
studijos. 

Bet dabar ir pr ie iname 
dangaus vartus, neturėdami 
rakto juos atrakinti. Gi tas 
raktas yra ne kas kitas, o rie
balai mūsų maiste. Riebalai yra 
didysis maistas — jie yra 
esminiai gyvybės palaikytojai. 
Kūnas savo viduje suskaldo rie
balus į riebalines rūgštis, kurios 
atlieka tris svarbiausius darbus. 

1. Riebalinės rūgštys esti 
panaudojamos fosforinių ir 
cukrinių riebalų (phospholipids 
ir glucolipids) pagaminimui. Šie 
du savotiški riebalai sudaro 
biologinių (augalinių — gyvu
linių) celių apvalkalus — 
membrenas. 

2. Riebalinės rūgštys yra svar
bi hormonų sudedamoji dalis ir 
jos yra tarpcelinės tarpininkės. 

3. Riebalinės rūgštys yra ener
gijos šaltinis (Styer, 1988). 

Kadangi riebalai yra taip 
trejopai reikalingi, aišku, kad 
sveikam žmogui tam tikras rie
balų kiekis (riebalinės kalorijos) 
yra reikalingas. Taip pat rie
balų reikia ir ligoniui, sakysim, 
kuris normaliai minta per 
burną ar esti maitinamas į veną 
suleidžiant maistines medžia
gas. 

Dabar stovėdami ties „dan
gaus vartais" — ties gali
mybe apsaugoti širdį ir turė
dami tam raktus — nestoko
dami riebalų, nežinome kaip 
atrakinti tuos vartus: kaip ap
saugoti širdį nuo sklerozės taip, 
kad, kaip žmonės kalba, ir 
vilkas būtų sotus ir avis sveika. 
Tai sunkus darbas, bet vis vien 
būtina jį atlikti. 

Idant pajėgtume, kaip minėta, 
stipriai širdį nuo sklerozės ap
saugoti, turime nusiteikti veik-
lon ir tą nusiteikimą paversti 
gyvu kūnu. Tik tada lietuviška 
širdis pajus, kad mes ją kaip rei
kia globojame. Tad visi kib-
kime į iki šiol mūsų baisiai 
apleistą širdies apsaugos sritį: 
pasirūpinkime tapti Žmogumi, 
rašomu iš didžiosios raidės. Štai 
tuo reikalu mūsiškė veikla: 
„Primum vi vėre, deinde philo-
sophare" — pirmiau gyventi, 
kad būtų iš ko filosofuoti. 

Čia ant žemės gyvenančio 
mano, Tamstos ir kiekvieno 
tikslas yra visų pirma tapti 
tikru Žmogumi, tai yra, tokiu, 
kokiu Tvėrėjas jį numatė. Tik 
toks žmogus pajėgia atlikti 
visas pareigas sau, artimui, 
Gamtai ir Tvėrėjui kaip jam pri
dera. Toks, aišku, pajėgia čio
nykštį žemės pragarą paversti 
tikru žemės rojumi, kurio visi 
mes pasigendame, bet tik tokiu 
geismu savas pastangas ir bai
giame, visai nedirbdami, kad 
toks mūsų pageidavimas 
realizuotųsi. O tas darbas 
turėtų būti štai toks. 

Kaip kvietys, pomidoras, jur
ginas, kiškis ar vieversys turi 
Gamtos — Tvėrėjo nustatytą 
jiems tikslą su jiems būdingu 
elgesiu ir likimu, taip ir žmogus 
turi jam numatytą elgesį ir 
likimą. 

Žmogui Tvėrėjas numatė tap
ti tikru žmogumi, tai yra, su
bręsti į išmintingą asmenį. Tai 
ir yra visas jo tikslas čia gyve
nant. Mat tik išmintingasis be 
jokio raginimo, iš šalies gąs
dinimo ar viliojimo dovanomis 
— atpildais pajėgia atlikti visas 
žmogaus pareigas kaip jam pri
dera, kaip Gamta-Tvėrėjas jam 
tas pareigas nustatė ir įgalino. 

Tik išmintingasis, kitaip 
sakant, būdamas žmoniškiau-
sias pajėgia pirmiau gyventi, o 
tik tada filosofuoti. 

Kaip prie gandralizdžio 
glaudžiasi mažų paukštelių 
šeimos, taip išmintingąjį puošia 
dora, menas, malda, religinė 
nuotaika, žmogaus ir tautybės 
meilė ir visos kitos išmintingojo 
trokštamos ir reikiama veikla 
įsigijamos puošmenos. 

Tik išmintingasis tokių puoš
menų t rokš ta ir sava 
atsakančia veikla jų įsigy
damas pajėgia šią žemę rojumi 
versti, o užbaigęs šią kelionę 
tinkamu kandidatu Tvėrėjo 
prieglobstyje rastis. 

Kuri. dr. Ju rg i s Sarauskas, Vyskupų Pagalbos Rytų Europai vadovas, p a s a k ę s 
pamokslą Vasar io 16 minėjime Washingtone, D.C. 

Nuot r . B . Č i k o t o 

To viso trokštame, todėl pra
dėkime kaip reikiant darbuotis, 
kad pajėgtume savo aplinkoje 
kuo greičiau ir kuo gausiau 
išmintingųjų — tikrų žmonių 
prisiauginti. Tik taip elgiantis 
mes velykiškai kelsimės iš da
bartinio dažno apsnūdimo ir 
pasinešime eiti mums Gam-
tos-Tvėrėjo skirtu gyvenimo 
keliu. To visi vienas kitam 
linkėdami prasmingiausiai 
praleisime šį šventinį laiko
tarpį. Tada ir mūsų lietuviškos 
širdys, velykiškai prisikėlusios 
iš riebalų valymo, iš neapykan
tos, tinginystės, persivalgymo ir 
menkniekiais galvos kvarši-
nimo raisto, ims velykiškai šyp-
sotis. užtikrindamos mums 
sveiką, ilgą gyvenimą. 

Kuo greičiau, kuo 
guviau kelkimės! 

Iš čionykščio gyvenimo iš
kreiptos vagos visi privalome 
keltis ir savo vaikus prikelti, 
nes kiekvienam toks kėlimasis 
yra gyvybiškai svarbus: 
gyvenimo ar nebuvimo sąlyga. 
Tai kiekvieno doro žmogaus 
išlikimo užtikrinimas. 

Nelaimė, baisi nelaimė, kad 
gyvename siaubingame šio 
krašto žmones neužilgo pražu-
dysiančiame pavietrės siautuly
je. Kaip toks nedorumas — iš 
tokios savižudystės nesikėli-
mas pražudė kilnių išmintin
gų graikų, romėnų, egiptiečių, 
babiloniečių... sukurtas kultū
rines vertybes, taip nebus 
aplenkta ir šio krašto dabartinė 
žmonių gerovė. 

Juk dabar čia savižudiškai 
elgiasi visi keturi šio krašto ker
tiniai akmenys: šeima, mo
kykla, Bažnyčia ir visuomenė! 
Kai visa ši ketveriukė 
išmintingai tvarkėsi, šis kraštas 
tapo padoraus darbininko ro
jumi — geriausia vietove. 

Dabar į klystkelį pasinešusi 
čionykščių mažuma priartino 
šiam kraštui sunkius laikus: ji 
mėgina versti ant šono šį nuo
stabiai puikų, didelį kraštą. O 
kai jis bus ant šono paguldytas, 
visi pateksime tarp sugriauto 

gėrio griuvėsių. Tai netrukus 
ats i t iks , jei atsisakydama 
dorybių didžioji dauguma 
neatsispirs nedoros mažumos 
užmačioms ir neims laikytis 
Gamtos-Tvėrėjo nesugriau
namų nuostatų. 

Čia padorūs mokytojai skun
džiasi baisia padėtimi 
mokyklose. Josna mokiniai 
atsineša peilius, skustuvus, 
ginklus. Jose platinamos ištvir
kavimui priemonės, jas meta iki 
70% lankančiųjų. Tuomi didėja 
nusikaltėlių skaičius, kurių jau 
dabar nesutalpina kalėjimai. 

Čia ligoninės ir jų ambulato
rijos yra užverstos 90% paties 
žmogaus prišauktomis ne
galėmis sunegalavusiaisiais. 
Štai pereitos savatės ketvirta
dienį gydytojas ištyrė 18 ligonių 
ir nė vieno jų nebuvo normaliai, 
gyvenišmiškai sunegalavusio 
kaip tas kiekvienam gali pasi
taikyti. Ne, tie visi 18 patys 
prisišaukė ligas: du jų sirgo 
AIDS pavietre, keturi buvo 
nutukę dėl persivalgymo, šeši 
susirgę girtaujant, penki rūko-
riai,neleidžiantys sugyti jų žaiz
dom viduriuose, vienas valgąs 
druskos pilnus buljono gabalus 
ir trukdąs kraujospūdžiui susi-
normuoti. 

Tokie žmonės gydomi be 
užmokesčio, tarsi jie būtų pre
zidentai ar turtingieji. Deja, 
visos geriausio gydymo pastan
gos eina niekais, nes patys ne
išmintingi ligoniai neatlieka 
normalaus žmogaus pareigų: 
neištiesina savo kreivo 
gyvenimo kelio, nepildo gydyto
jo nurodymų. Tokie užkrauna 
šiam kraštui nepakeliamą 
naštą. Todėl ir kyla klausimas, 
kaip ilgai išsilaikys tas. kol kas 
išmintingųjų palaikomas, tikru 
žemės rojumi galįs būti kraštas? 

Tuo labiau, kad čia ir dvasinis 
— religinis laukas yra gerokai 
usnimis apaugęs. Nežiūrint kai 
kurių dvasinėje srityje savęs 
išsižadančių darbuotojų, gera 
dalis dvasiškių čia virto 
dvasiniais valdininkais: neugdo 
žmoguje Žmogaus: pagrindinio 
dalyko — išmintingumo. Tokie 
darbą užgožia ceremonijomis, 
žodine veikla, kitam savo dar
bo pavedimu, o dėl svarbiausio 
darbo — savyje ir savuose 
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parapijiečiuose išmintingumo 
gausinimo — mažiausiai savo 
galvas suka. 

Aišku, kad tokioje aplinkoje 
netarpsta nei kūno, nei dvasios 
gėris; dar daugiau — jis pasi
baisėtinai smunka. Tą patys 
matome čia gyvendami. 

Per daug čionykščių šeimų 
turi tik vieną iš tėvų. Tokių 
vaikų auklėjimas nukenčia ir 
neišauklėtieji d id ina 
neišmintingųjų eiles. Tuo pačiu 
gausėja nemokšos ir nusikals
tantieji. Dar blogiau: neiš
mintingi tėvai įvairiopai skriau
džia savo vaikus, o šių priežiū
ros našta gula ant dirbančiųjų 
pečių. 

Čia yra gerokai pairęs ir 
ketvirtasis šį kraštą prilai
kantis kertinis akmuo — tai 
visuomenės gausus neišmintin
gumas: nepasitikėjimas savo jė
gomis. Dėl viso to čia klesti 
narkomanija, g i r t a v i m a s , 
rūkymas ir persivalgymas, o 
dvasinėje srityje nesikišimas į 
kito reikalus, ka i k i š t i s 
išmintingam privalu: kai kitas 
yra skriaudžiamas, o niekas iš 
minios jo neužtaria. Čia ne
vyrauja visuomeniniai nuosta
tai, todėl čia negimusieji yra 
masiniai žudomi. 

Neužmerkime akių, neužsi-
kimškime ausų ir neužsi
čiaupkime burnų, kai savo krei
vo gyvenimo tiesinimui reikia 
regos, girdos ir ne vien burninės 
veiklos. 

Kaip sniego gniūžtė ritinama 
virsta į didžiulį kamuolį, taip šio 
krašto pamat in ių k e t u r i ų 
ramsčių prasidėjęs gedimas ne
truks priartinti katastrofą, ypač 
dabar čionykščiams politikams 
sveikatos apdraudos srityje pri
statant melą už tiesą: neva 
Kanados žmoniška — kiekvieną 
kanadietį apd raudž i an t i 
sveikatos s is tema esan t i 
niekam neverta, amerikiečiams 
nepriimtina. 

Tučtuojau reikia lopyti visus 
plyšius kūno ir dvasios 
reikaluose. Juk dabar Chicagos 
vidurmiestyje nebūtų mili
jonines išlaidas sukėlęs paplū
dęs upės vanduo, jei kam rei
kia būtų buvę pranešta, už 35 
centus telefonu paskambinant. 
Tuomet mažas plyšelis, atsira
dęs po upe tunelyje, būtų buvęs 
lengvai užtaisytas. 

Taip ir mums visiems dabar, 
oi dabar reikia elgtis: velykiškai 
keltis, nemeluotai keltis visose 
srityse, ypač visus kūno ir 
dvasios plyšius-skyles sutaisyti, 
užlopyti. Žinoma, tada šioks 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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Valandos pagal susitarimą 
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toks lopas teks ir lietuviškai šir
džiai. To visi, juk, pageidau
jame. Tad tegul mums lieka per 
mažai dienų darbui širdies 
naudai. 

„Prisikėlusių" tėvų iš akių 
neišleidžiami vaikai,namuose ir 
brangiai kainuojančiose mokyk
lose drausminami ir nuolat 

naudingais darbais užimti, 
baigia inžinerijos bei medicinos 
mokslus ir sėkmingiausiai 
verčiasi. Kai tokiuo keliu ims 
daugiau l ietuviškų šeimų 
keliauti, visiems mums bus visą 
laiką Velykos! 
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Kol skamba daina 

IŠEIVIJA DAR GYVA! 
Dešimtmečiais rūpinomės, 

kad savojoje žemėje tau ta 
išliktų gyva. Dabar Lietuvai 
atsistatant, reikia pradėti 
rūpintis, kad išliktų išeivija. Po 
pirmojo pasaulinio karo 
Amerikos lietuvių parama 
kraštui buvo labai ryški. Ne tik 
politiškai, bet ir ekonomiškai la
bai daug padėjo. Savo ruožtu 
Lietuva padėjo išeivijai. Iš 
Lietuvos atvyko kunigai, kurie 
dirbo pastoracini darbą lietuvių 
parapijose ir tuo sustiprino jų 
lietuviškumą. Laikraščiai taip 
pat susilaukė vieno kito redak
toriaus ar jų talkininko. De
ja, istorijos registruose nėra 
nurodoma apie įvairių „muzi
kantų" antplūdį. Pati Lietuva 
tuomet jų irgi per daug neturėjo. 
Yra istorinis faktas, kad jokia 
išeivija (išskyrus žydus), jeigu 
negauna šviežio kraujo ir neturi 
ryšių su savu kraštu, negali il
gai išlikti. Geležinei uždangai 
subyrėjus, prapliupo banga 
giminių ir giminaičių. Pergy
venome susiart inimo ir 
džiaugsmo dienas, kuomet 
lietuvis glaudės prie lietuvio. 

Dabar pirmiesiems įspū
džiams praėjus ir jausmams 
atvėsus, reikia apie save apsi
dairyti ir patikrinti savus 
aruodus. Reikia pasižiūrėti, ar 
pastarųjų kelių metų eigoje, 
mes esame dvasiškai ir kultū
riškai sustiprėję. Tai reikia 
pasakyti, kad balansas yra nei
giamas. Nors ir susilaukėme 
daug naujų ateivių, tačiau bent 
rašančiajam nėra žinoma, kad 
jie būtų aktyviai ir pastoviai įsi
jungę į išeivijos kultūrinį 
gyvenimą. Mūsų laikraščių 
redakcijos yra darę pastangas 
rasti senstantiems redakto
riams pakaitalą ar pagelbi-
ninkus. Buvo bandyta atvyku
sius žurnalistus į darbą įjungti, 
tačiau nieko iš to neišėjo. 
Vienas re ikalas yra būti 
redakcijos sąraše, kur du ar 
trys tuzinai pavardžių yra 
surašyta; visai kitas reikalas, 
kai darbas turi būti atliktas 
vieno ar kelių. Ir kituose 
kultūrinės veiklos baruose, nau
jo kraujo įnašų beveik neteko 
pastebėti. Tad reikia daugiau 
dėmesio kreipti saviesiems. Ne 
tik dėmesį kreipti, bet ir jų 
veiklą aktyviau paremti. Ne tik 
materialinė, bet ir moralinė 
parama labai daug reiškia. 

Ir išeivijos padangėje per de
besų properšas matyti švie
sesnių pragiedrulių, tik jie 
galėtų būti dažnesni. Svarbiau
sia, išeivija turi save įtikinti, 
kad Lietuvos atstatymas neturi 
reikšti jos pražūties. Ir išeivija 
turi savo kelią ir savo paskirtį. 
Viena iš pagrindinių mus jun
giančių veiksnių turi būti kultū
rinė veikla. Kadangi esame 
plačiai po įvairius priemiesčius 
išsimėtę, tad dažniau turime 
susitikti koncertų salėse ir 
kultūriniuose renginiuose, o ne 
vien tik laidotuvių koplyčiose. 
Deja, daugelį tautiečių tik 
pastarosiose įstaigose tenka 
matyti. Nereikia per anksti 
skubėti į kazimierienes. Pa-
spėsime! 

Dabar reikėtų keletą žodžių ir 
apie mūsų spaudą įterpti. 
Paskutiniu metu teko girdėti ir 
skaityti apie sunkią spaudos 
padėtį. Mes galime kitais klau
simais ir skirtingas nuomones 
turėti, bet čia to neturėtų būti. 
Jeigu savo spaudos neturėsime, 
tai negalėsime ir skirtingų 
nuomonių pareikšti. Be to, be 
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spaudos nežinosime nė kas 
koplyčiose vyksta! 

Manau, kad spaudos paminė
jimas neišmušė šio rašinio iš pa
grindinės temos. Kadangi jau 
buvo paminėti „pragiedruliai", 
tad gal reikėtų kiek ilgėliau 
prie jų sustoti. Vienas iš jų jau 
prieš kurį laiką minėtas, tai 
atjaunėjusio „Dainavos" an
samblio pasirodymas. Chicagos 
l ie tuviška visuomenė or
ganizuotomis pastangomis tu
rėtų pasistengti, kad ansamblis 
sustiprėtų ir dar ilgai gyvuotų. 
Tai turėtų būti mūsų visų bend
ras rūpestis. Jeigu tik Vasario 
16-tosios proga jį atsiminsime, 
kad programą atliktų — tai grei
tai galime mes jo nebeturėti. 
Įvairios mūsų jaunimo or
ganizacijos turėtų savo narius 
paskatinti ir menine veikla 
susidomėti. Į ką būtų panaši 
išeivijos sostinė, jeigu net 
vienintel io ansamblio ne
beturėtų. O tai gali įvykti! 

Antras meninis renginys, 
kuris maloniai nuteikė ir paliko 
išliekančius įspūdžius, ta i 
„Draugo" rengtas koncertas. 
Svečiai iš Toronto parodė, kad 
ir išeivija yra gyva ir nepasi
duoda. Torontiečiai sugebėjo 
atvažiuoti net su dviem kolekty
vais: ansambliai „Volungė" ir 
„Gintaras". Jie vienas kitą pa
pildė ir sudarė darnią visumą. 
Ypač buvo malonu matyti, 
gintariečių jaunimo būrį- Kol 
yra toks gražus jaunimo būrys, 
tol nereikia į pesimizmą kristi. 
Iš torontiečių reikėjo pasimo
kyti, kaip koncertinę programą 
sudaryti. Nebuvo kalbų ir aiški
nimų, taip pat ir tuščios scenos 
nebuvo. Vieną programos dalį 
atlikę, tuojau persigrupuoja ir 
jau kitoje sudėtyje tol iau 
dainuoja. Įspūdingas buvo 
kanklių kolektyvas ir rageliai. 
Nesiteiravau, bet spėju, kad to
rontiečiai yra į savo eiles 
įtraukę ir naujai iš Lietuvos 
atvykusius. Rašančiajam ypač 
patiko antroji koncerto pro
gramos dalis. Visas kolektyvas 
buvo vakariniais rūbais, į pro
gramą buvo įterpta ir pora 
tango. Jau yra atsibodę, kuomet 
vadinami „orkestrantai" tuščią 
statinę daužo. Berods yra įsta
tymai, kurie nustato ir triukš
mo ribą. Torontiečiams tai ne
taikoma, kadangi jų muzika 
buvo raminanti ir nukelianti į 
tolimos jaunystės laikus. 

Visa koncerto programa 
sudaryta labai išradingai. Į pro
gramą įtraukta daug jaunes
niųjų kompozitorių. Apsiėjo, 
berods tik su viena polka. Pasi
rodo, kad galima ir be polkų 
atlikti tautinę programos dalį. 
Nereikia tautiškumo sieti su 
klumpėmis ir baudžiava. Su tuo 
mes jaunosios kartos prie savęs 
neišlaikysime. Mūsų protėviai 
buvo ne tik baudžiauninkai, bet 
davė ir valdantįjį luomą Rytų 
Europai. Gediminaičių pali
kuonys sėdėjo daugelyje Euro
pos sostų. Algirdas daužė 
Maskvos vartus, o jo palikuonys 
šimtmečiams praėjus ir pačią 
Maskvos imperiją sugriovė. 
Nustokime būti visą laiką 
„skriaudžiamaisiais" — lyg 
Europos vieškelių pavargėliai. 
Su verkšlenimais ir skurdu 
nieko neužimponuosime. Atei
kime į tautų šeimą, kaip „lygūs 
su lygiaisiais". Tad ženkime į 
XXI-mą šimtmetį galvas pakėlę 
ir klumpes Rumšiškėse palikę! 

J . Ž. 

Būnant Lietuvoje, teko 
dalyvauti trijų skelbtų 
konkursų finaluose Lietuvos 
vidurinių mokyklų (gimnazijų) 
moksleiviams, o mecenatai 
buvo Amerikos lietuviai. Vasa
rio 21 d. penkios premijos buvo 
įteiktos poeto Bernardo Braz
džionio vardo jaunųjų poezijos 
kūrėjų konkurso laimėtojams, 
vasario 28 d. Kražiuose buvo 
įteiktos t rys premijos už 
konkursinius lietuvių kalbos ir 
literatūros rašinius, o kovo 13 
d. penki tūkstančiai devyni 
šimtai dolerių buvo išdalyta 
anglų kalbos konkurso laimė
tojams. 

Penkios premijos už poeziją 

Poeto Bernardo Brazdžionio 
vardo jaunųjų poetų konkurso 
laimėtojams premijos buvo 
įteiktos vasario 21 d. Premijų 
šventė vyko 34 Vilniaus viduri
nėje mokykloje, kurios trys 
mokiniai ir du mokinių tėvai 
žuvo 1991 sausio 13 d., gindami 
televizijos bokštą. Praėjusiais 
metais savo keliones per Lie
tuvos gimnazijas Bernardas 
Brazdžionis kaip tik pradėjo iš 
šios mokyklos. 

Premijų šventei vadovavo poe
tas Algimantas Zurba, „Moks
leivio" žurnalo redaktorius, šio 
konkurso organiztorius. Dalyva
vo iš Alytaus, Kauno, Kėdainių, 
Prienų ir Radviliškio atvykę 
premijų laimėtojai. Vertinimo 
komisijos nariai — poetai 
Solveiga Daugirdaitė, Eugenijus 
Matuzevičius ir Mar tynas 
Vainilaitis. Buvo ir konkurso 
mecenatė čikagietė Daina 
Kojelytė. Premijų įteikimą 
stebėjo gražus 34-osios mokyk
los mokinių būrys, taip pat 
mokytojai bei laureatų arti
mieji. 

Šventę pradėjo Kultūros ir 
švietimo ministerijos atstovė 
Živilė Bandorienė ir tolimesnį 
vadovavimą perdavė poetui Alg. 
Zurbai. J i s papaskojo apie 
konkurso idėjos kilmę ir eigą, o 
apie poetą Bernardą Brazdžionį, 
kurio vardu konkursas praves
tas , tarp kitko taip išreiškė: 
„Bernardo Brazdžiono kūryba 
— viena gražiausių plytų mūsų 
kultūros pastate... Nė vienas iš 
mūsų poetų taip ryškiai netapo 
atgimimo poetu kaip Bernardas 
Brazdžionis. Jo šauksmas, 
žadinęs Lietuvos dvasią, 
šiandien yra įgijęs didelę 
prasmę Lietuvai, ištrūkusiai iš 
imperijos geležinio glėbio". 
Mecenatė Kojelytė pridėjo, kad 
„Brazdžionio kūryba mano kar
tai, gimusiai Amerikoje, įkvėpė 
meilę Lietuvai, kurios mes ne
buvome matę". 

Premijos buvo pripažintos 

JUOZAS KOJELIS 

penkiems konkurso dalyviams: 
Aistei Birgerytei iš Prienų, 
Dianai Eriksonaitei iš Kėdai
nių, Egidijai Grigai tei iš 
Sidabravo (Radviliškio raj.), 
Dariui Jakulevičiui iš Kauno ir 
Ramunei Rakauskaitei iš Aly
taus. Visos premijos lygiavertės, 
t ik vertintojų komisija S 
pripažino, kad Grigaitės eilės 
lyg artimiausios Brazdžionio 
jaunystės kūrybai, tad jai teko 
ir poeto dovana — plunksna 
( tuš inukas ) ir specialiai 
parašytas ketureilis. Dovana 
merga i te i išspaudė ašarą. 
Laureatės ir laureatas paskai
tė savo kūrybos pavyzdžius. 

Poeta i Matuzevičius ir 
Vainilaitis papasakojo apie tai, 
kaip Brazdžionis visada globo
jo jaunuosius kūrėjus ir kaip jie 
patys susipažino su Brazdžioniu 
ir jo kūryba. Šešios devintokės 
išreiškė savo nuomones apie 
Brazdžionio kūrybą ir padekla
mavo jo eiles, o mergaičių trio 
padainavo. Rašantysis, poeto 
įgaliotas, palinkėjo sėkmės 
jauniesiems poezijos kūrėjams ir 
padėkojo organizatoriams, ver
tintojų komisijai bei 34-sios 
mokyklos mokytojams. 

Kiekvienas savo širdyje 
nešiojasi Dievą 

Už šią tema ger iaus ius 
rašinius trims Kražių vidurinės 
mokyklos mokiniams buvo pa
skirtos ir vasario 28 d. įteiktos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
premijos. Šis konkursas turi 
kiek savotišką istoriją. Ji rišasi 
su anglų kalbos Lietuvos vidu
rinėse mokyklose konkursu, ku
ris išsivystė iš LB Santa Moni-
cos apylinkės valdybos in
iciatyvos suorganizuoti poeto 
Bernardo Brazdžionio Lietuvos 
vidurinių mokyklų lankymą. Tą 
idėją praplėtė advokatė Žibutė 
Brinkienė, kuri įkūrė komitetą, 
sėkmingai pravedusį anglų kal
bos konkursą. Anglų kalbos 
konkursui atsirado šešiasdešimt 
po 100 dolerių premijų. Premi
ja buvo paskirta ir Kražių gim
nazijai, tačiau pasirodė, kad ten 
anglų kalba nedėstoma. Mece
na tė savo premijai skirtos 
šimtinės neperkėlė kitur, o 
paliko Kražiuose, skirdama 
lietuvių kalbos ir literatūros 
konkursui. 

Kražių gimnazijos lituanis
tinės suformulavo 10 temų ir iš 
anksto būsimiesiems konkurso 
dalyviams pranešė, jog viena iš 
tų temų konkurso dieną reikės 
rašyt i rašinį. Temos buvo 
įvairios, nuo bendrinių iki speci
fiškai literatūrinių. Konkursinę 
temą nulėmė pradžios mokyklos 
mokinys, iš dešimties temų iš

traukęs „Kiekvienas savo šir
dyje nešiojasi Dievą" (poeto 
Justino Marcinkevičiaus žo
džiai). 

Pirmą premiją laimėjo 11 kla
sės mokinė Lina Gaidjurgytė, 
antrąją — 11 klasės mokinys 
Manigi rdas Tamošaitis ir 
trečiąją — 12 klasės mokinė 
Sigita Mažrimaitė. Charakter
inga, kad savo rašiniuose visi 
laureatai Dievą riša su doru 
žmogaus gyvenimu. 

Štai trumpos ištraukos. 
Lina Gaidjurgytė: „Dievas... 

Kas tai? Tai viskas: ir gėris, ir 
meilė, ir dar daug, daug 
nuostabių savybių, kur ias 
mumyse išugdė meilė Dievui. 
Jeigu mylime Dievą, tai nega
lime būti blogi. Juk blogis — tai 
velnio sėkla. Tikėkime (juk 
turime kuo nors tikėti), ir mūsų 
širdyse deganti nors ir mažytė, 
bet stipri ugnelė neleis kerotis 
blogiui". 

Manigirdas Tamošaitis: „Ti
kintis ir besilaikantis Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų žmogus 
negali būti blogas, abejingas 
kitų nelaimėms. Giliai tikintis 
žmogus visada išties pagalbos 
ranką jos prašančiam, padės 
neturtingam, gyvenimo nu
skriaustam žmogui, nesvarbu, 
ar jis bus kitos tautybės ar kitos 
religijos — jam visada atsiras ir 
duonos kąsnis, ir šiltesnis rūbas, 
ir užuojautos žodis". 

Sigita Mažrimaitė: „Jeigu 
žmogus, turintis savyje idealą, 
pats bus panašus Į savo Dievą, 
jis taps gal ir nedidele, bet 
žmogiška idealybe. Tada aš 
tikiu, kad šio asmens širdyje 
degs ir švytės gėrio, grožio, 
meilės laužas, kurį užgesinti jau 
bus neįmanoma". 

Nuo darželio komunistinėje 
dvasioje auklėti konkurso lai
mėtojai perskaitė savo darbus, 
kuriuose konkurso mecenatė 
Daina Kojelytė pastebėjo su
brendusias mintis. 

— Ir kas nuostabu, — pasakė 
Daina, — kad tos mintys per
duotos paprasta, vietomis 
poetiška, bet labai suprantama 
kalba. Aš norėčiau, kad ateities 
konkursuose jūs prisimintu
mėte, kad ir sudėtingiausias 
mintis galima išsakyti paprasta 
kalba". 

Šventėje trumpas kalbeles 
pasakė gimnazijos direktorius, 
kapelionas ir Kelmės rajono 
Švietimo skyriaus vadovas. 
Beveik ištisai šios premijų 
šventės programa buvo perduo
t a per Lietuvos radiją ir 
parodyta televizijoje. 

Didysis konkursas 

Anglų kalbos premijų 
įteikimo šventė įvyko kovo 13 d. 

Anglų kalbos premijų šventėje kovo 13 d. Vilniuje kalba kultūros ir švietimo 
ministerijos atstovė Živilė Bandorienė, sėdi ministerio pavaduotojas Vincen
tas Dienys, ministerijos vieno departamento direktorė Vaida Paulauskaitė 
ir Amerikos ambasados atstovas Victor Sidabras. 

Vilniuje, Kultūros ir švietimo 
ministerijos salėje. Šiam kon
kursui atsirado penkiasdešimt 
devynios po šimtą dolerių 
premijos. Kultūros ir švietimo 
ministerija iš kiekvienos 
šimtinės padarė tris premijas 
50, 30 ir 20 dolerių vertės. Taip 
susidarė 177 laureatai, o su 
anglų kalbos mokytojais, kai 
kuriais tėvais, žurnalistais ir 
svečiais šventėje apsilankė per 
200 dalyvių. 

Ministeris Darius Kuolys atsi
prašė, kad šventėje negalėjo 
dalyvauti, nes tuo pačiu metu 
pas Vytautą Landsbergį lankėsi 
Vokietijos kultūrinė delegacija 
ir jam ten reikėjo būti. Jam 
atstovavo pirmasis pavaduoto
jas Vincentas Dienys. Programa 
pravedė ministerijos darbuoto
ja Živilė Bandorienė. V. Dienys 
padėkojo „lietuviams patrio
tams Amerikoje už sudarymą 
sąlygų mokiniams palenkty
niauti netradicinėse varžybose 
ir padėjimą mums grįžti į 
Europą", pasveikino ir sėkmės 
palinkėjo konkurso laimėto
jams. (Iki Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo, varžybomis 
buvo stiprinama rusų kalba). 

Konkurso organizatorių ir me
cenatų vardu žodelį t a rė 
rašantysis ir įteikė premijas. 
Gėlėmis ir dovanėlėmis buvo 
apkrautas prezidiumo stalas. 

Victor Sidabras, JAV kultūros 
ir spaudos attachė, atstovau
damas Amerikos ambasadai 
Vilniuje, pasidžiaugė Amerikos 
lietuviais, kurie „parodė tikrą 
amerikietišką dvasią, privačia 
iniciatyva suorganizavę šį 
konkursą". Amerikos ambasa
da laimėtojams įteikė savo do
vanėles: sieninį kalendorių su 
New Yorko vaizdais ir knygutes 
anglų kalba apie demokratiją. 
„Ilgokoje diplomatinėje tarny
boje", kalbėjo V. Sidabras, „yr^ 
tekę dalyvauti tokiuose įvykiuo
se ir dalyti dovaneles, bet nė 
vienam krašte nėra atsitikę 

kaip čia Vilniuje, kad ir amba
sados atstovai dovanas gautų. 
Ne tik jūs iš Vakarų, bet ir 
Vakarai iš jūsų kai ko gali 
pasimokyti". 

Živilė Bandorienė ministerijos 
vardu padėkojo „vis iems 
geriems žmonėms, kurių dėka ši 
šventė įvyko" ir ministerio 
Dariaus Kuolio vardu įteikė 
dovanėlę LB Santa Monicos 
apylinkei, kurios valdyba davė 
pradžią bent keliems įvykiams: 
poeto Bernardo Brazdžionio 
kelionėms per Lietuvos gimna
zijas ir anglų kalbos bei lietuvių 
kalbos ir literatūros konkur
sams. 

Kovo 13 d. Vilniuje vyko 
daugelio Lietuvos gimnazijų 
šventė. Iš pokalbių nesunku buvo 
suprasti, kad mokiniai, mokyto
jai ir tėvai didžiavosi ne tiek 
šimtinėmis, kiek mecenatais, 
stovinčiais kartu su savo tauta 
dvasinio atgimimo kelyje. Tuos 
jausmus nesunku išskaityti 
laureatės iš Kudirkos Naumies
čio Griganavičiūtės padėkos žo
dyje: 

— Nors lietinga ši kovo diena, 
bet mums, čia susirinkusiems 
moksleiviams, ji bus šviesiausia 
visuose prisiminimuose. Gerbia
mieji mūsų mecenatai ir globė
jai, šiandien jūs palaiminot 
mūsų startą į gyvenimą. Gal 
mes savo žiniomis nesame ver
ti šių apdovanojimų, bet, 
jausdami nuolatinę didžiulę 
skolą, dirbsime, stengsimės pa
teisinti Jūsų vil t is . Jūs 
nutiesėte mums lieptelį į didįjį 
tiltą, kuriuo mūsų atgimstanti 
Lietuva eina į pasaulį. Mes 
lauksime Jūsų gerbiami Glo
bėjai, Lietuvoje kasmet, kad 
atvažiuotumėte pažiūrėti, kaip 
mes praturtėjome savo dvasia ir 
žiniomis. Iš visos širdies — stip
rios sveikatos ir ilgiausių Jums 
metų! 

Ačiū Kultūros ir švietimo mi
nisterijai už nuolatinį rūpestį 
mumis, naujosios Lietuvos vai
kais. 

SVEČIUOSE PAS LIETUVOS 
STOMATOLOGUS 

JUOZAS KONČIUS 

Daugiausia visų kitų gražių 
dalykų gyvenime mes galime 
turėti po du, po tris, tuzinais, 
šimtais! Daug gražių rožių, 
žvaigždžių, saulėlydžių, vaivo
rykščių, brolių, seserų, tetų, 
pusseserių ir pusbrolių, bet tik 
vieną Motiną visame plačiame 
pasauly. K. D. Wiggin 

* * * 
Vilniaus miesto slėnį juo

siančios kalvos kai kur nuo 
Neries kyla laiptais. 

Ne vienoje tokioje terasoje, 
nebetilpdamas savo pradiniame 
slėnyje, miestas išėjo, išlipo per 
kalvas ir nusitęsė buvusiomis 
pakalnėmis į laukus ir miškus. 

Dauguma knygų rusų kalba. Matėsi viena kita knyga 
ir lietuvių kalba — temos daugiausia politinės, autoriai 
negirdėti. Kas nors turės nuspręsti, ką su tom knygom 
daryti. 

Praeis dar nemažai laiko, kol šios klinikos galės 
5 patenkinamai aptarnauti pacientus. Reikės įsigyti 

Vilniuje teko lankytis naujai kuriamoje Vilniaus daug modernesnės aparatūros, kurią dabar galima 
Universiteto stomatologinėje klinikoje. Klinika kuriasi nusipirkti tik už vakarietišką valiutą, o jos krašte 
neseniai atgautose buvusios KGB ligoninės patalpose, neatrodo, kad šiuo metu daug būtų. Tačiau kalbantis 
Pastatas didžiulis, apynaujis ir gan gerame stovyje, buvo malonu girdėti, jog dauguma šias klinikas 
Palatos tėra tik po dvi lovas, vietos daug, erdvu. Dvi aptarnaujanačių žmonių, ypač jaunesnioji karta, į ateitį 
palatos teturi tik po vieną lovą, o šalimais salonas — i žiūri optimistiškai. Svarbiausia, jie sako, kad dabar 
svečių kambarys su sofa, foteliais, televizija ir saldy- esame laisvi ir nebereikia baimintis savo bendradarbio 
tuvu. Įdomu, kas gydėsi šiose palatose. Stomatologės ar viršininko, turinčio reguliarius pasimatymus su 
Alina Purienė ir Ramutė Manelienė ir dr. Alvydas KGB pareigūnais ir privalančio jiems ką nors apie savo 
Šeikus aprodė mums šias patalpas, paaiškino, jog šiose kolegas ar pavaldinius atraportuoti. O su tais KGB 
dviejose palatose bus patalpinamos motinos su maža- patikėtiniais, sėdinčiais vadovaujančiuose postuose, 
mečiais vaikais, kai vaikams bus daromos sudė
tingesnės burnos operacijos ir reikės ilgėliau pagulėti 
ligoninėje. Iš viso klinika turės 60 lovų ir, kaip vado
vai tikino, nei viena iš jų tuščia nestovės, kad t ik jų 
užtektų, juk ligoniai bus priimami iš viso krašto. Čia 
bus daromos sudėtingesnės burnos operacijos, o taip 
pat veiks ir visi kiti stomatologiniai kabinetai. Nors 
jau buvo vėlyvas vakaras, bet keletas kabinetų dar dir
bo ir prie kiekvieno lūkuriavo vienas ar daugiau 
pacientų. Klinika turės ir nemažą su gera akustika 

teko dirbti, bendrauti, baimintis, kad nenukryptum 
kur nuo tiesaus ir užtikrinto socializmo kelio 

Jaunesnieji deda daug vilčių ir į privačią praktiką, 
kur savo kietu darbu, įsigytu pacientų pasitikėjimu, 
galės verstis, geriau aptarnauti žmones, o sau užsi
tikrinti realesnį uždarbį. 

Šalia privačios praktikos, žinoma, veiks ir toliau 
platesnės apimties klinikos bei poliklinikos su skir 
tingų sričių specialistais, technologais ir labora 
torijomis. Yra jau parengtas ir stomatologijos apsau 

auditoriją, kur bus pravedami stomatologams bei gos įstatymas, kurio projektas netrukus bus pateiktas 
seselėms pasitobulinimo seminarai ir skaitomos Parlamentui apsvarstyti. Šiame įstatyme yra 
paskaitos. Tai vienas vertingas KGB palikimas. įdomu, numatyta ir dantų sveikatingumo priežiūrai valstybinė 
kokio turinio paskaitą jie čia skaitė. Prie auditorijos apdrauda. Šio įstatymo klausimais daugiausia rūpinasi 
yra taip pat ir nemaža biblioteka. Lentynos pilnos naujai atgaivinta Lietuvos Dantų gydytojų draugija, 
knygų. Gaila, nebuvo laiko jų plačiau apžiūrėti. įkurta 1932 metais ir veikusi iki pirmo bolševikmečio. 

Draugijai vadovauja jaunas, energingas daktaras An
tanas Černikis. Entuziazmo, noro dirbti ir planų 
ateičiai jiems netrūksta. Jie stokoja medžiaginės 
paramos, geriau Vakarų pasaulyje išvystytos technikos 
bei patirties. Čia jie tikisi ir laukia talkos iš brolių 
dantų gydytojų iš užsienio. 

Kiek ir kokios talkos mūsų dantistai gyvenantys 
Vakaruose pajėgs savo kolegoms Lietuvoje sutelkti, 
parodys ateitis. „American Dental Assistance to 
Lithuania" organizacija numato šią talką vystyti, kaip 
minėta, dviem būdais. Pirma, bus bandoma prie odon
tologijos fakulteto Kaune įsteigti pavyzdinę mokymo 
kliniką, kur stažuosis vyresnių kursų studentai. 
Klinika būtų įrengta pagal modernius,Vakaruose iš
vystytus standartus, su iš Vakarų atvežtais ins
trumentais, medžiagomis ir vaistais. Kliniką prižiū
rėtų ir jai vadovautų bent vienas dantistas iš Vakarų 
ir dalintųsi savo patirtimi bei mokslu su vietiniais kole
gomis dantistais — stomatologais. 

Yra numatyta ir kita talkos kryptis, būtent, 
Loyolos Universiteto Chicagoje odontologijos fakultetas 
yra pažadėjęs taip pat ateiti Lietuvai į talką savo 
moksline patirtimi, literatūra, mokslo priemonėmis bei 
kitais įmanomais būdais. Loyolos Universitetas numa
to pasiųsti į Lietuvą savo atstovą susipažinti su ten 
veikiančia Medicinos akademijos stomatologijos 
fakulteto struktūra, mokymo sistema ir užmegzti tarp 
abiejų mokyklų akademinius ryšius. Šiems projektams 
visi atsakingieji asmenys, su kuriais Lietuvoje buvo 
tartasi, entuziastingai pritarė, bet kokia konkreti talka 
jiems yra svarbi ir laukiama. 

(Bus daugiau) 

• 
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SUSIDOMĖJIMAS 
INVESTICIJOMIS IR 
BIZNIU LIETUVOJE 

Lietuvos ambasada ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba balandžio 3 ir 4 d. Du-
pont viešbutyje Washingtone, 
ne per toliausiai nuo Lietuvos 
ambasados , suruošė kon
ferenciją tema „Investavimas ir 
biznis Lietuvoje". Nors kiek
vienas dalyvis turėjo sumokėti 
po 90 dol. registracijos mokestį, 
tačiau susidomėjimas konfe
rencija buvo didelis. Iš viso joje 
dalyvavo apie 170 žmonių, jų 
tarpe nemažai amerikiečių biz
nierių, įvairių ministerijų ats
tovų. Visi jie vieną ar kelis 
sykius yra lankęsi Lietuvoje. 

Pirmoji konferencijos diena 
buvo suskirstyta į šias temas: 
„Regiono apžvalga: problemos ir 
galimybės" (vadovavo advokatė 
R Narušienė), „Biznio įstatymų 
Lietuvoje padėtis ir jų kritika" 
(Lietuvos ambasadorius Wa-
shingtone S. Lozoraitis), „Biznio 
galimybės Lietuvoje" (tarptauti
nės prekybos konsultantas J. 
Pabed inskas ) , , ,Amerikos 
vyriausybės programos pakelti 
JAV biznį užjūriuose" (Lietuvos 
ambasados pareigūnas prekybos 
reikalams G. Draugelis) ir „Pri
vatizacijos klausimai" (vienos 
amerikiečių finansinės korpora
cijos pirmininkas K. Makaitis). 

Atidarydamas konferenciją 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Alg. Gečys 
pareiškė, kad Lietuva atliko 
vadovaujantį vaidmenį su
byrant Sovietų Sąjungai ir kad 
šiandien ji stato tiltus į laisvą 
ateitį bei ekonominę gerovę. Pa
brėžęs, jog konferencijos tikslas 
yra padėti Lietuvai praplėsti jos 
prekybą ir investicijas, oficialiai 
konferenciją atidaryti pakvietė 
Lietuvos ambasadorių Wa-
shingtone S. Lozoraitį. Konfe
rencija vyko anglų kalba, o 
svečių iš Lietuvos pranešimai 
atlikti lietuvių kalba vietoje 
buvo verčiami į anglų kalbą. 
Tas pareigas, šalia kitų, ypač 
pasigėrėtinai atliko Raimondas 
Kiršteinas. Tai dabartinio am
basadoriaus pavaduotojo ir ga
baus vertėjo Viktoro Nako 
įpėdinis. 

Ambasadorius S. Lozoraitis, 
k re ipdamas i s į svečius iš 
Lietuvos (jų tarpe buvo Tarp
tautinių ekonominių santykių 
viceministeris Vytautas Gri
cius, Lietuvos parlamento depu
t a t a s Romualdas Rudzys, 
Lietuvos verslininkų sąjungos 
pirmininkas Arvydas Stašaitis), 
kalbėjo: „Aš norėčiau pasakyti, 
kad jūs esate toje Amerikoje, 
kurią labai dažnai kritikuojame 
ir kuria esam nepatenkinti. Bet 
šiandien jūs pamatysite tą 
Ameriką, kuria reikia pasigė
rėti, ir būtent, kuri duoda pro
gos kiekvienam žmogui išdisku
tuoti visą, ką jis nori, todėl kad 
valstybės klausimai yra visų 
žmonių k laus imai . Nėra 
klausimo, kurio mes negalė
tumėm paliesti diskusijose..." 

Nepateis inamas 
b iurokra t izmas 

Pirmosios, daugiau ap
žvalginės dalies vadovė adv. R. 
Narušienė pirmuoju kalbėti 
pakvietė „Haritage Founda 
tion" atstovą W. Eggars'ą, kuris 
išsamiai apžvelgė padėtį Lietu
voje ir kartu pastebėjo, kad 
Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų 
Europos šalyse, bizniui kelią 
dar vis pastoja nepateisinamas 
biurokratizmas, atgrasantis 
Amerikos biznierius nuo in
vesticijų Lietuvoje. Nusiskundė 
dėl privatizacijos suvaržymų, 
ypač didžiųjų įmonių atvejais. 
Baigdamas pastebėjo, jog galop 
viskas priklauso nuo pačių 
Baltijos valstybių. Pasak Eggar-
so, didelės užsienio paramos 
Lietuvai nereikia, svarbiausia. 

kad Lietuvos eksportas galėtų 
patekti į pasaulio rinką. 

Kitas kalbėtojas R. Nichol-
son'as, JAV Tarptautinio vys
tymo agentūros atstovas, patvir
tino anksčiau kalbėjusio nuo
monę. Jis apibūdino Amerikos 
paramą Lietuvai, nurodydamas, 
kad kitų metų biudžete asignuo
ta 18 milijonų dolerių. Savo pa
stabas baigė praktiškais pa
tarimais — nelaukti palankaus 
ekonominio klimato, palankių 
įstatymų, bet tuojau imtis ini
ciatyvos ir kliūtis nugalėti. 

Tolimesniuose ambasadoriaus 
S. Lozoraičio pranešimuose bei 
diskusijose daugiausia dėmesio 
susilaukė naujasis Lietuvos už
sienio investicijų įstatymas. Dėl 
jo Lietuvos parlamento deputa
tas P. Rudzys taip kalbėjo: 
„Ūkis ir pramonė labai stipriai 
integruoti į vieną pusę, ir mes 
žinom, kad į priešingą pusę, 
negu reikėtų normaliam ūkiui 
būti integruotam. Per tokį 
trumpą laiką sunku buvo pa
ruošti gerus įstatymus. Mūsų 
parlamento priimti įstatymai 
nėra tokie viliojantys, kokių 
norėtų užsienio biznieriai.... Su 
investicijomis reikia skubėti, 
nes Lietuva nėra per didelė ir 
gali neužtekti vietos..." sakė 
deputatas. 

Tuo tarpu viceministeris V. 
Gricius dėl įs tatymų taip 
pasisakė: „Iš esmės yra priimta 
labai daug įstatymų, kurie 
reglamentuoja mūsų eko
nominių reformų pradžią. Pagal 
priimtus įstatymus visiškai ne
varžomi nuosavybės santykiai, 
šitame įstatyme pripažįstamos 
įvairios nuosavybės formos ir 

CLASSIFIED GUIDE 

Arkivyskupas Audrius Juozas Bačkis Vilniaus katedroj-bazilikoj kovo 3 d. laiko pirmąsias Mišias. 
Nuotr. Algimanto Žižiūno 

teisė turėti nuosavybę visiems 
užsienio piliečiams, kaip ir lie
tuviams..." 

Konferencijos dalyviams susi
darė įspūdis, kad Lietuvos at
stovai į kalbėtojų iškeltus 
klausimus pilnai neatsakė. 

Per priešpiečius, kurių metu 
dalyviai sausakimšai užpildė 
viešbučio valgyklą, kalbėjo JAV 
Atstovų rūmų narys iš Michi-
gano valstijos S. Levinas. Pa
daręs keletą pastabų apie biznio 
galimybes Lietuvoje, kongres-
manas pranešė apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių komercinio 
centro steigimą. Nors suma
nymas šiuo metu yra dar tik 
įstatymo projekto stadijoje, atro
do, kad Levinas neabejoja, jog 
projektas bus patvirtintas ir 
toks centras ar centrai Baltijos 
valstybėse veiks. 

Komandinė ekonominė 
sistema 

Popietinei sesijai vadovavęs 
ekonomistas J. Pabedinskas 
savo pranešime pareiškė, kad 
šiandieninėje Lietuvoje ir kitose 
buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikose aktyviausi žmonės 
esą spekuliantai. Pasak Pa

bedinsko, komandinės ekonomi
kos sistema dar vis galioja di
džiumoje ekonomikos sektorių, 
tuo tarpu vietinės valdžios per 
savo biurokratiją labai stengiasi 
ekonominį sektorių paskatinti 
dekretais, nors ir nesėkmingai. 

Po Pabedinsko kalbėjęs vice
ministeris V. Gricius į tai visai 
nereagavo. Kalbėjo apie pramo
nės tobulinimui reikalingą mili
jardinį kapitalą. Pvz. vien 
Mažeikių naftos rafinerijai 
reikia 800 milijonų dolerių. Naf
tos pramonės vystymui reikia 
300 milijonų dol., daug milijonų 
reikia naftos terminalui Klaipė
doje. 

Po to kalbėjęs Lietuvos vers
lininkų s-gos pirmininkas A. 
Stašaitis, nupasakojęs savo — 
buvusio sportininko — kelią į 
versl ininkus, kaip atrodo, 
įspraudė ir paaiškinimą Pa
bedinsko pastaboms dėl pade-

PORA ŠAUKŠTŲ... ALIEJAUS 
Paskutiniu metu Lietuvoje 

kalbos apie įvairiausią labdarą 
lyg ir pritilo. Tikriausiai ne 
todėl, kad tos labdaros būtų 
sumažėję. Priešingai, iš Vokie
tijos ir Danijos, Šveicarijos ir 
Islandijos vaikų namus ir prie
glaudas aplanko labdariai, 
kurie patys tiesiai į virpančias 
beglobių senelių ar pames
tinukų rankas įduoda karšta 
tropikų saule dvelkiantį 
apelsiną ar ant kaklo apvynio
ja marinosų vilnos šaliką, iš
troškusių ir išalkusių akyse ati
daro gardžių konservų dėžutę... 
Kai regi visus šituos vaizdus, 
filmuotus ne kur nors Etiopijo
je, apima prieštaringas jausmas: 
didis dėkingumas geraširdžiams 
užsienio svečiams ir mau
džiantis nusivylimas savimi, 
skaudi abejonė, ar iš tikrųjų 
esame tokie vargšai, ar tokius 
vaizduojame. Antraip, kuo pa
aiškinti tokį dalyką, kad iš kai 
kurių užsienio šalių gaunamos 
vaistų ir drabužių siuntos 
niekur kitur netinka kaip į 
šiukšlyną išmesti... Tikrai, 
tikrai, neperdedu. 

Nereikia sakyti, jog mūsų 
Onkologijos centras yra naujas, 
bet labai neturtingas. Tačiau 
vaistų siunta iš vienos labai 
tolimos šalies negalėjo nė kiek 
palengvinti vėžiu sergančių 
kančias. Mat gauti vaistai buvo 
pagaminti prieš... dešimt metų. 
Tiesa, toje pačioje siuntoje buvo 
ir vatos. Laimė, šita, kad ir pa
gaminta prieš... penkiasdešimt 
metų, buvo visiškai tinkama 
vartoti tiek patiems medikams, 
tiek ligoniams. Čia pravartu 
pridurti, jog Lietuvos vaistinėse 
vatos negalime nusipirkti jau 
senų seniausiai. Nors už kilo
gramą vatos reikia mokėti 140 
rublių (dar vasarą užtekdavo 40 
rublių, o prieš metus... 40 
kapeikų), bet vaistinėse jos 
klausinėti būtų daugiau nei 
nemandagu, nes prie kasos 
langelio beveik visur kabo 

užrašas „Vatos nėra". 
Tačiau ką daryti, kai vatos 

reikia kasdien, reikia visokiau
siems reikalams. Reikia 
kūdikių priežiūrai, reikia 
ligoniams, reikia, atsiprašau, 
moterims ir merginoms, nes hi
gienos paketų Lietuvoje taip pat 
nėra. Tiesa, vyriausias farma
cininkas V. Sakalauskas per 
televiziją paaiškino, gal pa
guodė, jog ir mūsų pramonė 
galėtų šituos dalykus gaminti. 
Tačiau nepasakė, kodėl ne
gamina, ir kas turi pasirūpinti, 
kad gamintų. O kol kas, eida
mas į vaistinę užsisakyti vais
tų, nepamiršk pasiimti užrašų 
knygelės. Jeigu jums reikia 
pagaminti kokį tepaliuką, vais
tininkė maloniai pasakys, jog 
jūs turite atnešti pora Šaukštų 
aliejaus. Gero, paties geriausio, 
nes vaistinė aliejaus neturi, o be 
aliejaus tepaliuko jums išmai
šyti negali. O kai nunešite pora 
šaukštų aliejaus, pridurs, jog 
tepaliuko neturi į ką sukrėsti, 
vadinasi, reikia atnešti ir kokį 
indelį... O kai atnešite indelį, 
sužinosite, jog nėra su kuo jo 
uždengti... 

Nemanykite, jog juokauju. 
Dabar Lietuvoje sunku rasti 
tokį daiktą, kurį be vargo, pri
reikus, galėtum nusipirkti. 
Aliejui jau seniai niekas talonų 
nebeskiria, nes aliejaus, kaip 
matote, neturi nė vaistinės. 
Liūdna. 

Salomėja Čičiškina 
Vilnius. 1992.01.20 

PASIŽYMĖKITE 
1992 m. gegužės 2 dieną! 

Savo dalyvavimu paremsite 
MERCY LIFT veiklą. 

onvssEY 
MEKCPLIFT DINNER BENEFIT 

Kokteiliai, Iškilminga vakarienė, muzika Ir 
šokiai 

Rezervaci jos: 
Rita Kla laHen* 
(708) 441 -8137 

$ 1 2 5 . 0 0 asmeniui 
(stalai po 8 asm.) 

MERCY LIFT 

REAL ESTATE .HEAL ESTATE 

ties dabartinėje Lietuvoje, 
pareikšdamas: „Mes įkūrėm 
klubą verslininkų diskusijoms. 
Aš manau, kad tai buvo judė
jimo pradžia, kuris vadinas 
verslo laisvės judėjimas ....Tie 
žmonės, kurie pas mus atva
žiuoja, ir verslininkai ir konsul
tantai..., kurie duoda patarimus 
Lietuvos bankui, Lietuvos 
vyriausybei, beveik nė vienas 
nėra girdėjęs apie tą judėjimą ir 
apie to judėjimo autorius.... Tai 
galite suprasti, kaip mums 
spręsti problemas socializmo 
išnaikinimo, jeigu mes patys 
nežinom jo analogijos..." 

Pirmoji dalyvius sudominusi 
konferencijos diena baigėsi pra
nešimu apie Amerikos para
mos Lietuvai programas ir 
vakare įvykusiu priėmimu Lie
tuvos ambasadoje. 

VI. Rmjs. 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vi ln ius (į v ieną pusę) $ 6 2 1 . 0 0 

Vi ln ius—Chicago (į v ieną pusę) $ 5 0 0 . 0 0 
(pačiam pasirūpint t ransportaci ją iš Vi lniaus į Varšuvą) 

Chicago—Vl ln ius-Chlcago $ 8 7 2 . 0 0 
(ten ir atgal) 

Vi ln ius—Chicago—Vi ln ius $ 7 1 5 . 0 0 
(pačiam pasirūpint t ransportaci ją iš Vilniaus į Varšuvą) 

G O L O W I N G S TRAVEL 
5 3 4 8 N . M l lwaukee 
Ch icago . IL 6 0 8 3 0 
T o l . 3 1 2 - 7 7 5 - 5 7 0 0 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

•f*-

M 
• 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

• 5 2 9 S. Kstffls Ava., 
Chicago. IL 90629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lletuvlikai 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simams 

Irena BMnstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzto Ave. 
Tel. 436-7878 

Onluifcg 

***ą] 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

2 i Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja Įvairiu nuosavy
bių, pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res 312-778-3971 

Vilniuje p a r d u o d a m a s 5 kamb . 
3 mieg . modernus, su visais pato
gumais butas. Adresas: Žadeikos 

2-39 Kreipt is: N e w Y o r k t e l . 
9 1 4 - 8 3 4 - 8 3 8 2 . 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208Va West 95 th St re t 
Te l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

» . "l 

L I T H U A N I A M Y H E R I T A G E 
Edi ted by V ladas Vi je ik is 

Knyga ang lų kalboje, pagr in
d inės ž in ios apie Lietuvą, 1300 
i l ius t rac i jų , 4 0 0 ps l . Le id inys 
didel io fo rmato , kietais viršeliais, 
gražia i iš le ista „ T ė v i š k ė l ė s " lei
dyk los Ch icago je , 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Print ing. Tai graži 
dovana įvair iomis progomis. Kaina 
su pers iunt imu 22.75 dol . Illinojaus 
gyventoja i dar pr ideda 1.60 valst i-

i jos mokesč io . Užsakymus siųst i : 
„ D R A U G A S " 

4 5 4 5 W . 6 3 r d St. 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

A L K O H O L I K Ų A N O N Y M O U S 
sus i r i nk ima i l ietuvių kalboje 
vyksta penktad ien ia is Lemon-
te . In formaci ja i kreipt is į Matą: 
7 0 8 - 9 6 4 - 1 8 2 6 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 
* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 
Tel. 213-662-3963 

INTERNATIONAL 
T R A V E L CONSULTANTS i^iiyAŠ^ 

Organizuojam© grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R O O — siunčiame o ro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketg pasir ink imas su garantuotu pr istatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

t f 28 South 7 t th A V « W M 
Mtdtory MHI, Imrtoto w045 f 
TetofOfMM (706) 430-7272 

223 Kafvartfc gatv* 
VNnkM, Lietuva 
Telefoną* 380-115 Ir 778-392 

„VARPAS" 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti { Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

kariškus šautuvus. 
* Sutvarkome medžioklės reikalus Lietuvoje. 
* Padedame greit susisiekti su Lietuva fax'u 
(per 1 dieną) 

Kreiptis į Antaną Jokubauską, 
tel. 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 



rinkime. Kviečiame šiai or- T • m. 
„„ •„ „„•• • i , , . Lai motinos pris imena, kad jų ganizac i ja i p r i k l a u s a n č i a s . , . - A 4 u - * u ~ • L~*~^.2_Z - uyiao keliai t u r ė t ų bū t i va ikams pir-
motens įsijungti i mūsų eiles. Z -

masis a l to r ius . 
Pierre I'Ermite 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. balandžio mėn. 28 d. 

J . M. 

LAK Moterų sąjungos 5 kuopos susirinkime. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

DARBŠČIOS 
S Ą J U N G I E T Ė S 

LAK Moterų sąjungos 5 
kuopa šių metų veiklą pradėjo 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
švente, kurią rengė Worcesterio 
Lietuvių organizacijų taryba 
vasario 16 dieną. Dalyvavome 
šv. Mišiose, aukojamose už 
Lietuvą, M a i r o n i o Pa rke 
vykusiame minėjime ir įtei
kėme „Dovana Lietuvai" fondui 
100.00 dol. auką. 

Kovo 8 d. šventėme Šv. Kazi
miero parapijos globėjo šventę, 
kurioje parapijos taryba Mai
ronio Parko didžiojoje salėje 
kasmet suruošia tradicinius pa
rapijos pietus, kuriuose gausiai 
dalyvaujame. 

Kovo 29 d. šaulių rinktinė 
Maironio Parke suruošė solisčių 
iš Lietuvos A. Vilčinskaitės i r 
A. Krikščiūnaitės koncertą. 
Akompanavo vienas žymiausių 
Lietuvos pianistų muz. P. Stra

vinskas. Žavėjomės puikiu kon
certu, o po to vaišinomės. 

Balandžio 5 d. mūsų parapijo
je buvo Švč. Sakramento ado
racijos diena. Baigėsi 5 vai. vak. 
šv. Mišiomis ir procesija, kurioje 
dalyvavome organizuotai su 
vėliava. Kun. dr. V. C u k u r a s iš 
Pu tnam, Conn., giliai prasm
ingu pamokslu išryškino šv. 
Mišių auką, kurioje dalyvauja 
pilnutinis Kristus. Kvietė, kas
dien išklausyti šv. Mišias. Ra
gino kasdien prisiminti Kris
taus kvietimą: „Ateikite pas 
mane visi..." 

Atskubėjo Didžioji savai tė . 
Didįjį Penktadieni po pamaldų 
bažnyčioje kalbėjome rožinį. Dvi 
paslaptis skyrėme už Amerikos 
religinį ir moralinį a tgimimą. 
Ki tas dvi už Lietuvą, k a d ten 
grįžtų taika ir ramybė. Likusią 
— už kiekvienos dalyvės šeimą. 

Didįjį Šeštadienį vadovavome 
Švč. Sakramento adoracijai nuo 
7 vai . ryto iki 7 vai. vakaro . 

Velykų rytą organizuotai su 
vėliava dalyvavome Kr i s t aus 
Prisikėlimo šv. Mišiose, pro-

LIETUVA MOTERŲ AKIMIS 
KAZYS B A R O N A S 

Vokietijos moterų žurnalas 
„Brigitte" balandžio mėn. lai
doje atspausdino platų straips
nį apie Pabaltijo valstybes. Be 
abejo, įspūdžius aprašo taip pa t 
moterys, moterišku kruopštu
mu, kartais žymiai daugiau 
pastebėdamos už vyrus, beveik 
aplenkdamos politines proble
mas. 

Iš Rygos į Vilnių vokietės va
žiavo taksi, sumokėdamos už 
300 km kelionę 40 vokiškų 
markių (1 JAV dol. = lm. 63 pf.) 
Latvijos sieną pervažiavo be 
jokio patikrinimo, tačiau sustojo 
prie Lietuvos muitinės, norė
damos pase atminčiai palikti 
Lietuvos vizą. 

P i rmas sos t inės vaizdas: 
įsimylėjusios porelės vaikšto 
arkikatedros aikštėje (tą gal i 
pastebėti t ik „gražioji lytis"), 
moterys — „mini" sijonukais, 
vyrai džinsų striukėm. An t 
suolų sėdi moksleiviai, trauk
dami „pirmą dūmą". Gatvių 
pavadinimai tik lietuviški, ki-
riliški užrašai seniai nuimti. 

Ką joms l a t v i a i Rygoje 
pasakė? „Lietuviai yra kito
niški . Mes, l a tv ia i , esame 
ramūs, santūrus, susilaiką. Tuo 
tarpu lietuviai visuomet kovo
jo". 

„Bet ir pamaldūs yra lietu
v i a i " — rašo vok ie tės . 
Lietuviška Roma vadinamas 
Vi ln ius dė l savo gaus ių 
šventovių. Aplanko moterys 
Aušros V a r t u s , koplyčią, 
matydamos su Rožiniu besi
meldžiančius l ie tuvius, šv. 
Marijos paveikią, papuoštą 
sidabrinėm širdim kaip padėką 
už išklausytas maldas išpil
dytus prašymus. 

Lietuva — ūkio kraštas. Ste
bisi vokietės, nematydamos 

ūkius skiriančių tvorų. Vaizdas 
— švediškos pašto a tv i ru tės : 
namai dažyti geltona ar mėlyna 
s p a l v a ( t a u t i n ė s Šved i jo s 
spa lvos — K.B.), p a u k š č i ų 
baidyklės daržuose. 

Vokietės skaitytojas perkel ia 
į T rakus pažymėdamos, kad šis 
mies tas — t ik 25 km nuo Vil
n iaus , XIV šimtmetyje buvo 
Lietuvos sostinė. Jos ap lanko 
saloje restauruotą pilį, muziejų. 

Nebūtų vokietės vokietėm, 
neparagaudamos l i e tuv iškos 
virtuvės valgio bei paduodamos 
skaitytojams valgyklų antrašus . 
Vilniuje vokietės siūlo rūsyje 
Medininkų valgyklą ir kavinę 
(Aušros Var tų g-vė nr . 8), 
„St ikl iai" — klasikinė muzika, 
frakuoti padavėjai, pirmos kla
ses virtuvė (kampas Gaono ir 
Stiklių g-vės), apsipirkimui — 
galerija „Arka" (Aušros Var tų 
g-vė nr. 7). 

Autorės visai teisingai pažy
mi, kad Pabaltijo vals tybės 
negal i lygintis valgyklom a r 
prabangiom Vakarų lygio apsi
p i rk imo k r a u t u v ė m , t a č i a u 
paduoti antrašai (taip pa t Rygos 

Nuotr. Bernadetos 

cesijoje ir džiaugsmingai giedo
jome „Kr is tus kėlės, mirt is 
krito, Aleliuja, Aleliuja!" 

Gegužės 10 d. švęsime Mo
tinos dieną. Dalyvausime orga
nizuotai su kuopos vėliava šv. 
Mišiose už gyvas ir mirusias 
motinas, kur ias mes kasmet 
užprašome. 

Gegužės 24 d. ruošiama Madų 
paroda Maironio Parko žemu

tinėje salėje. Modeliuotojos dau
giausia sąjungietės, įvairaus 
amžiaus. Madų paroda bus labai 
įdomi. 

Tėvai Pranciškonai Kenne-
bunkport, Maine, po kelių metų 
per t raukos atgaivino Lietuvių 
dieną — pikniką jų sodyboje, 
kuris šiais metais vyks liepos 12 
dieną. Į pikniką keliaujantiems 
organizuojame autobusą. 

Parapijos salės atnaujinimo 
darbai dar nebaigti, negalime ja 
naudotis , todėl susirinkimai 
vyks ta sekre torės namuose. 
Taip ir sukasi mūsų veiklos 
ra tas . Džiaugiamės, kai mūsų 
eiles papildo naujos narės. Liū
dime, kai gyvenimo saulėleidžio 
sulaukusias išlydime į Amžinojo 
Tėvo namus . Neužmirštame 
n a r e s l i g o n e s . J a s m a l d a 
prisimename kiekviename susi-

ir Talino valgyklų) yra verti 
dėmesio. 

Lietuvos straipsnis papuoštas 
sostinės vaizdu (atrodo vaiz
d u o j a n t i s Ged imino k a l n ą 
pažymint, kad Vilnius buvo Eu
ropos žydų gyvenimo kultūriniu 
ir t ikybiniu centru), Lietuvos 
gamtovaizdžiu, Trakų pilim, 
Kryžių kalnu. 

Kadangi rašau apie „gražiąją 
lytį", tad šia proga norėčiau taip 
pat pažymėti Ritos Dapkutės 
pavardę, minint ją vokiečių 
spaudoje. Girdi, AT informaci
jos sk. vedėja buvo priversta 
t a rnau t i KGB tačiau apie tai 
pranešdama FBI. Vokiška spau
da šią žinią atspausdino stam
bia an t raš te . 

Raiša Gorbačiovą, viešėdama 
užsienyje, labai dažnai per dieną 
bent du kar tus keisdavo sukne
les, vi lkėdama skirt ingus ap
siaustus. Į Vokietiją atvykusi 
Lenki jos prezidento žmona 
Danutė Walensova su tuo pačiu 
apsiaustu ir skrybėle apkeliavo 
visą Vokietiją. 

Spėju, kad jos tėvai yra iš 
Vilniaus krašto, pakrikštydami 
dukrą vilnietiškų Danutės var
du. Jos draugė taip pat turi 
lietuvišką Gražinos vardą. 

TAUTIEČIŲ VYKSTANČIŲ l LIETUVĄ, DĖMESIUI! 

Bendra LKrtuvos>JAV Įmonė „ V y t t n » " , vtenintetė Hyundai automobilių parduotuvė Lietuvo
je, pristato nauius 1992 Sonata ir Pony/Excel automobilius. 

* Automobiliai atvežami tiesiai iš Pietų Korė)os 
* Automobiliai specialiai pritaikyti Rytų Europos klimatui ir benzinui 
* Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
* Mechanikai ir ..management" apmokyti Amenkoie 

Taip pat parduodam, nauji visų modelių džypai. ..4-wtieel dnve" ir su dyzeliniais varikliai* 
Nupirkti automobiliai gali būti Jums pristatyti atskrendant | Lietuvą aerouoste arba bet kur 
Lietuvoje 
Priedo pranešame, kad ieškome potencialių prekiautojų automob**s (deoters) Kaune. Klaipė
doje ir Šiauliuose 
Visais klausimais prašome kreiptis Į: 
Aras bitornatloMl. Ine. (Authorizes Hyundai Automobile Distnbutor in Litti) 
MeMmiime Florida, TCL 407-72»-»4«7, FAX 407-727-MSS arba 
„Vytarą*" (Authonzed Hyundai Automobile Dealer). VBnhie. TF.L 42-«a-03 
Perkant tiesiai is platintojų sutaupysite pinigų! 

A.tA. 

JURGIUI SUGINTUI 
mirus, re iškiame gilią užuojautą jo ž m o n a i M E R I , 
dukrai dr . NORAI ir k a r t u l i ūd ime . 

Krikšto sūnus Marijus, jo žmona Erika 
Aurelija, Laura, Kęstutis Kriaučiūnai 

Žmonai 

A.tA. 
STASELEI URBONIENEI 

mirus , liūdintį inž. VACĮ U R B O N Ą , n e t e k u s į mielos 
gyvenimo draugės, ir a r t i m u o s i u s nuoš i rdž i aus i a i 
užjaučiame ir ka r tu l i ūd ime , p r i s i m i n ę k i l n i ą 
asmenybę. 

Kazimiera Sadauskienė su 
dukra Maryte 
Kastutė Rožėnienė 
Liucija Gudelienė 

Hot Springs, Ark. 

Tauriam Lietuviui i r Ž m o g u i 

A.tA. 
BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 

mirus , giliame skausme l i kus i ems vel ionio ž m o n a i 
VLADAI, dukrai DAINAI, s ū n u m s G I N T A R U I i r 
LINUI su šeimomis, t a i p pa t s e s e r i m s STASEI i r 
J A N I N A I su š e i m o m i s r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą 
užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Izabelė ir Juozas Šlivinskai 
Regina ir Eugenijus Žiuriai 
Laima ir Harry Schonbeck 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

Motinos Dienos Novena — Geg. 1—10 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Ši novena, i Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias 

Reikšdamas dėkingumą u i motinos meilę ir pasiaukojimą 
jungiu ją i šv. Mišių novena. 
Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave.. Chicago, IL 60629 

A.tA. 
JUOZAS ŽVINAKIS 

atsiskyrė iš mūsų tarpo. Skausme pasilikusią žmoną 
BRONĘ, dukrą JANINĄ su šeima užjaučiame. 

Roza ir Kazys Ražauskai 
Dearborn Hts., Michigan 

A.tA. 
Jo Ekscelencija Vyskupas 

VINCENTAS BRIZGYS 
mirė 1992 m. balandžio 23 d., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 88 
metų amžiaus. Jo Ekscelencija mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
kur apsigyveno prieš daugelį metų, tęsdamas savo 
apaštalavimo darbus Amerikoje. 

Gimė Lietuvoje 1903 m. lapkričio 10d. 
įšventintas kunigu 1927 m. birželio 5 d. 
Konsekruotas vyskupu 1940 m. birželio 19 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime broliai; Čikagoje - Simonas 

ir mirusi žmona Marija, Juozapas su žmona Aldona ir Petras 
su žmona Emilija, o Rosario, Argentinoje, brolis Jurgis, 
salezietis. 

Lietuvoje liko seserys — Magdalena Pečiulienė ir Marija 
Akelienė. 

Daug seserų ir brolių vaikų. 
Mirusieji: brolis Antanas, Lietuvoje, Sesuo Mikaelė, 

Nekalto Prasidėjimo Marijos vienuolė, Kanadoje. 
Taip pat liūdi Šv. Kazimiero Seserys, kurių įstaigose 

Velionis darbavosi kapeliono pareigose, kartu tęsdamas ir 
savo apaštalavimo darbus tarp lietuvių išeivijoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, balandžio 27 d., nuo 5:00 
iki 8:00 v.v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyioje; antradienį, balandžio 28 d., nuo 10:00 vai. ryto iki 
9:00 v. vakaro. Maldų apeigos 7:00 v.v. 

Laidotuvių Mišios ir pamaldos už vyskupo sielą įvyks 
trečiadienį, balandžio 29 d., 10:30 vai. ryto. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidotas 
kunigams skirtoje vietoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visą dvasiškiją, gimines ir draugus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Prašome vietoje gėlių aukoti labdarybės įstaigoms. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero Seserys, broliai, seserų ir 
brolių vaikai, draugai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Pet
kus. Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4390-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Ch icago je ir pr iemiesčiuose . 
V i sus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

. I 

i 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. balandžio mėn. 28 d. 

x Lietuvos dainininkų kon
certas vyks ateinantį sekma
dienį, gegužės mėn. 3 d., 3 vai. 
po pietų, Jaunimo centre. Kon
certe dainuos žymieji Lietuvos 
Operos solistai ir jaunieji daini
ninkai, kurie jau yra baigę ar
ba bebaigia konservatoriją. Juos 
pakvietė mūsų Opera ir jie jau 
dainavo „ O t e l i o " operos 
spektaklyje. Koncerto programa 
labai įvairi, tad nepraleiskime 
šios retos progos išgirsti jaunuo
sius Lietuvos menininkus ir tuo 
pačiu padėti mūsų Operai išbris
ti iš finansinių sunkumų. Salėje 
visos vietos numeruotos ir bilie
tai jau gaunami Vaznelių pre
kyboje, 2501 W. 71st. St. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos skyriaus 
valdyba kviečia narių susi
rinkimą gegužės 3 d., sekma
dienį, 12 vai. Jaunimo centro 
posėdžių kambaryje. Rašyt. 
Danutė Bindokienė pasidalins 
mintimis apie Motinos dienos 
atsiradimą ir papročius. Narės 
ir viešnios kviečiamos daly
vauti. 

x Dr. P . Kisielius, Lietuvių 
Tautinių šokių šventės rengimo 
pirmininkas, praneša, kad or
ganizacinis komitetas nespaus
dins atskirai programos, o bus 
spausdinama leidiny. Prašomi 
visi leidinį įsigyti iš anksto. 
Taip pat nebus galima turėti 
asmeniškų video aparatų, nes 
viskas pavesta samdytiems fo
tografams ir filmuotojams. 
x Aleksas Bl inst rubas iš 

Summit Argo. 111., Jurgis Gri-
galauskas, Berwyn, 111.. „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 

rėmėjai, pratęsdami prenu
meratą paaukojo po 25 dol. dien
raščio s t i p r i n imu i . Labai 
dėkojame. 

x Adv. Algi rdas R. Ostis iš 
Hinsdale, 111., Lietuvių Fondo 
pirmininkas, Birutė Sontaitė, 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Viktor i ja i r Gintautas 
Juodgud i s , Mt. Prospect, 111., 
anksčiau gyveno Northbrook, 
111., pakeisdami „Drauge" 
siuntinėjimo adresą, pridėjo ir 
25 dol. auką. Gintautas dirba 
amerikiečių spaudoje, yra taip 
pat talkininkavęs ir „Lietuvių 
ž u r n a l i s t u i " , kur į leidžia 
Lietuvių Žurnalistų sąjunga, o 
redaguoja Rūta Klevą Vidžiū-
nienė. Dėkojame už auką. 

x K a z i m i e r a I n d r e i k a , 
Kazys Daulys, Jonas Latvys, 
Monica Cicėnas, J. Tamaše-
vičius, visi iš Chicagos, 111., 
Vytas Norvilas, Palos Hills, 111., 
Algis Korzonas, Palos Hills, 111., 
Irena Kudirka, Mason City, 111., 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Dėkojame. 

x Padėk i t e vargs tant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per 
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Ža ibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, m. 
60457. Tel . (708) 430-8090. 

(sk) 

x „Chicago Tr ibūne" ba
landžio 27 d. laidoje plačiai 
aprašo a.a. vyskupo Vincento 
Brizgio mirtį, darbus įvairiuose 
Europos kraštuose, kaip Pran
cūzijoje, Ispanijoje, Portugali
joje, Vokietijoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kuriose iš
gyveno apie 40 metų. Taip pat 
parašyta apie jo darbus Šv. 
Kryžiaus ligoninėje ir jo laido
tuves trečiadienį, balandžio 29 
d., iš Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios 10:30 vai. ryto. 
Parašyta, kad laidotuvių Mišias 
laikys kard. Joseph Bernardin, 
Chicagos arkivyskupas. 

x A. a. Vincas Kazlauskas, 
85 metų amžiaus, buvęs advoka
tas, mirė Los Angeles, Cal., 
balandžio 26 d. Pas jį yra 
nuvažiavusi mirusio brolio Igno 
žmona Bronė, liko nuliūdime 
žmona Valerija, duktė Birutė 
Vitėnienė su šeima, brolio 
vaikai Chicagoje — Nijolė 
Kalvaitienė su šeima, Juozas ir 
Vitas. 

x Šv. Mišios, prašant, kad 
Motina Marija Kaupaitė, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
įsteigėja, būtų Dievo paskirta 
palaimintąja, bus atlaikytos 
gegužės 6 d., trečiadienį, 7 vai. 
vak. Šv. Kazimiero seserų 
koplyčioje. Dalyvaus Bridgepor-
to „Labas" draugija. Kviečiami 
visi pamaldose dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
tinklinio komanda turės lošimą 
su University ir College 
r ink t inėmis la imėti savo 
komandos pirmenybei. 

x Lietuvos vyčiai Knights of 
Lithuania, Mid-America dist-
rict-president Algerd Brazis 
atsiuntė „Draugo" redaktoriui 
laišką, kuriame dėkojama už 
paramą vyčiams praeityje, nes 
bent kokia spaudos reklama 
„Drauge" daug prisidėjo prie or
ganizacijos gerovės ir veiklos. 
Ta proga, kaip padėkos ženklą, 
pridėjo ir 100 dol. čekį. Nuošir
dus ir didelis ačiū. Linkime ir 
toliau geros sėkmės Jūsų 
lietuviškos veiklos darbuose. 

x Juozas Masiulis, Elm-
hurst, 111., Jonas Arštikaitis, 
Brampton, Ont„ Kanada, Ste
fanija Domeika, Hamilton, Ont., 
Kanada. „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 30 dol. 
auka dienraščio stiprinimui. La
bai dėkojame. 

x Dr. Lilija I g n a t o n i s , 
Chicago, 111.. Kostas Gaputis, 
Nopico. Kanados, Marija 
Valiukevičius, Sun City, Cal., 
Ignas Beleckis, Hot Springs, 
Ark.. J . Rugys, Toronto. 
Kanada, Jonas ir Ona Kera-
minai iš Rockford, 111., „Drau
go" rėmėjai, garbės prenumera
toriai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

LF 29-me narių suvažiavime (1992.111.28 d.) buvo pagerbtos ilgametės Lietuvių Fondo ugdytojos. 
Nuotraukoje iš kairės: valdybos pirmn. Algirdas Ostis, valdybos sekretorė ir reikalų vedėja Alė 
Steponavičienė, tarybos narė ir LF Pelno skirstymo komisijos pirm. Marija Remienė ir tarybos 
pirm. Povilas Kilius. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VERDI „OTELLO" 

LIETUVIŲ OPEROJE 

Išeivijos lietuvių teatro lai
mėjimas buvo balandžio 26 d. 
Morton East mokyklos auditori
joje pastatyta Verdi opera „Otel
io". Pastatyta vien lietuvių jė
gomis, nebeieškant kitataučių 
dainininkų. Tenka pasidžiaug
ti Operos choro ryžtu, ypač jo 
energinga vadovybe pirm. V. 
Radžius, vicep. E. Rūkš-
telytė-Sundstrom. Jie drauge su 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinti: 
Teresei Lesniauskienei. tel. 
708-526-0773. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ktola 

D«nglam« Ir taisoma 
visų rū«lų stogus 
Tai . 708 257-0746 

Skambint i po 6 v.v. 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. T ranspak , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312^136-7772. 

(sV, 

x Mais tas pristatomas į na
mus Lietuvoje. 56 SVARAI: 
dešros, sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt. — $85. 22 
SVARAI vien tik mėsos gami-
nių - $85; 11 SVARŲ dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos kavos — 
$58. Prie visų siuntinių galima 
pridėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago, IL tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Jonas Asminas, Delray 
Beach, Fla., A Sekonis, Gulf-
port. Fla., pakeisdami „Draugo" 
siuntinėjimo adresus, kiek
vienas paaukojo po 25 dol. La
bai dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą, o 
už kalėdines korteles, kalen
dorių, pridėjo po 20 dol. aukų: L. 
Ramanauskas, E. Liaugaudas, 
J . Petkūnas, C. Surdokas, 
Simas Jokūbaitis, Jonas Jan
kauskas, J. Mikelionis, F. Tele-
vičius, A. Ambrose, Pranas Keb-
linskas, J. Staras, Vladas Bieli
nis, J. ir E. Biskis, A. Pabrėža, 
Marija Raisys, Albinas Martis, 
J. Gvazdinskas, B. Stočkus, 
Viktoras Balundis, Viktoria 
Dianovaga, P. Naureckas, Bro
nius Seliukas, P. Jaras. Joseph 
Černius, John Lusys, J. Astas. 
Dėkojame. 

x Dr. D. Giedraitis, Michi-
gan City, Ind., dr. Šarūnas Laz-
dinis. Kettering, Ohio, Albina 
Markus, St. Petersburg Beach, 
Fla., Kazys Stašaitis, Redford, 
Mich., Konstancija Brokas, 
Plymouth, Mich., Jonas Anta
naitis, Hot Springs, Ark., 
Aldona Sandargas, Ormond 
Beach. Fla., pratęsdami 
prenumeratą vieneriems 
metams, kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. Dėkojame. 

x Dr. Zigmas Brinkis (CA) 
atsiuntė 500 dolerių auką IX 
Tautinių Šokių Šventės lėšų 
telkimo komisijai, tuo paleng
vindamas šventės rengimo 
darbą. Dr. Brinkiui nuoširdus 
ačiū. 

(sk) 

x Lietuvos Dukterų drau
gija ruošia balių, kuris įvyks 
gegužės 16 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre. Programą atliks sol. 
Praurimė Ragienė, bus šilta O. 
Norvilienės paruošta vakarienė, 
dvi loterijos, baras, šokiai. Visi 
kviečiami dalyvauti ir prisidėti 
prie draugijos šalpos darbų. 
Skambinti: 312-925-3211 kas
dien nuo 10-2 vai. 

(sk) 

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVA siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

meno vadovu dirigentu A. 
Vasaičiu atsikvietė iš Lietuvos 
solistus V. Noreiką, I. 
Milkevičiūte, A. Markauską, Z. 
Žemaitį, L. Jonutytę, kurie 
atliko operos vaidmenis drauge 
su vietos solistais: J. Vaznelių, 
J. Savrimu, V. Momkum, Br. 
Mačiukevičium. Operos chorą 
dar papildė iš Lietuvos at
sikviesti svečiai dainininkai, 
kurių buvo 11. Atsikviestas iš 
Lietuvos ir chormeisteris R. Šo
kas, kuris darbavosi drauge su 
vietiniu muz. M. Motekaičiu. 
Atsigabenti tiek operinių jėgų iš 
Lietuvos reikėjo nemažai 
išlaidų ir teko imtis nemažos 
rizikos, tačiau Lietuvių opera to 
nepabūgo. Atsilankė gausiai, 
bet daugelis nuogąstavo, kad tik 
nebūtų šis Lietuvos operos 
Chicagoje spektaklis pasku
tinis. Dirigentas A. Vasaitis 
norėtų užbaigti operos amžių 
lietuviškuoju pastatymu „Jū
rate ir Kastyčiu", gal atliekamu 
Lietuvoje. 

x Dr. Joseph Petrikas, St. 
Petersburg, Fla., dr. Joseph 
Vidžiūnas, Arizona, Tucson, 
Janina Babecky, Woodstock, 
111., Vincas Lukas. Evergreen 
Park, 111., Gediminas Lapenas, 
Daytona Beach, Fla., Juozas 
Lukas, Grand Rapids, Mich., 
Liuda Petravičius, Putnam, 
Conn., kiekvienas atsiuntė po 
20 dol. aukų ir pratęsė prenu
meratą vieneriems metams. 
Dėkojame 

Pažymėtina, kad operos chore 
dabar yra apie 45 dainininkai. 
Talkino dar svečias režisierius 
E. Domarkas iš Lietuvos. Reži
sūros asistentė V. Momkutė, 
apšvietimas T. Rusbako. Svečių 
muzikiniu paruošimu rūpinosi 
V. Viržonis, vaikų chorą 
paruošė R. Paskočimienė, gri
mas — J. Balučio. Viskas 
tiksliai suorganizuota. Vaikų 
chore — 14. Scenos techniniame 
tvarkyme talkino Morton aukšt. 
mokyklos moksleiviai. 

Opera pasirūpino simfoniniu 
orkestru, kurį sudarė 12 dviejų 
rūšių smuikų, 4 violos, 4 
violončelės, 2 basai, arfa, obojus, 
anglų ragas, 4 basūnai, 4 ragai, 
4 trimitai, 4 trombonai, timpa
nas ir 2 mušamieji. Supran
tama, kad visa tai pareikala-
lavo didelių išlaidų. Turime 
pagerbti Lietuvių operą.kurios 
nariai daug skiria laiko repeti
cijoms, turi rūpintis spektaklio 
suorganizavimu, svečių daini
ninkų iš Lietuvos atsigabenimu 
ir dar daug rūpintis ir dirbti, 
kad nuostolius išlygintų. Ir tą 
jie darė jau 36 metus. 

Vos atidarius uždangą, pub
lika nustebo pamačiusi didingą 
tikrovišką scenovaizdį, kuris 
buvo keičiamas kelis kartus. 
Dekoracijos ir kostiumai skolin
ti iš New Yorko. Tai šio 
spektaklio išlaidų susidarė gal 
apie 100,000 dolerių. Pora tūks
tančių talpinanti salė buvo 
beveik pilna žiūrovų ir visi buvo 
patenkinti. 

Primadona I. Milkevičiūtė 

(sk) LF 29-tame narių suvažiavime kalba finansų komisijos pirm. Stasys Baras 

(Desdemona) buvo didinga. Taip 
pat ir V. Noreika (Otelio). Pana
šiame profesionalų lygyje buvo 
ir iš Lietuvos atkviestieji A. 
Markauskas (Jago), Z. Žemaitis 
(Cassio) bei L. Jonutytė (Emi
lija). Stengėsi panašų lygį 
išlaikyt ir mūsiškiai: J. Vaznelis 
(Lodovico), V. Momkus (Mon-
tano), J. Savrimas (Roderigo), ( 
Br. Mačiukevičius (Heraldas). 
Save ramiu taikliu mostu visus 
vedė dirigentas A. Vasaitis. 
Scenose jautėsi ir išmąstyta 
režisieriaus E. Domarko ranka. 

Opera daug kuo buvo profe
sionalaus lygio. Publika gau
siai reiškė savo susižavėjimą. Po 
Desdemonos vakaro maldos 
publika net vidury vaidinimo 
plojo, o pertraukos metu, pasi
rodant solistams, buvo trenks-
mingi aplodismentai. 

Juoz . Pr . 

ALTOS DARBO 
KONFERENCIJAI 

PRAĖJUS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus metinė Dar
bo konferencija įvyko balandžio 
5 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Taryba nuoširdžiai kvietė lietu
vių organizacijas ir visuomenę 
minėtoje konferencijoje gausiai 
dalyvauti ir ją moraliai bei ma
terialiai paremti. Deja, nebuvo 
susilaukta daug visuomenės 
paramos. 

Darbo konferenciją atidarė 
skyriaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė, pasveikindama ir 
padėkodama visiems už atsilan
kymą, pakvietė Chicagos 
skyriaus tarybos narę Mary 
KinČius sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Į prezidiumą 
pakvietė gen. konsulą Vaclovą 
Kleizą, Altos Centro valdybos 
pirmininką Grožvydą Lazauską 
ir kan. Vaclovą Zakarauską. 
Sekretoriauti Antaniną Rep
šienę. Išsamią invokaciją su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas, 
užbaigdamas „Kristau Rū
pintojėli, suglaudink mūs ei
les bendroj visų pavojų už savo 
Dievą ir už savo žemę"... Per
skaityta darbotvarkė buvo visų 
vienbalsiai priimta. 

Altos Centro valdybos pirm. 
G. Lazauskas savo trumpame 
žodyje priminė, kad atspaus
dintą veiklos apžvalgą visi daly
viai yra gavę, padėkojo skyriaus 
valdybai už gerą kooperavimą 
su Centru, tik nusiskundė 
sumažėjusią finansine parama 
Altai. 

Lietuvos gen. kons. V. Kleiza 
savo sveikinimo žodyje palietė 
du dalykus: praėjusieji metai 
mūsų tautai ir valstybei buvo is
toriniai. Daugiau kaip 100 vals
tybių Lietuvą pripažino laisva ir 
nepriklausoma. Kol dar nors 
viena okupanto kareivio koja 
mindys mūsų žemę, Lietuva dar 
nėra visai laisva. Prašyti pasau
lio valstybių įtakos, kad rusų 
kariuomenė kuo greičiau apleis
tų mūsų kraštą. Antra — kitais 
metais švęsime 75-tą Lietuvos 
Nepriklausomkybės atkūrimo 
sukaktį. Palinkėjo, kad visa 
Chicagos lietuviškoji visuomenė 
kartu vieningai tą iškilmingą 
šventę atšvęstų. 

Inž. Domas Adomaitis primi
nė, ką Amerikos Lietuvių 
Taryba yra padariusi mums čia 
esantiems ir visai Lietuvai. II 
pas. karui baigiantis, Amerikos 
karinė vadovybė Vokietijoje 
buvo pasiruošusi įvykdyti 
,.Keelhaul operaciją" ir, jei ne 
Altą, būtų mus visus pabėgėlius 
nuo komunizmo atidavusi į 
Stalino nagus. Altą daug dirbo 
iki įtikino prez. Rooseveltą su
stabdyti tą operaciją ir įsileisti 
per 30,000 pabėgėlių į šį kraštą. 
Jeigu nebūtų mūsų, tai Ameri
kos lietuviai gal nebūtų buvę 
pajėgūs išlaikyti Lietuvos lais
vės kovą gyvą. 

Toliau sekė 1991-1992 m. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbų apžvalga, kurią pateikė 
pirm. M. Marcinkienė. Po Dar
bo konferencijos sudarytoji nau

joji valdyba ir taryba savo ka
dencijos metu atliko: surengė 
Baisiųjų birželio įvykių 
minėjimą, kuriame paskaitą 
skaitė Povilas Vaičekauskas, 
Lietuvos A.T. pirm. V. Lands
bergio sutikimas, pamaldomis 
prisimintas a.a. J. Urbšys, su
ruošta keletas demonstracijų 
miesto centre, rugsėjo 2 d. „Sek
lyčioje" iškilmingai sutiktas 
prez. G. Busho Lietuvos Nepri
klausomybės pripažinimas, su
rengtas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas, kuriame 
paskaitą skaitė prof. A. Klimas. 
Kadencijos laikotarpyje turėta 
10 valdybos ir tarybos posėdžių. 
Pirmininkė išreiškė padėką 
valdybai ir tarybai už gražų 
bendradarbiavimą. 

Chicagos Amerikos Lietuvių 
Tarybos finansinę apyskaitą 
nuo Darbo konferencijos 1991 
balandžio 14 iki 1992 balandžio 
5 d. pateikė iždininkas O. Kre-
meris: prad. balansas 1,769.39 
dol., turėta pajamų per visus 
metus 11,220.10 dol., viso — 
12,989.49 dol. Išlaidos 3064.70 
dol. Atėmus iš 12,989.49 dol. 
išlaidas 3064.70 dol. - 9,924.79 
dol. Altos centrui atiduota 8,500 
dol. Tokiu būdu lieka skyriaus 
kasoje 1,424.79 dol. Revizijos ko
misijos aktą perskaitė J. Bag-
džius. Nuoširdi padėka išreikš
ta C. Kremeriui už pavyzdingą 
kasos knygų vedimą. 

Dar sekė pora sveikinimų: 
Lietuvos Kunigaikštienės Biru
tės draugijos atstovės Z. Juške
vičienės. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje vardu žodį t a r ė 
pirmininkas dr. V. Dargis. 
Kalbėjo Pavergtų Tautų pirm. 
C. Oksas, kuris priminė, kad 
mes turėtumėm veikti per mūsų 
senatorius, kongresmanus ir net 
per JAV prezidentą, kad rusų 
kariuomenė kuo greičiau apleis
tų Pabaltijo valstybes. Registra
cijos komisijos narė Mary Kin
Čius pranešė, kad dalyvauja t ik 
40 atstovų. Jų tarpe yra gana 
žymių veikėjų. 

Nominacijų komisijos pirm. A. 
Katelienė perskaitė organiza
cijų atstovų sąrašus į valdybą ir 
tarybą: Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara, Vil
niaus krašto lietuvių sąjungą, 
Lietuvos vyčiai, A. Liet. R. Kat. 
moterų sąjunga, Liet. Miški
ninkų sąjunga, Chicagos Angli
jos liet. klubas, Liet. Krikš. 
Demokratų Chicagos sk., Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje. 
Nepristatė A. Liet. Sočiai 
demokratų sąjunga ir Amerikos 
Lietuvių R. Kat. federacija. 
Pirmininkavimą perima Tau
tinės Sandaros atstovas dr. V. 
Dargis. Lietuvos Aidų radijo 
vedėjas prašė padėti išlaikyti jo 
vedamą programą, duodant 
skelbimus. 

Klausimuose ir sumanymuo
se J. Žebrauskas iškėlė labai 
svarbų Lietuvos kariuomenės 
klausimą, siūlė organizuoti pa
galbą Lietuvai, į s te igiant 
ginklų fondą. J. Bagdžius pa
siūlė, kad ne vien tik valdyba ir 
taryba, bet visi turime pradėti 
daugiau dirbti. A. Repšienė 
prašė organizacijas siųsti veik
lesnius atstovus į valdybą ir 
tarybą, Z. Juškevičienė — 
pastatyti Lietuvoje kultūros 
namus, toks buvo jos pasiū
lymas. Dar buvo pasiteirauta 
dėl pereitų metų suvažiavime 
nepateiktos finansinės apyskai
tos, ir t.t. 

Darbo konferencija baigta vi
siems sugiedant Lietuva brangi. 
Visi buvo pakviesti pasivaišinti 
su Baltic ir Racine kepyklų 
dovanotais skanėstais , S. 
Rudokienei ir J. Jasiūnienei 
juos paruošus. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
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Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d . 


