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Vagnorius įteikė 
atsistatydinimo raštą 

Landsbergio — valstybininko pareiškimai 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gegužės 18 d. (Elta) 
— Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagonorius šeštadienį 
įteikė pareiškimą Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui. Jame pra
šoma priimti ministro pirminin
ko atsistatydinimą iki gegužės 
28 d. „Susiklosčiusiomis sąly
gomis šios vyriausybės veikla 
tampa beprasmiška, be to, 
kompromituojamos ir ekonomi
nės reformos". 

Įteiktame gegužės 16 dieną 
pareiškime Landsbergiui taip 
pat rašoma, kad parlamente 
„Iniciatyvą perėmus kai
riosioms destruktyvioms jė
goms, kurios siekia bet ko
kiu būdu stabdyti ekonomi
nes permainas ir susigrąžinti 
prarastą valdžią, vyriausybei 
nebeleidžiama toliau tinka
mai atlikti savo funkcijų". 

Landsbergis tradicinėje sek
madienio vakaro TV laidoje 
„Valstybės vadovo pozicija" pa
kvietė susimąstyti ir paieškoti 
sutarimo tarp vyriausybės ir 
parlamento kairiųjų. Jis tikisi, 
kad bus rastas sprendimas, ku
ris dabartinei vyriausybei leis 
dirbti mažiau varžomai. 

„Visa atsakomybė už dabarti
nę padėtį Respublikoje tenka 
iniciatyvą parlamente perėmu
sioms kairiosioms grupuotėms", 
tvirtina Vagnorius. Jis mano, 
kad „Lietuvos politinė krizė gali 
būti įveikta tik nedelsiant skel
biant rinkimus į Lietuvos Res
publikos Seimą. Tačiau šį, kaip 
ir kitus vyriausybės teikimus, 
Aukščiausioji Taryba nepajėgia 
spręsti". Prieš pora savaičių 
Vagnorius oficialiai pasiūlė 
surengti pirmalaikius rinkimus 
į Seimą rugsėjo 5 d. Tačiau da
bartinis Parlamentas į tai nie
kaip nereagavo. 

Lietuvos parlamento pirmi
ninkas Landsbergis sekmadie
nio pasisakyme pritarė priešlai
kiniams Seimo rinkimams: „Jei 
jų nepaskelbs dabartinė Aukš
čiausioji Taryba, tuomet tegul 
patys žmonės referendumu nu
sprendžia surengti rinkimus dar 
šį rudenį". 

Prokomunistinė parlamento 
veikla 

Gegužės 17-ąją Sąjūdžio koa
licija „Už demokratinę Lietuvą" 
ir Lietuvos Sąjūdžio seimo tary
ba sukvietė žmones iš visos 
Respublikos į mitingą. Pakvie
tė pasitarti, „kaip Lietuva turi 
elgtis, kai jos valios nepaiso 
naujoji prokomunistinė parla
mento dauguma, kai Parlamen
tui jau nesvarbi piliečių valia, 
o Lietuvoje didėja suirutė". 
Tūkstančiai žmonių į Vilniaus 
Nepriklausomybės aikštę susi
rinko su Lietuvos trispalvėmis, 
miestų herbais, plakatais. 

Aukščiausiosios Tarybos ir 
Sąjūdžio garbės pirmininkas 
Landsbergis kalbėjo apie Lietu
vai gresiančius naujus ekono
minius smūgius, naują buvusios 
sovietinės armijos savivalę. Jis 
pakvietė neišsigąsti sunkumų ir 
eiti tiesiai pasirinktu keliu į 
europietiška demokratiją, para
gino įvairių tautų Lietuvos pi
liečius ateiti pareikšti savo 
valią gegužės 23-sios ir birželio 
14-osios referendumuose. 

Ministras pirmininkas Vagno
rius pažymėjo, kad jau įveikėme 
pirmąjį ekonominės reformos 
etapą. Kai kas išsigando pama

tęs, jog Lietuva tampa tikrai 
nepriklausoma valstybe. Prem
jero nuomone, permainoms prie
šinasi tie politikai, kurie neno
ri tikros demokratijos, tie, kas 
nebegali ar nebenori dirbti 
Susirinkusieji pritarė Gedimino 
Vagnoriaus pasiūlymui iki ru
dens surengti rinkimus į Lietu
vos seimą. 

Mitinge kalbėję Aukščiausio
sios Tarybos deputatai, Sąjūdžio 
seimo nariai, visuomeninių ju
dėjimų atstovai pakvietė akty
viai dalyvauti referendumuose, 
kritikavo deputatus ir politines 
jėgas, kurios, jų nuomone, 
trukdo kurti demokratinę visuo
menę, priešinasi ekonominėms 
reformoms, siekia grąžinti Lie
tuvą į buvusią politinę ir 
ekonominę priklausomybę. Pus
antros valandos mitingą tiesio
giai transliavo Lietuvos radijas 
ir televizija. 

Konkursas dėl lietuviškos 
naftos 

Kam atiteks teisė žvalgyti ir 
eksploatuoti naftą Gargždų zo
noje, bus sprendžiama konkur
so keliu. Norą dalyvauti jame 
pareiškė aštuonios firmos iš 
Danijos, Didžiosios Britanijos, 
JAV, Suomijos, Švedijos, Vokie
tijos ir Lietuvos. Gegužės 18-22 
d. jų atstovams bus surengtas 
seminaras. Šiame susitikime 
pretendentai bus supažindinti 
su ekonominėmis ir teisinėmis 
darbų Lietuvoje sąlygomis, 
jiems taip pat bus pateikta 
reikalinga geologinė informaci
ja, kurią konkurso dalyviai 
turės nusipirkti. Šio konkurso 
organizatoriai — Lietuvos vals
tybinė geologijos tarnyba, ener
getikos ministerija ir Gargždų 
naftos geologijos įmonė. 

Krėvė „grįžta" namo 
Varėnos rajono kultūros na

mai pradėjo labdaros koncertus, 
per kuriuos renkamos lėšos Vin
co Krėvės - Mickevičiaus pa
minklui. Paminklą ruošiamasi 
pastatyti prie mūsų literatūros 
klasiko aprašyto Merkinės pilia
kalnio, netoli jo gimtinės — Su-
bartonių kaime. 

Skulptorius Petras Mazūras 
jau sukūrė Vinco Krėvės pa
minklinę skulptūrą. Aukštai 
iškilusi ant akmens kolonos, ji 
bus iš tolo matoma, žvelgs į Dai
navos krašto laukus, sveikins 
žmones, važiuojančius Varšuvos 
— Vilniaus keliu. 

Varėnos rajone sudarytas ko
mitetas Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus gimimo 110-osioms meti
nėms, kurios bus minimos šį
met, spalio mėnesį. Iki to laiko 
bus iškaltas postamentas, 
skulptūra išlieta iš bronzos, o tai 
dabar, nuolatos kylant kainoms, 
yra labai brangu. Dėl to ir ren
kamos visuomenės lėšos. Pa 
minklo statybą remia Lietuvos 
Kultūros fondas, kuris jau su
rengė šia intencija labdaros 
koncertą Vilniuje. V. Krėvės 
metinių komitetas kviečia pri
sidėti ir kitus: po labdaros 
spektaklį siūloma surengti vi
siems mūsų teatrams, koncer
tiniams kolektyvams. 

Lietuvos rašytojų sąjunga 
rūpinasi, kaip įvykdyti rašytojo 
valią — ilsėtis Subartonių kai
me. Tariamasi su išeivijos rašy
tojais, visuomenės vaikėjais dėl 
Vinco Krėvės palaikų perveži
mo gimtinėn. 

(A.M.) 

Atviras laiškas 
Lenkijos prezidentui 

Piligrimai iš viso pasaulio praėjusį sekmadienį pripildė Švento Petro aikštę Romoje, kai buvo 
paskelbtas palaimintuoju „Opus Dei" organizacijos įsteigėjas prelatas Josemaria Escriva de 
Belaguer iš Ispanijos. Tai buvo pati didžiausia maldininkų minia, atvykusi iš 60 kraštų, kai Jonas 
Paulius II tapo popiežiumi 1978 metais. 

Sandraugos paktas 
Nenorima tikėti sąjungos pasisekimu 

Taškentas. Gegužės 16. — 
Uzbekistano sostinėje daugiau 
kaip pusė Sandraugos valstybių 
praėjusi penktadienį pasižadėjo 
padėti viena kitai apsisaugoti 
nuo puolimų iš išorės priešų ir 
tuo pačiu išlaikyti Rusijos pre-
sidento Boriso Jelcino pastan
gas gyvas, kad sąjunga neiširs. 

Jelcino pasisekimas buvo pa
siektas nedalyvaujant Ukrainos 
prezidentui Leonidui Kravčiu-
kui, kuris priešinosi tokiam 
bendradarbiavimui Sandraugos 
viršūnių suvažiavime. Keturi 
kiti respublikų prezidentai taip 
pat nedalyvavo pasitarime. Jel
cinas po konferencijos pasakė, 
jog tai buvęs pats geriausias pa
sitarimas, kuriame buvę galima 
susitarti ir pasiekti rezultatų. 
Nors nebuvo penkių kitų prezi
dentų, bet vienuolika delegaci
jų priėmė planą turėti konven-
cionalines pajėgas, kad suma
žintų branduolines pajėgas ir 
beveik vienbalsiai nutarė ma
žinti cheminius ginklus. 11 res
publikų vadų sutiko suorga
nizuoti taikos palaikymo dali
nius ir sumažinti buvusias so
vietines pajėgas. Rusija, Ka
zachstanas, Tadžikistanas, Uz
bekistanas ir Turkmenistanas 
pasirašė susitarimą. Prie šio 
pakto neprisidėjo Azerbaidža
nas, Kirgystanas, Gudija, Uk
raina ir Moldova, kurios orga
nizuoja savo kariuomenės dali
nius. 

NATO padės išvesti 
dalinius 

Briusselis. Gegužės 12 d. — 
Rusijos Valstybės sekretorius 
Gennady Burbulis po to, kai 
susitiko su NATO pasekretoriu-
mi Amadeo de Franchis Belgi
joje, pasakė, jog NATO pažadėjo 
Rusijai padėti su kariuomenės 
dalinių išvežimu iš Baltijos 
valstybių, pranešė Vakarų žinių 
agentūros. Burbulis sakė, jog 
daliniai bus greitai pervežti į 
Rusiją, tačiau jis negalėjo 
pasakyti detalių. O Rusijos 
Gynybos ministro pirmasis 
pavaduotojas gen. Pavel Gračev 
pasakė, kad tos karinės pajėgos, 
kurios yra Baltijos regione, nėra 
okupacinės pajėgos ir niekada 
nebus joms įsakyta kovoti. Jis 
bet gi pastebėjo, jog kariuo
menės pasitraukimas turi būti 
a t l iktas palaispniui pagal 
susitarimą. 

Beveik likviduojama 
sovietinė sistema 

Penktadienio pasitarimas be
veik pusiau likvidavo buvusią 
Sovietų Sąjungos kariuomenę ir 
nepalenkiamą centralizuotą ga
lią, dar stipriai besilaikančią. 
Šis susitarimas turėtu padėti iš
spręsti kitus karinio pobūdžio 
klausimus, įskaitant ir Rusijos 
ginčą su Ukraina ael Juodo
sios jūros laivyno. Tačiau ne
galima pasakyti, kaip efektyvi 
bus naujoji saugumo sistema. 
nes nežinoma, kurie daliniai iš 
kurių valstybių bus tikrai ma
žinami. Susitarime draudžiama 
panaudoti savo dalinius prieš 
kitą pasirašiusią valstybę, kaip 
kad daro Armėnija ir Azerbai
džanas keturių metų kovoje dėl 
Nagorno-Karabacho srities. 

Kazachstano prezidentas 
Nursultan Nazarbajevas pareiš
kė žurnalistams, jog , jei įvyks 
agresija prieš vieną iš tų res
publikų, bus laikoma, kad agre
sija pradėta prieš visas tą aktą 
pasirašiusias valstybes. 

Ukrainos ministras pirminin
kas Vitold Fokin betgi sako, 
kad nereikia jokios apsigynimo 
organizacijos. Ukrainos prez. L. 
Kravčiukas tuo metu priėmė 
Suomijos prezidentą Kijeve, kai 
vyko pasitarimai Taškente. 

Bet Taškente kalbėdamasis 
su užsienio žurnalistais Rusijos 
prez. Jelcinas pasisakė manąs, 
kad ir kitos respublikos, kurios 
šį kartą nebuvo atvykusios į pa
sitarimą, pasirašys tą sutartį 
vėliau ir kad Rusijos galutinis 
tikslas yra išlaikyti tų respub
likų sąjungą. Bet „Maskvos ži
niose" politikos analizatorius 
Jurijus Olesčiukas rašo, jog 
Sandraugos prognozė yra galu
tinė: nuo silpnėjimo iki subyrė
jimo, perduoda šias žinias AP 
agentūra. 

— Lietuvos televizijoje kai 
bedamas Vyriausybės sekreto 
rius Kęstutis Čilinskas įspėjo 
gyventojus, jog visus nesuta
rimus Lietuvoje valdo kažkokia 
jo neįvardinta „ranka". Norima 
kuo giliau įkalti pleištus tarp 
atskirų vyriausybės narių ir 
parlamento narių. Tas procesas 
skatinamas tokioje būklėje, kai 
„visiškai netoliese tebežvan-
ginami ginklai, didėja sovietų 
armijos kontingentas Lietuvoje 
ir kai pasirodo pasienyje vėl 
slaptieji OMON vyrai ir kiti ne 
rimą keliantys požymiai". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje per tr is šių 
metų mėnesius iš apyvartos iš
imta 50 tūkstančių padirbtų 
JAV dolerių banknotų ir 30 
tūkstančių padirbtų Vokietijos 
markių. „Der Spiegei" žurnalas 
rašo, jog greitai turėtų pasiro
dyti labai didelis skaičius netik
rų markių, jau po Vokietijos su
jungimo spausdintų. Vokietijos 
bankas buvo pareiškęs, kad Vo
kietija dabar turi valiuta, kurios 
negalima padirbti. 

— Lietuvos vicepremjeras 
Zigmas Vaišvila pranešė, jog 
ketinama skirti jį Ryšių ir infor
macijos ministru, sužinojęs tik 
iš radijo transliacijos iš Par
lamento salės. Jis tai pavadino 
„negarbingu žaidimu", kurio 
įrankiu jis nežadąs būti. 

— Amerikos ir Britanijos 
žiūrovai pamatys dokumentinį 
filmą apie buvusios Sovietų 
Sąjungos prezidento Michailo 
Gorbačiovo gyvenimą. Ameri
kiečių kompanija F. Aspen LTD 
pradėjo to filmo paruošiamuo
sius darbus. Filme sutiko daly
vauti ir pats Gorbačiovas. Jis 
gaus 540,000 dolerių honorarą. 
Filmas kainuosiąs 6 milijonus 
dolerių. 

— Prancūzijos prezidentą 
Francois Mitterrand į Lietuvą 
atlydėjo jo Užsienio reikalų mi
nistras Roland Dūmas ir Preky
bos ir Industrijos ministras Do-
miniąue Strauss-Kahn, kurie 
tarėsi su tos pačios srities 
lietuviais ministrais ir visa eile 
palydovų. 

— Prez. G. Bushas praėjusį 
sekmadienį, priimdamas garbės 
doktoratą iš Notre Dame uni
versiteto studentų baigimo 
mokslo iškilmėse, savo kalboje 
iškėlė šeimos vertybes ir ragino 
amerikiečius grįžti prie tvirtos 
šeimos tradicijų ir jų laikymosi 
kasdieniame gyvenime. 

— Estijoje gegužės 1 dieną 
atidaryti 727 pinigų keitimo 
punktai. Iki gegužės 15 dienos 
visi Estijos gyventojai turėjo ap
silankyti tuose pinigų keitimo 
punktuose ir pasitikrinti, ar jų 
pavardės yra žmonių, turinčių 
teisę pasikeisti pinigus, sąra
šuose. 

— Japonijos Okinawos mies
te tūkstančiai demonstravo 
prieš amerikiečių bazių buvimą 
saloje ir reikalavo Ameriką 
pasitraukti, kad japonai patys 
galėtų perimti jų valdymą. 

Vilnius. — „Kurier Wilen-
ski" atspausdino lenkų atvirą 
laišką Lenkijos Respublikos 
prezidentui Lech Walesai, kurio 
tekstą perduodame savo skaity
tojams. 

Didžiai gerbiamas pone Prezi
dente, neseniai labai susidomėję 
ir didžiai nustebę kai kuriuose 
Lietuvos laikraščiuose perskai
tėme Jūsų laišką Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkui p. V. Lands
bergiui. Gaila, bet turime pa
tvirtinti, kad tai nepasitarnavo 
abipusiam supratimui ir nuošir
daus dialogo tarp Lenkijos ir 
Lietuvos užmezgimui. 

Jūsų laiške, pone Prezidente, 
lenkų mažumos Vilniaus krašte 
politinės padėties įvertinimas 
neatitinka tikrovės. Tokią Len
kijos valstybinės valdžios nuo
monę galima vertinti kaip smū
gį, nutaikytą prieš Lietuvos 
tautą ir jos vadovybę. 

Dabartiniu metu Lietuvos val
džia pagarbiai vertina ne tiktai 
gyvenančius Lietuvoje lenkus, 
bet ir visas kitas tautines 
mažumas. Lenkai, rusai, balta
rusiai, žydai ir visi kiti naudo
jasi visomis piliečių teisėmis, 
numatytomis Konstitucijoje, 
kaip ir patys lietuviai. Tuo 
labiau niekas lenkų neskriau
džia ir niekas nepersekioja. 
Todėl labai apgailestaujame, 
kad, pone Prezidente, nepasi
naudojote šia objektyvia infor
macija, o naudojotės duome
nimis, skleidžiamais proko
munistinių sluoksnių, kurie yra 
priešiški Lietuvos valstybin
gumo atgimimui. 

Nuo pat savo nesėkmingos po
litinės veiklos pradžios Vilnijos 
lenkų deputatai visada ėjo 
išvien su konservatyviomis 
Kreml iaus jėgomis prieš 
lietuvių tautos nepriklauso
mybės siekius. Savo priešiška 
veikla ypač išsiskyrė SSRS 
deputatai J. Ciechanoviczius ir 
A. Brodawskis. Organizuojant 
rugpjūčio perversmą aktyviai 
dalyvavo beveik visi AT lenkų 
frakcijos deputatai. Po rugpjū

čio nesėkmės ne tiktai jie, bet ir 
dauguma promaskvietiškų ko
munistų perėjo į Lietuvos lenkų 
sąjungos eiles ir kenkia mūsų 
valstybės interesams, priešin
damiesi žemės reformos politi
kai kaime. Dėl to Parlamento 
sprendimu buvo paleistos pro
komunistinės savivaldybės Šal
čininkų bei Vilniaus rajonuose, 
taip pat Sniečkaus mieste, Prie
nų bei Vievio apylinkių tarybos. 
Priimtas sprendimas nebuvo 
nukreiptas prieš tų vietovių 
gyventojus, bet jis turėjo 
nutraukti priešišką veiklą, 
kenkiančią valstybės ir tų 
apylinkių žmonių interesams. 

Ir mes, lenkai, šį Respublikos 
vadovybės sprendimą visiškai 
remiame. Nes mums jau gana 
nekenčiamo sovietų santvarkos 
viešpatavimo. 

Mus stebina kai kurių Lenki
jos politinių grupuočių išplėtota 
antilietuviška kamapnija. 

Lenkijos valdžios reikala
vimas atšaukti šiuos nutarimus 
yra neįvykdomas. Naujų minė
tų rajonų savivaldybių rinkimai 
gali būti pravesti tiktai tada. 
kai šiuose rajonuose situacija 
normalizuosis ir bus įvykdyta 
desovietizacija bei dekagėbi-
zacija. Mūsų respublikos gyve
nime tai ir yra svarbiausia. 

Nors Sovietų Sąjunga jau ne
beegzistuoja, destabilizuojanti 
KGB bei partinė-komunistinė 
agitacija varoma iš pogrindžio. 
Visų priešiškų jėgų sutram
dymas yra svarbus ne tik lietu
vių tautai, bet ir mums, len
kams. 

Gerbiamas pone Prezidente, 
kreipiamės į Jus, prašydami 
suprasti aukščiau minėtas 
mūsų politines realijas ir va
dovautis ne melaginga vadina
mųjų Vilnijos lenkų veikėjų pa
teikiama informacija, bet 
gyventojų daugumos nuomone. 
Kartu raginame imtis geros ini
ciatyvos sureguliuojant Lenki
jos ir Lietuvos santykius. 

Pasirašė: Jan Waitulevicz, 
žemdirbys, Jozef Bluchowski, 
Vilniaus savivaldybės atstovas, 
ir 39 Vilniaus krašto gyventojai. 

Latviai įsivedė rublį 
Ryga. Gegužės 6 d. — Šian

dien Latvijos ministras pir
mininkas Ivars Godmanis ir 
Latvijos banko prezidentas 
Einars Repse kalbėjo per savo 
radijo stotį, jog Latvijos rublis 
bus įvestas gegužės 7 d. Nau
jasis pinigas egzistuos kartu su 
sovietiniu rubliu Latvijoje. Tai 
buvo reikalinga padaryti todėl, 
jog Latvija neturi pakankamai 
banknotų, kad galėtų patenkin
ti žmonių reikalavimus. Tokia 
situacija susidariusi todėl, kad 
Rusija nevykdo savo pažado 
aprūpinti rubliais. Latvijos 
rublis bus tik laikinas pinigas 
tol, kol latvių lotas bus išleistas, 
gal būt tik kitą pavasarį. Latvi
jos rublio pasikeitimo santykis 
su buvusiu sovietiniu rubliu bus 
1:1. 

— Kauno muzikinio teatro 
solistė Sabina Martinaitytė pir
mą kartą debiutavo Vilniaus 
Operos ir baleto teatre Verdi 
„Rigoletto" operoje Gildos 
vaidmenyje. Dirigavo to paties 
teatro vyriausias, bet jaunas 
dirigentas Julius Geniušas. Jis 
baigė konservatoriją 1986 m. 
Simfoninį bei operinį diriga
vimą studijavo pas maestro Jo
ną Aleksą, kuris dabar diriguo
ja Čekoslovakijoje. 

Lech Walesa. 
Lenkijos prezidentas kalba Parla
mente Varšuvoje. 

KALENDORIUS 

Gegužės 19 d.: Celestinas, 
Gilvinas. Prudencija, Taura. 

Gegužės 20 d.: Akvilas, Alf
reda, Eidvilas, Augmantė, Vy
ginte. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:06. 
Temperatūra dieną 76 1., nak

tį 55 1. 

'-



KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I S V E I K A T Ą , 6 5 1 5 S o . Cal i fornia Aveu, C h i c a g o . 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NUTUKIMO ATSIKRATYMO 
PALENGVINIMAS 

vi)'* 

• • 9 -

ateities. Dažnas t ada griebiasi 
stikliuko ar bokalo, o dažna už 
pyragaičio bei torto gabalo. Tai 
tikrai ne lietuviškas elgesys. 
Mes visi dabar prisikeikime 
įtampos mažinimui į t ik ra i 
lietuvišką elgesį: į naudingą 
užsiėmimą nuo tamsos iki tam
sai, kaip mūsų tėveliai su moti
nėlėmis, kad užsiėmė. Tai ir bus 
jų p r a s m i n g i a u s i a s ne t ik 
vienkart inis , bet- nuolatinis 
pagerbimas. 

DRAUGAS, an t rad ien i s , 1992 m. gegužės mėn. 19 d. rūpestį dėl savo ir savų vaikų ką talkina neišmintingajam Čio-
nykščiui, nes toks jis būdamas 
nepajėgia medicinos čionyksčia 
milžiniška pažanga pasinaudot. 
Cia dar net nėra pilnos visų 
a m e r i k i e č i ų sve ika tos ap-
draudos! Tai tiesiog Dangaus 
keršto šaukiąs čionykščių vado
vų, įskaitant ir vyraujančius 
med ikus , savanaudiškumas , 
t r u m p a r e g i š k u m a s , vargin
giausios „paklydusios avies" ne-
ieškojimas, jai būtinos pagalbos 
neteikimas; tai tiesiog 2I-jo 
amžiaus sveikatos srityje vergi
jos palaikymas. 

Žinoma, didžia dalimi čia 
ka l t as ir eilinis amerikietis. J i s 
t u r ė t ų teisėtai suki l t i bent 
panašiai , kaip dabar neteisėtai 
elgiasi — žudo, degina, vagia. 

Tas jų nežmoniškas elgesys 
tegul paskatina nuo žmoniškai 
elgtis dar ir kitokiose XX am
žiaus vergijose: persivalgyme, 
negimusiųjų žudyme ir prostitu
cijos platinime šeimose, mo
kyklose. 

Čia mes per ilgai snaudžiame 
— miegame, kada reikia visa jė
ga rėkti, iš visų jėgų veikti, visu 
smarkumu įvairiopam mus žu
dančiam ir netrukus pražudy
siančiam blogiui smogti tiesiog 
širdin! Taip ir nė per plauką 
k i t a i p ! Tik i š s i u g d y k i m e 
daugiau išmintingųjų ir mūsų 
p i l n a s sveikatos vež imas 
pajudės iš vietos, užtikrindamas 
visiems šio krašto gyventojams, 
žinoma ir mums lietuviams, 
pilnesnę sveikatą. 

T a i p kasdien r e g u l i a r i a i 
v a l g a n t rūgš tų pieną, į 
virškinimo kanalus patenka 
gyvos kūnui naudingos bacilos 
(Lactobacillus acidophilus). 
Dabar susekta, kad jos gamina 
žmogų, nuo ligų — užkrėtalų 
saugančią medžiagą, vadinamą 
gamma interferon. Tos bacilos 
v e i k i a pas te r izuo tą p ieną 
(pašildytą netoli užvirimo, bet 
nevirintą' ir pagamina rūgštų 
pieną ar jogurtą. 

Tą žinią apie rūgštaus pieno 
naudą gyd. M. Halpern paskel
bė 1998 m. kovo mėnesio 
numery žurnale apie imunolo
giją The International Journal 
o f Immunotherapy. 

Klausimas. Dieve, o Dieve, 
kaip aš vargstu su t a i s savo 
kumpiais — lašiniais, kad net 
gėda žmogui pasakyti. Ant stalo 
sukroviau daugiau kaip tuziną 
dietinių knygų. Jos nutukėl į 
plėšo į visas puses, o r iebalų iš 
po nutukėlio odos nė gramo 
nepašalina. Tiesa, n u m e t u ke
liolika svarų, bet ne t rukus dar 
daugiau prisiauginu. Taip ir 
vargstu. Su pavydo ašaromis 
žiūriu į lieknąsias. Jokio pado
raus rūbo sau nerandu. Nejau
gi, Daktare, taip ir nė ra man, 
labai valgius m ė g s t a n č i a i , 
jokios rodos? Atrodo net vanduo 
mane tukina. J a u ir kojos ima 
atsisakyti tokiai r iebalų kupe
tai tarnauti. Gal ką nors ki taip, 
negu tos knygos, T a m s t a Dak
tare, gali man patar t i? 

Atsakymas. Galima, k u r čia 
nebus galima patar t i , t i k visas 
vargas yra su pa ta r imo vykdy
mu. Čia dak ta ras negal i už 
Tamstą darbo at l ik t i . Todėl, 
skaityk kas seka ir i m k save 
nagan, kad pajėgtum, ben t 1% 
įvykdyti kas nurodyta. 

Valgyk — ne ėsk, o t a i p pa t 
energingai darbuokis — netin
gėk — na ir būsi l i ekna ka ip 
balerina, o vyras taps grakš tus , 
ka ip e ln i a s . M a t , svo r io 
sunormavimui nė ra k i to kelio, 
nėra kaip aplenkti t va rk ingą 
valgymą ir tokį darbavimąsi . 

Čia reikia dar nepamiršti , kad 
neišmintingieji prakt ikuoja dar 
ir d u ki tus dalykus: 1. Vieni , 
kuriems nereikia l iesėti , sten
giasi vis vien numest i svorį. 2. 
Kiti, kuriems gresia jų sveika
tai didelis pavojus, didelė gausa 
persivalgo ir tokių a ts i randa vis 
daugiau. Svoriu d a u g i a u s i a 
rūpinasi moterys, bet nu tuku
sios retai kada gydosi, o t ik 
pilvus varžosi. Apie pusė , gal ir 
dar daugiau žmonių n u t u n k a 
prigimties įtakoje, todėl tokiais 
atvejais reikia šaut i į t ik rą 
taikinį. 

Dar yra visa eilė sveikų, be t 
neganėtinai protingų asmenų: 
tokie laikosi dietos ne dėl medi
ciniško reikalo, bet dėl kos-
metiško išskaičiavimo. 

Be t t i k r a i n u t u k u s i e m s 
numetus 10% k ū n o svorio, 
žymiai sumažinamas pavojus 
susirgti cukral ige i r širdies 
arterijų skleroze. Bet ka i kur ie 
žmonės save laiko nu tukus ia i s , 
kai iŠ tikrųjų tokia is nėra . 
Dabar iš dešimties , aš tuoni 
dietos prisi laiko savo pačių 
nuožiūra ir nekaip j iems sekasi. 
Bet ir gydytojo žinioje esantiems 
negeriau einasi: jie po vienų 
metų a tgauna 30% numesto 
svorio, o po 5 metų jų svoris esti 
toks, koks pradėjus jį mesti . 

Dar nėra moksl iškai iš t i r ta , 
kiek ilgam laikui naudos te ikia 
komerciškos svoriui numest i 
skirtos programos, ka ip VVeight 
Watchers, Jenny Cra ig ir Nut r i 
System ar Diet Cen te r ir svorio 
numetimui skirti gaminiai ,kaip 
Slim-Fast bei Optifast. 

Visi l ietuviai, norį naudot is 
minėtomis komerciškomis svo
r iu i numes t i g a r s i n a m o m i s 
priemonėmis, tu rė tų re ika laut i 
jų sėkmingumo įrodymo. Netu
rinčių tokio įrodymo tu r ime 
vengti: čia pilna apgavikų. 

Dar žodelis dėl pers iva l -
gančiųjų — tų, kur ie nepajėgia 
susilaikyt valgyje. Tokį elgesį 
medicina vadina bulimia. Dabar 
s u s e k t a , k a d p e r g y v e n a n t 
įtampą (stress), žmogaus sme
genys pagamina viršnorminį 
kiekį smegenų hormono va 

sopressin, skat inant į apetitą. 
Tyrinėtojai surado, kad 24 

persivalgančios moterys turėjo 
daugiau savo kraujuje vasopre-
sino, pa lyginus su vienuolika 
normaliai valgančių — sveikų 
moterų. 

To smegenų pagaminto hor
mono vasopresino kiekis krau
juje gausėjo tada , kai moterys 
pergyveno įtampą. Pagausėjus 
kraujuje vasopresino kiekiui, jos 
prieš savo norą gausiau valgė, 
o persivalgiusios prisivertė vem
ti , ar ė m ė vidurius liuosuojan-
čius vais tus , kad nenutuktų . 
Jau l iguistesnio elgesio ir tarp 
gyvulių nesurasi! 

Susekus hormono vasopresino 
veikimą, bus galima surast i jo 
kiekį mažinančius vaistus persi
valgymo — bulimijos gydymui ir 
jo kiekį didinančius vais tus ne
valgai — anoreksijos gydymui. 
Gaila, kad kol kas medicina dar 
nepajėgia reguliuoti vasopresi
no gamybos kūne. Bulimija ne
galuoja 2%-2.5% septyniolikme
čių ir j a u n ų suaugusių moterų. 
Kai kur iuos pers ivarančiuo
sius i r nevalgančiuosius — ano-
re t ikus gerai gydo vaistai prieš 
depresiją. Manoma, kad vaso-
presinas smegenyse paveikia 
troškulį, kraujospūdį, gabumus 
ir atmintį . 

B u v o a t l i k t i t y r i m a i su 
g y v u l i a i s , s u l e i d u s j i ems 
vasopresino. Pas tebė ta , kad 
sulėtėjo jų reakcija į baimės 
sukėlėjus. T a s hormonas gali 
panašiai veikti žmogų — uždels
ti jo nesuvaldomą reakciją. 

Neteis ingai užmetama kaltė 
— būk numetant svorį mirtingu
mas didėja; iš tikrųjų, mir
t ingumą gali didinti jau turimi 
negerumai prieš pradedant die
tos laikyt is . 

Tos žinios yra dar karštos. Jų 
s a n t r a u k a p a s k e l b t a me
diciniškoje spaudoje (Medical 
Tribūne, April 22, 1992), o 
pilnas pranešimas bus paskelb
tas d a r t i k b i rže l io mėn. 
medic in in iame žurna le The 
Journal of Clinical Endocri-
nology and Metabolism. 

Lietuvei motinai , o ir tėvui 
š iame kraš te išvengt įtampos 
yra labai sunku: čia tikrais 
žmonėmis vaikus auginti, dargi 
kad j ie išliktų lietuviais bei juos 
išmokslinti yra tiesiog milži
niškų pastangų reikalaujanti, 
n u o l a t i n ė s u n k e n y b ė . Tik 
išmintingiesiems tėvams tas 
pavyksta. 

Tas , aišku, didina ir lietuvių 

Didžiuokimės esą lietuviai ir 
dėkokime mūsų geriausioms 
motinėlėms, kurios mus dažnai, 
ypač vasaros karščiuose, valgy
dino raugintu pienu su bulvėm. 
Lietuviai yra labai išmintingi ir 
naudingiems darbams, įskai
tant mokslą, pasinešti nusitekę. 
Mirgėte mirga žinios, ka ip 
l i e tuv ia i p i r m a u j a moksle 
(Vilniaus Universitetui 400 
metų), politikoje (pirmieji ėmė 
vers t i blogio imperiją), 
visuomeniniame gyvenime (pir
mieji į gyvend ino žemės 
reformą), sporte (čempionai 
t a r p t a u t i n ė s e varžybose), 
drąsiausi geruose darbuose (su 
ne le i s t ina i m e n k u lėktuvu 
nugali Atlantą; su „gelda" 
pakartoja tą patį, na tik dar mi
tyboje, kol kas nepaseka ne
sve ika i s k i t a t auč ių valgio 
įpročiais. 

Duokim tokį tvarkingą šalto 
rūgštaus pieno (ar jogurto), taip 
vsų lietuvių pamėgto, valgymą 
su karšta bulve. Tai yra geriau
sia apsauga ne t ik nuo taukų 
prikrovimo po oda, bet ir nuo 
visokių ligų ir užkrėtimų -
infekcijų. 

Kaip visur, ta ip ir čia — ir 
rūgštaus pieno valgyme reikia 
nestokoti išmintingumo. O jis 
pasireiškia taip: 

1. Valgomas rūgštus pienas ar 
jogurtas turi būti pagamintas iš 
nugriebto pieno. 

2. Kasdien reikia jo suvalgyti 
po vieną puodelį. 

3. J i s valgytinas, gardžiuo-
jantis vidutinio dydžio bulve, 
virta su lupena. Tai neturtingo 
žmogaus apelsinas. 

4. Bulvė valgytina neskubant, 
gerai sukramtant ir seilėmis ap
vilgant, st iprinant savo sveika
tą skaniausiu, sveikiausiu mais
tu, pilnu vitamino C. 

5. I r va ikus reikia į tą 
s k a n u m y n ą įpra t in t i nuo 
mažens. 

Tada kūnas bus ramstomas 
t r iguba i : svoris normuosis, 
lietuvis vaduosis nuo ligų — 
užkrėtalų ir per bulvę su lupena 
mineralais, vitaminais, ypač C, 
save tur t ins . Bulvė buvo ir liko 
neturtingo žmogaus apelsinu: 
kupina vitamino C. 

Argi reikia didesnio išmintin
gumo mityboje, kokį rodo 
lietuvis, valgydamas rūgusį 
pieną, kurio dažnas amerikietis 
kratosi, kaip netikėlis kryžiaus. 
Už tai ir matom, kokia čia jų 
a p g a i l ė t i n a sve ika ta ! Ne t 
pasaulyje geriausios čionykštės 
medicininės priemonės mažai 

Sumitusios moterys, kurioms kojų sąnariai jskaudę nuo artrito, verčiau im
kite save už ragų: besotyhe meskite šalin — suliesėkite ir liaukitės užsiplepant 
sėdėjusios: pradėkite lietuviškai — nuo tamsos iki tamsos darbuotis, tada 
ir be vaistų ir be operacijų kelio artritas ims sparčiai išgaruoti. 

Dabar viename žymiausių šio 
krašto mediciniškame žurnale 
The Annals oflnternal Medicne 
t a žinia apie rūgusio pieno 
naudą buvo patvir t inta prane
šant kaip rūgštus pienas pa
dėjo 13-ai moterų, sirgusių 
chronišku apsikrėt imu mie
lėmis (chronic yeas t infec-
tion) pagerinti sveikatą. Tos 
moterys buvo tirtos Long Island 
J e w i s h Medica l Cen te r 
ligoninėje, New Hyde Park, NY, 
tos moterys buvo tirtos, valgy
d inant jas kasdien rūgščiu 
pienu šeši mėnesių laikotarpyje. 
Tokių, palyginus su tomis, 
kurios rūgštaus pieno nevalgė, 
tik vienam trečdaliui pasikarto
jo mielėmis susirgimas. Reiškia, 
ką mūsų močiutės jau seniai, 
seniai apie rūgš taus pieno 
naudą žinojo, tas t ik dabar. š.m. 
kovo mėnesį paskelbta me
diciniškoje spaudoje. 

Atsimintina, kad moteriškių 
lytiniuose organuose įsiveisu-
sios mielės (tokie grybeliai) la
bai sunkiai pašalinamos net ge
riausiais vaistais. O čia štai, ką 
dabar t inė medicina sunkia i 
įstengia, mūsų mamyčių sena 
patirtis apie rūgštaus pieno 
naudą padeda ne t ik mielėmis 
apsikrėtus, bet ir kitaip sune
galavus tvarkytis, nes minėtas 
mielių p a g a m i n t a s gamma 
interferonas sėkmingai kovoja 
su įvairiomis ligomis, o taip pat 
ir su įvairiais apsikrėtimais. Tik 
visi lietuviai imkime tokį pieną 
patys rauginti ir kasdien jį su 
bulve valgyti. Krautuvėse gerai 
surauginto , kad pelių gali 
pjauti, pieno li tras kainuoja 2 
dol. Rauginkimės visi namuose. 
Praneškit savus receptus — 
paskelbsime juos. 

Svorio perviršiaus numetimas 
yra chroniška ir labai sunkiai 
pagydoma liga. Iki šiol per visą 
laiką bandė nesėkmingai mesti 

svorį trečdalis moterų ir a r t i 
vieno ketvirčio vyrų. Apie 95% 
visų mėginusiųjų mesti svorį 
(prisilaikiusių įvairių dietų) po 
1-3 metų atgaudavo beveik visą 
numestą svorį, kai liaudavosi 
prisilaikę dietos. 

Naujausi tyr imai rodo, kad 
savo svorį sunormavusi moteris 
gali sumažinti galimybę susirg
ti kelio sąnario artri tu-oste-
oartritu. O ki ta studija praneša, 
kad j au sergančios tokia liga 
žymiai sumažina skausmus ir 
pager ina kelių sąnarių lanks
tumą tada, kai sportiškai vaikš
to ir apie sąnarių ligą apsi-
šviečia. Abu at l ik t i ty r imai 
vienbalsiai tv i r t ina , kaip pa
skelbta žurnale The Annals of 
Internal Medicine, kad kelio 
sąnario ar t r i tą re ik ia gydyti 
vartojant mažiau vaistų i r ne 
ta ip dažnai operuojant, bet 
daugiau kreipiant dėmesio į 
paprastas apsisaugojimo prie
mones. 

Atl iktame tyrime 64 moterys, 
kelyje turinčios prasidedančio 
a r t r i t o n e g e r u m u s , b u v o 
palygintos su tokio artrito netu
rinčiomis 728 mote r imis ir 
susekta, kad tos, kurios 8-12 
metų laikotarpyje numetė bent 
11 svarų savo svorio pervir
šiaus, pusiau sumažino gali
mybę susirgti kelio a r t r i tu . 

Bostono universi tete, dirbąs 
prof. David Felson MD, tvirtina, 
kad kuo labiau sumitusios mo
terys suliesėja, tuo mažiau joms 
gresia susirgimas kelio a r t r i tu . 

K i t a tyrinėtojų grupė, tyrė 
New Yorke — Hospital for Spe-
cial Surgery jau sunkiai kelio 
a r t r i tu sergančias 102 moteris. 
J ų a m ž i a u s v idu rk i s buvo 
69 metai. Per aštuonias savaites 
jos sportiškai vaikščiojo i r švie
tėsi apie tą kelio ligą. Jo s tr is 
k a r t u s savaitėje vaikščiojo po 
pusvalandį. Po to buvo t ir iamos 
tokio gydymo išdavos: buvo 
sekama kiek toli jos nue ina per 
6 minutes , kaip joms sekasi fi
ziškai judėti, koks poveikis buvo 
į sąnario judesį, skausmą ir 
kokius vaistus jos naudojo. 

Taip vaikščiojusios moterys 
p a d i d i n o savo pa j ėgumą 
vaikščioti 70-čia metrų, t a d jų 
judėjimas buvo pagerintas 39%, 
palyginus su pajėgumu judėt i 
prieš minėtą pasivaikščiojmą. 
Taip pat joms sumažo ar t r i t iški 
skausmai 27%. 

Tyr inė to jams d a r n e b u v o 
aišku, ar toks tų moterų kelio 
ar t r i to pagerėjimas buvo dėl jų 
apsišvietimo, ar dėl vaikščio
jimo. Jie šias studijas tes toliau, 
šiuos klausimus išaiškins. 

Taigi, dabar ne t ik Bažnyčia 
liepia vengti persirijimo nuo
dėmės, j a u ir Medicina pa ta r i a 
gręžtis nuo mėsų, kiaušinių, 
sviesto ir glaustis prie javų, įvai
riausių vaisių-daržovių, riešutų, 
neišskir iant svogūno, česnako, 
kasdien suvalgant mažiausiai 
pusę kilogramo tokios mišrai
nės. 

O tie, kurie į šį skyrių iki šiol 
žvairakiavote, dėl naujų idėjų 
skelbimo valgyje, dabar , jei 
neklausėte Bažnyčios įsakymo, 
tai bent nusilenkite savo naudai 
Medicinos patar imui, kur i s , jei 
100% pildomas, sunormuos visų 
kriaušės pavidalo sumitusiųjų 
moterų svorį-

Žinoma, ne ki taip gausis ir su 
sumitusiais obuolio pavidalo 
nupilvusiais vyrais. Da r to ne
gana: dabar Indijos tyrinėtojai 
praneša, kad šal inimasis nuo 
mėsų, taukų ir kiaušinių ir 
glaudimasis pr ie vegetariško 
maisto ne tik svorį tvarkys , 
širdį stiprins, be t ir n u o visų 
kitų negalių tolins. 

Dabar visiems a išku kaip 
dieną: ka ip pasiklosime, taip ir 
išmiegosime — visi puoškimės 
išmintingumu, idant nere ik tų 
po laiko gailėtis. Neats isakąs 
besotybės, toliau kai iki šiol 
čiaumojęs dešras, kiaulieną ir 
t a u k u s , p r i lygs ta k i t o k i a m 
iškrypėliui: nea t s i sakanč iam 
narkotikų, rūkymo, gir tavimo, 
t inginystės bei ištvirkavimo. 
Tokie mes n e s a m e , todėl 
l iaukimės tokius nudavę! 
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Poezijos reikšmė 

LIETUVIŲ TAUTINĖJE 
REZISTENCIJOJE 

Gal nė viena tauta nėra tiek 
kovojusi ir kentėjusi už spaus
dintą žodį, kiek mūsų. Ir gal nei 
vienos tautos tautinis rene
sansas nėra taip susijęs su poezi
ja, kaip lietuvių tautos. Tolimo
je praeityje lietuviškas žo
dis tik varganose kaimo tro
belėse buvo vartojamas. Senoji 
Lietuvos valstybė egzistavo, bet 
lietuviškas žodis retai tebuvo 
girdimas. Kuomet Lietuvoje 
vyravo lenkų kalba, Prūsų 
Lietuvoje Kristijonas Donelaitis 
lietuviškais žodžiais aprašė 
būrų vargus ir džiaugsmus. 
Spausdintas eiliuotas lietuviš
kas žodis buvo skaitomas būrų 
pastogėse. „Jau saulelė vėl 
atkopdama budino svietą, Ir 
žiemos šaltos triūsus par
griaudama juokės". Kristijonas 
Donelaitis lietuvišku žodžiu 
barė, mokė ir gynė būrą, šaipėsi 
iš tų, kurie jau „vokišką 
liežuvį" vartojo. 

Iš Prūsų Lietuvos tas žodis ir 
į Lietuvą sklido. Deja, Done
laičio tėviškė sunaikinta, ir nei 
būro nėra, nei lietuviško žodžio 
ten daugiau nebegirdėti. Netru
kus po Donelaičio ir Lietuvoje 
Antanas Strazdas-Strazdelis, 
pradėjo rašyti lietuviškus eilė
raščius. Žmonės, nors buvo pri
spausti, bet jo eilėraščius mėgo, 
kartojo ir daugelis iš jų virto 
liaudies dainomis. Ir po Straz
delio buvo lietuviškai rašan
čiųjų, bet jie Donelaičiui ir 
Strazdeliui neprilygo. Bendroje 
poezijos plėtotėje ir lietuviškos 
sąmonės išsivystyme, nereikėtų 
apleisti ir Adomo Mickevičiaus. 
Jis rašė lenkiškai, bet jo tema
tika buvo patriotiška ir lietu
viška. Jo poezijos įtakoje bajorai 
iš lietuvių kalbos šaipėsi, bet 
didžiavosi savo lietuviška 
kilme. 

Taip pamažu mes priartėjome 
prie Valančiaus gadynės, nuo 
kurios ir prasidėjo ne tautinis 
atgimimas, bet tautinės 
sąmonės atradimas. 0 nuo čia 
iki „Aušros", jau buvo labai 
trumpas kelias. „Aušra" ne tik 
švietė, informavo, bet ir tautinę 
sąmonę formavo. Šiame procese 
labai svarbią rolę turėjo jau 
tautinės minties poezija, iš 
kurios vienas eilėraštis, V. Ku
dirkos „Tautinė giesmė" mums 
geriau žinomas kaip Lietu
vos himnas. Vos keletą metų 
vėliau gimęs Maironis-Mačiulis 
su savo pirmuoju eilėraščiu 
1885 taip pat pasirodė „Auš
roje". Jo poezijos rinkiniai „Jau
noji Lietuva" ir „Pavasario bal
sai" susilaukė daugelio laidų ir 
turėjo didelę įtaką lietuviškos 
minties formavimui ir tauti
niam judėjimui. Taip pat 
reikėtų prileisti, kad jo populia
rumas turėjo didelės įtakos ir 
vėlesnei poetų kartai. Nors jau
nesnioji karta, kuomet tvirčiau 
atsistojo, pradėjo kovoti prieš 
Maironio kultą. 

Tada pradėjo reikštis įvairios 
srovės, iš kurių reikėtų pami
nėti „Keturių vėjų" sąjūdį (Bin
kis ir kt.). Vėliau atėjo su savo 
estetizmo tradicijomis Kossu 
Aleksandravičius, Mišikinis, 
Radauskas, Brazdžionis, Sa
lomėja Nėris, Boruta). Tame 
sąjūdyje matome žymiuosius 
mūsų poezijos atstovus, tačiau 
reikia pastebėti, kad jis davė ir 
kai kuriuos žymiuosius kolabo
rantus. Jau išeivijoje subrendu
siai kartai artimiausi yra 
„žemininkai" (J. Kėkštas, K. 

NUO MOKSLO PRIE POLITIKOS 
Pasikalbėjimas Los Angeles mieste su inžinieriumi Julium J odele 

Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas, 
Vyt. Mačernis, H. Nagys). Tie, 
su kuriais išeivijoje kartu 
keliavome, kurių poezija mūsų 
dienas praskaidrindavo. Dau
giausia stiprybę sėmėmės iš 
Maironio, Brazdžionio, Bradūno 
eilėraščių. Tuomet buvome 
pliki, bet dvasiškai stiprūs, o 
dabar galbūt priešingai. 

Buvome stiprūs, tikėjome 
poeto žodžiais, kuomet pasaulis 
buvo kurčias ir jiems netikėjo. 
„Žus visam pasaulyje komuna: 
/Iš vergijos stos išlaisvintas 
žmogus — / Neteisybė greit pa
kyla, greitai žūna: / Jos 
nelaimina nei žemė, nei 
dangus". Mes ištesėjome, 
kadangi tikėjome. Dabar tie žo
džiai jau yra išsipildę. Mes bėg
dami iš Lietuvos, pasiėmėme 
maldaknygę ir mėgstamiausio 
poeto knygą; t remt in ia i 
vykdami į Sibiro tremtį, taip pat 
į ryšulių tarpą knygelę įsikiš
davo. Ypač tie, kurie turėjo 
vaikus. Netaip seniai mūsų 
spaudoje vienas rašytojas pasi
šaipė, lyg kad nebūtų buvę 
tokių, kurie būtų poezijos knygą 
pasiėmę. Taip buvo! Rašantysis 
nors ir ne į tremtį, bet pasi
traukdamas į Vokietiją ir te
turėdamas porą valandų apsi
spręsti, taip pat keletą knygų 
pasiėmė. O jas reikėjo tempti 
ant kupros Kaune nuo Žalia
kalnio, į geležinkelio stotį. Taigi 
buvo! 

Tremtiniai ne tik poezijos 
knygas pasiėmė, bet tremtyje ir 
poeziją kūrė. Ant popiergalių, 
skudurų ir net beržų tošės rašė. 
Tai buvo tie, kurie nepalūžo ir 
savo sąžine neprekiavo. Ta jų 
kūryba palaikė ir stiprino iš
tremtųjų dvasią. Tai buvo tie 
šviesos žiburėliai tamsioje 
naktyje. Jų kūryba ir Vakarus 
pasiekė. Daugelis net tikėti 
negalėjo, kad tokiame košmare 
būtų įmanoma bet kokia kūry
ba. Pasirodo, kad poezijos žodis 
daugelį ir apsaugojo nuo 
dvasinės depresijos ar išpro
tėjimo. Poezija suvaidino didelį 
vaidmenį mūsų tautinės sąmo
nės išsilaikyme ir stiprėjime. 

Poezija tautinėje rezistencijoje 
ir tremtyje buvo viena iš 
jungiančių ir dvasinę stiprybę 
palaikančių veiksnių. Per 
pokario sudegusios Europos la
gerius ji mus lydėjo, tapo 
neatskiriama mūsų gyvenimo 
dalis. įvairiomis iškilmingesnė
mis progomis kalbėjusieji labai 
dažnai savo kalbas pradėdavo ir 
užbaigdavo kokiu nors eilė
raščio posmu. Tai ne tik priduo-
davo vaizdingumo jų kalboms, 
bet ir parodydavo, kad kalban
tieji yra apsišvietę žmonės, 
kurie domisi ir seka mūsų 
kultūrinį gyvenimą. Poezija 
buvo viena iš svarbiųjų ap
raiškų. Dar iš Europos atsivežę 
mes tą meilę ir pagarbą poezi
jai nešiojame ir laikomės senų 
tradicijų, kurios pas mus dar 
gyvos. Todėl kasmet senu pa
pročiu rengiamos Poezijos 
dienos. Rengiamos gegužės 
mėnesio gale, kuomet gamta 
pasipuošusi žiedais. Tada 
turime progos išgirsti meniškai 
perduodamo poetinio žodžio. 
Praeityje ir asmeniškai susi
tikdavome su žymiaisiais mūsų 
poezijos kūrėjais. Šiemet galbūt 
bus progos susipažinti su tau
tinio atgimimo poezija, kuri 
buvo atgimimo priekinėse 
eilėse. ^ 

J. Ž. 

apie kosmoso 
Erdvių tyrinėjimuose mokslas 

per pastaruosius dešimtmečius 
yra padaręs milžiniškus šuolius, 
apie ką net toks kūrybingos fan
tazijos rašytojas Julės Verne 
nedrįso pagalvoti. Tik įdomu, 
kad kuo plačiau mokslas praple
čia kosmoso pažinimo ribas, tuo 
daugiau atsiveria naujų tyrinė
jimui objektų, kad apie kokius 
galutinius atsakymus kalbėti 
negalima. Tie galutiniai at
sakymai neužmatomi erdvėse 
iškeltais galingais teleskopais, 
nepavejami lazeriniais spindu
liais, nerandami moderniškiau
sių kompiuterių „smegenyse". 
Ir taip vyksta tarsi lenktynės 
tarp didžiųjų dangaus ir žemės 
paslapčių ir žmogaus proto, ku
ris stengiasi tų paslapčių 
skraistę atidengti. 

Pastaruoju metu ne tik moks
linėje, bet ir populiariojoje 
spaudoje rašoma apie moksli
ninkų pastangas išmatuoti 
traukos bangas, kurių buvimą 
teikė Albert Einstein savo ben
drojoje reliatyvumo teorijoje, bet 
kas iki šiol dar jokiais eksperi
mentais neįrodyta. 

Tuo reikalu prakalbinau 
inžinierių Julių Jodelę, gy
venantį Los Angeles priemies
tyje Hermosa Beach, daugelį 
metų dirbantį erdvių tyrimo 
srityje garsiajame Californijos 
technologijos institute (Cali-
fornia Institute or Technology). 

— Kas tai yra traukos 
bangos ir kuo jos skiriasi nuo 
traukos jėgų, apie kurias 
mokėmės gimnazijose jau 
prieš keliasdešimt metų? 

— Traukos jėgos vieną masę 
traukia prie kitos. Jas fizika 
gerai pažįsta. O traukos bangas 
(angliškai „gravity waves") la
bai toli universe, už trilijonų 
ki lometrų, sukelia vykstą 
žvaigždžių sprogimai ir kiti 
milžiniški įvykiai. 

— Ar tos bangos pasiekia 
žemę? 

— Čia ir yra visa problema. 
Einšteinas manė, kad pasiekia, 
bet iki šiol niekam nepasisekė 
jų išmatuoti ir eksperimentu 
patvirtinti jų esimą. 

— Ar niekas iki šiol neban
dė to padaryti? 

— Bandymai vyko labai jaut
riais aparatais, bet bangų pa
gauti nepavyko. Vyksta tarsi 
tarptautinės varžybos, kuris 
kraštas pirmasis tai įrodys. Ca
lifornijos technologijos in
stitutas ėmėsi iniciatyvos su
kur t i naują aparatūrą, bet 
šimtą kartų jautresnę už bu
vusią. Tą projektą finansuoja 
Amerikos Mokslų fondacija 
(National Science Foundation) 

traukos jėgų matavimus ir išeiviją 
ir į bendrą darbą suvedė du 
Amerikos technologijos mokslų 
milžinus: California Institute of 
Technology ir Massachusetts In
stitute of Technology, kurie iki 
šiol šioje srityje dirbo atskirai ir 
savo tarpe konkuravo. Dabar 
dirba kartu. Aparatūros mecha
ninį koncepcijos projektą pa
ruošti pavedė man. 

— Kokia padaryta pažan
ga? 

Užuot davęs atsakymą, Julius 
Jodelė pakvietė į jo namų 
antrajame aukšte įruoštą darbo 
kabinetą, kur padėtas su in
stitutu sujungtas didžiai galin
gas kompiuteris ir kita tech
ninė aparatūra. Jis pats į antrą 
aukštą laiptais kėlėsi lyg mažu 
elektriniu traukiniuku, mat po 
sunkių operacijų jo fiziškas 
judėjimas labai apsunkintas. 
Turi vienos kojos protezą ir 
judėjimui naudoja „vaikštiklį" 
(keturkojį ramentą su dviem ra
tukais). 

— Taip, projekto konceptas 
beveik užbaigtas ir bus per
duotas kontraktoriams. Po sun
kios ligos, pusę metų išgulėjęs 
ligoninėje, pjaustytas ir ka
potas, nuo skausmų pripum
puotas įvairių narkotikų, atsi
gavau nesužalotais smegenimis. 
Netgi išmokau komplikuotą 
projektavimą trimis dimensi
jomis. Visus metus dirbau po 
septynias dienas savaitėje ir po 
keliolika valandų paroje". 

Mūsų mokslininkas pradėjo 
„kalbinti" kompiuterį. Šis, kar
tais pasiginčydamas ir padels-
damas, įsakymams pakluso. 
Papras tam „pasaul iečiui" 
beveik neįmanoma suprasti 
labai labai komplikuotos 
mokslinės aparatūros funkcinių 
detalių, tačiau iš kompiuteryje 
parodytų brėžinių visose trijose 
dimensijose ir skirtingose spal
vose išryškėjo pagrindinis prin
cipas. Aparatas susideda iš 
dviejų šakų 4 km ilgio plieno 
vamzdžių. Vakuume traukos 
bangos turi pajudinti kabančios 
masės svorius. Pajudėjimus pa
rodys lazerio spinduliai atsi
mušę veidrodžiuose. Viskas su
projektuota begaliniu preci
ziškumu. Tai pats jautriausias 
aparatas, kokį žmogus yra su
projektavęs. Tokie aparatai bus 
pastatyti du — vienas Ca-
lifornijoje, antras — Amerikos 
rytuose. 

Juliaus Jodelės veide galėjau 
išskaityti pasitenkinimą savo 
darbo rezultatu. Pateikiau 
asmenišką klausimą: 

— Ar tas projektavimas 
įeina į reguliaraus darbo ins
titute apimtį? 

— Anksčiau taip, o dabar ne, 
tai papildomas darbas ir už tai 
gaunu papildomą atlyginimą. 

Prisiminęs mudviejų senes
niais laikais bendradarbiavimą 
visuomeninėje ir politinėje veik
loje, kreipiausi draugiškai: 

— Juliau, esi dešimtmečiu 
jaunesnis, bet sveikata gero
kai apgriauta. Esi jau užsidir
bęs patogią pensiją. Ar ver
ta tiek daug dirbti? Neseniai 
baigiau skaityti amerikiečių 
rašytojos Alexandra Ripley 
romaną „Scarlett", tapusį 
„bestselleriu" ne tik Ameri
koje. Ten užtikau tokią mintį: 
„Money can't make living in 
a tomb bearable" (pinigai ne
gali padaryti gyveninio kape 
pakenčiamu). 

— Kape negali, bet Lietuvoje 
gyvenimą gali pakreipti į 
geresnę pusę. Antrąjį atlygi
nimą nukreipiu ten. Džiaugiuo
si, kad ir mano žmona tam pri
taria. 

— Žinau, kad s tambias su
mas aukojate lietuviškiems 
reikalams, kaip advokatės 
Žibutės Brinkienės organi
zuotam anglų kalbos konkur
sui Lietuvos gimnazijose, Vy
tauto Didžiojo u-tui Kaune, 
Lietuvos a m b a s a d o s Wa-
shingtone išlaikymui, Pane
vėžio katalikų mokyklai Lie
tuvoje ir kitur. Bet kaip kiti 
Amerikos lietuviai: ar pakan
kamai remia iš komunistinės 
sistemos besivaduojančią ne
priklausomą Lietuvą? 

— Aš manau, kad remia, bent 
dalis. Pakankamai ar nepakan
kamai — sunku pasakyti. Gerai, 
kad pinigai plaukia ir gimi
nėms. Doleriai lieka Lietuvoje 
ir stiprina krašto ekonomiką. 

O kaip viešieji fondai? 
— Čia nesu patenkintas. Lie

tuvai priklausantį auksą grąži
no Anglija, Prancūzija, Švedija, 
o mūsų fondai Lietuvai priža
dėtus dolerius sulaiko. Redde 
quod debes! O dabar atrodo, kad 
laikomasi kito principo: „Rem 
vacias, rem; recte, si possis, si 
non quocumque modo rem" 
(„daryk pinigą; jei gali, daryk 
teisingai, jei ne — daryk pinigą 
bet kokiu būdu"). 

— Kai kas teigia, kad praei
tyje aukotas kapitalas nepri
klausomai Lietuvai dabar ne
būtinai turi būti perkeltas 
Lietuvon. Galįs bū t i naudo
jamas lietuviškiems reika
lams ir čia. 

— Formulė „kapitalas Lietu
vai, nuošimčiai lietuvybei" buvo 
kartojama ne sykį. Aš tuo tikė
jau ir laisvai Lietuvai au
kojau. Bet pirmųjų nepriklauso-

Jul ius Jodelė 

mybės žingsnių Tautos fondas 
neparėmė, nes Vlikas nepri
klausomybės nepripažino. Lie
tuvių fondo 3-4 milijonai šiuo 
metu galėtų daug pasitarnauti 
skubiems Lietuvos kultūros ir 
švietimo reikalams. Paskirtas 
vienas milijonas, kai kurių vei
kėjų buvo palydėtas priekaištais 
Lietuvos vyriausybei. Taip 
neturėtų būti. 

— Yra nuomonių, kad per
kelti pinigus Lietuvon dar 
per anksti. Politinė padėtis 
ten netikra. 

— Ar j ie netiki nepri
klausomos Lietuvos ateitim? 
Kada, jų nuomone, padėtis bus 
„tikra"? Taip pat manyčiau, 
kad turėtų būti labiau išryš
kinta ir Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenės aukų politika. 

— Kas t en taisytina? 
— Pavyzdžiui, renkant aukas 

Los Angeles Vasario 16-osios 
minėjime Lietuvių Bendruome
nė aukas leido rinkti Lietuvos 
ambasadai Washingtone. Da
viau t ūks t an t inę . O Kovo 
11-šios proga renkamos aukos 
buvo ribojamos į Los Angeles 
atvykusių Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų išlaiky
mui ir sportininkų paruošimui 
pasaulinei olimpiadai. Auką 
sumažinau dešimt kartų. Nesu 
prieš sportą, o VD universitetui 
turiu daug sentimentų. Mano 
tėvas, prof. Pranas Jodelė, yra 
buvęs vienas iš jo kūrėjų, jis taip 
pat buvo to universiteto rekto
rius, prorektorius ir fakulteto 
dekanas. Bet taip pat žinau 
Vilniaus universiteto nuopelnus 
Lietuvai sovietų okupacijos 
metais, kai Maskvos persekio
jama profesūra vis tik atsilaikė 
ir išlaikydama aukštą Lietuvos 
žmonių kultūrinį lygį, natūra
liai stabdė sovietizacijos ir ru
sifikacijos procesus ir daug daug 
prisidėjo prie Vilniaus atlietu-
vinimo. 

Mano įsitikinimu, pagrindi
niai Lietuvos prioritetai yra du: 
atstatyti tautoje pagarbą darbui 
ir teisingumui ir atkurti krašto 
žemės ūkį. Sovietai politiniais 
tikslais bandė Lietuvą įjungti į 
imperijos pramoninį kompleksą, 
bet nepriklausomos Lietuvos 

ekonominė ateitis — tai žemės 
ūkyje. Žemės ūkio produktais 
gan greitu laiku galime prilygti 
Vakarų pasauliui. O pramoni
niais gaminiais — dar reikės 
gerai pasistengti. 

Vykdant antrąjį prioritetą, 
norėčiau Lietuvos jaunime 
puoselėti Maironio šūkį: „Dar
bais atgaivinsime Gedimino 
tėvynę". Dievas kai kuriuos a p 
dovanojo dideliais gabumais. Be 
didelių talentų tautų kultūra 
palieka vidutinybėje. Tačiau 
darbštumas, pareigingumas, 
teisingumas, geras elgesys 
surištas su patriotizmu irgi 
stebuklus gali daryti. Planuoju 
premijomis žadinti jaunojoje 
Lietuvos kartoje minėtas 
dorybes. Paplanuosiu su žmona, 
pasitarsiu su advokate Žibute 
Brinkiene. Gal pradėsime naują 
premijų akciją, gal susijungsime 
su Žibutės vadovaujama, lauksi
me kitų prisidėjimo. 

— Kokia Jūsų nuomonė dėl 
nuosavybių išeiviams grąži
nimo? Mūsų spaudoje pasi
girsta net piktų, grasinančių 
Lietuvai balsų, jei pilnos 
teisės išeiviams į nuosavybę 
įstatymiškai nebus atstaty
tos. 

— Nuo tėvo turto aš at
sisakiau jau prieš 20 metų. Jis 
priklauso tiems, kurie buvo likę 
ir iškentėjo visa naikinusio rau
donojo teroro kančias. 

— O kaip dėl pilietybės 
grąžinimo? 

— Individualiai pilietybės 
atsisakėme, individualiai turi
me jos vėl prašyti. Bet man at
rodo, kad prieš karą turėjusieji 
Lietuvos pilietybę be kliūčių 
gali vėl ją atgauti. Karštuoliai 
veržiasi pro atviras duris. 

— Ačiū už pokalbį ir už nuo
saikias mintis. 

Juozas Kojelis 

UGNIES ŽEGNOJIMAS 

Visoje Lietuvoje yra plačiai ži
nomas paprotys kuriamąją ugnį 
peržegnoti, o išsikūrenus jai su
kaupti žarijas ir pelenus ir vėl 
peržegnoti. 

Užžibinant šviesą peržegno-
jama ugnis ir garsiai sakoma: 

— Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus. 

Kiti atsako: 
— Ant amžių amžinųjų amen. 
Jei nieko daugiau troboje 

nėra, tai atsako tas pats asmuo. 
(Iš J. Balio „Lietuvių 
tautosakos lobyno") 

Pasitenkink šiame pasaulyje 
nedaugeliu draugų. Nenorėk, 
kad būtų patvarus tavo 
palankumas kam nors, kas jį 
tavyje pažadino. Prieš paspaus
damas žmogaus ranką, pagal
vok, ar ji nepadaužys tavęs 
kurią dieną. 

Mūsų kūrėjai, gyvendami 
nepaprastai sunkiose gyvenimo 
ir kūrimo sąlygose, savo 
kūrybinio darbo nenutraukia. 
Tautinė kūryba nesilpsta. 
Kūrėjai rodo didvyriško pasi

šventimo. Tai kelia nusiste
bėjimo ir pasigėrėjimo. Šiuo at
žvilgiu mūsų tautinės kultūros 
kūrėjai prilygsta draudžiamųjų 
laikų l ietuviškos kultūros 
kūrėjams. M. Krupavičius 

ŽVILGSNIS l VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 

Visos Šv. Kazimiero koplyčios sienos papuoštos 
marmuro piliastrais, frizais ir kapiteliais: sienos iš 
juodo, frizai iš balto ir piliastrai iš rusvo marmuro. 
Sienų nišose pastatytos Jogailaičių giminės kunigaikš
čių statulos, sidabrine skarda apdengtos (statulos 
medinės). Taip pat sienose įmūrytos juodo marmuro 
memorialinės lentos. Vienoje lentoje, po įmūryta Al
brechto statula, rašoma, kad po koplyčia palaidoti Vla
dislovo IV širdis ir viduriai (Lenta įmūryta 1861 m. 
Eustachijos Tiškevičiaus, o kitoje lentoje, kad palaidoti 
didysis kunigaikštis Aleksandras ir Zigmanto Augus
to dvi žmonos (lenta įmūryta 1910 m.). 

Šoninės sienos dar papuoštos ir paveikslais: 
dešinėje — stebuklas prie Šv. Kazimiero karsto, o 
kairėje — karsto atidarymas po 120 m., kuriame ras
tas nesugedęs jo kūnas. Abu paveikslus nupaišė 17 šimt 
gale italų dailininkas Delbone, o virš choro du 
paveikslai dail. Smuglevičiaus, kuriuose atvaizduota 
kova su pagundomis ir jų nugalėjimas. 

Nemažai paveikslų atvaizduota ir freskose, kaip 
sakysim, Šv. Kazimieras priima iš angelų kryžių ir leli
jas su įrašu „His ornari et nori", Šv. Kazimieras 
debesyse apsuptas angelų, o iš jo burnos išeina juosta 
su himno žodžiais „Omni die dic Mariae" ir kiti. 

Vietoje lubų yra apskritas kupolas, kurio vidus 

išpuoštas gipso tūromis ir stiuko reljefais. Ten atvaiz
duotos 4-rių moterų figūros, kurios reiškiančios iš
tvermę, teisybę, susivaldymą ir pastovumą, o kupolo 
centre — Šv. Dvasia aukso spinduliuose. Žodžiu, kur 
tik užmeti akį, visur lydi grožis... 

Virš durų yra tribūna, iš kurios didysis kunigaikš
tis su šeima išklausydavo mišias ir pamokslą. Tribūna 
buvusi sujungta su kunigaikščių rūmais, dengta galeri
ja. Vėliau ji buvo perstatyta, kai koplyčioje buvo įrengti 
vargonai. 

Šviesa į koplyčią krenta pro langus, kurie įrengti 
tambūre, ant kurio uždėtas kupolas. Grindys išklotos 
šviesiomis ir tamsiomis plytelėmis šachmatų forma. 

Koplyčioje yra įdomi, kieliko išvaizdos sakykla, 
apdengta sidabro skarda, iš kurios esą sakydavęs 
pamokslus buvęs Vilniaus akademijos rektorius Skar
ga ir kiti žymūs dvasininkai. 

Šv. Kazimiero koplyčią pastatė karalius Zigmantas 
Vaza, nes Šv. Marijos vardu pavadinta koplyčia, ku
rioje buvo laikomi Šv. Kazimiero palaikai, jam atrodė 
per daug kukli. Tuo metu, kai buvo statoma Šv. 
Kazimiero koplyčia, Šv. Kazimiero karstas su jo 
palaikais buvo laikomas Goštautų-Katkevičių 
koplyčioje. Šv. Kazimiero koplyčią pastatė ir įrengė 
archit. Konstantinas Tancallo. 

Šv. Kazimiero karstas su palaikais iš Goštautų-Kat
kevičių koplyčios į dabartinę Šv. Kazimiero koplyčią 
buvo perkeltas 1636 m. rugpjūčio mėn. 14 d. su didele 
iškilme, kurioje dalyvavo karalius Zigmantas Vaza, 
popiežiaus nuncijus, Vilniaus vyskupas Abraomas 
Vainius ir Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius ir 
daug kitų didikų. 

Visos kitos konlvčio^ meniniu aHvilcriii nor»oci*vmi 

kaip Šv. Kazimiero koplyčia. J a s pastatė vyskupai ir 
didikai. Kiekviena koplytėlė turi altorius,virš kurių 
pakabinti dail. Smuglevičiaus ar kitų paveikslai. Jų 
sienose įmūryti, kaip Goštautų koplyčioje, kuri 
anksčiau vadinosi karališkoji koplyčia, renesanso 
stiliaus marmuriniai antkapiai. Tai gražiausi ant
kapiai katedroje, padaryti skulptoriaus Padovanio. 
Antkapių yra ir kitose koplyčiose. Vyskupų koplyčioje 
stovi vysk. Ig. Andzevičiaus biustas ir iš abiejų pusių 
altoriaus pakabintos sidabrinės lentelės su užrašais, 
nuimtos nuo vyskupų karstų. Šios koplyčios rūsyje yra 
palaidoti vysk. Zenkevičius, I. J. Mazalskis, kuris 1794 
m. Varšuvoj lenkų buvo pakartas (Buvęs Verkių dvaro, 
esančio prie Vilniaus, savininkas) ir Ig. Andzevičius, o 
Šv. Vladislovo koplyčioje stovi Šv. Vladislovo statula, 
kurią padarė skulptorius H. Dmochovskis, žuvęs per 
1863 m. sukilimą. Šios koplyčios anksčiau nebuvo. Ją 
įrengė arch. L. Stuoka-Gucevičius. Anksčiau buvtf 
karališkosios koplyčios zakristija. Ji turi elipsinės for
mos, kaip ir Šv. Jono" Nepomuko koplyčia, išvaizdą. 

Zakristija savo išvaizda panaši į Šv. Kazimiero 
koplyčią. Ji pastatyta pagal arch. L. Stuokos-Gu
cevičiaus projektą, išlaikyti katedros simetriją. Iš 
zakristijos įeiname į archyvą, esantį katedros viršuje. 

Zakristijoje stovi gražūs rokoko stiliaus baldai, 
atvežti dar caro okupacijos laikais iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios, kai ją atėmė iš katalikų caro valdžia ir pa
vertė soboru (katedra). 

1922 m. Katedrai arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
rūpesčiu popiežius Benediktas XV suteikė Bazilikos 
titulą. 

(Bus daugiau) 
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Kun. Jonas Kuzinskas, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Chicagoje !Mar-
quette Pk.> klebonas. 

IŠ POILSIO SUGRĮŽTA 
„LĖTŪNAS" 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Netrukus gėrėsimės didinga 
devintąja Tautinių šokių švente 
liepos 5 dieną Chicagoje. Nuo 
dviejų tūkstančių tautinių šokių 
šokėjų drebės Rosemont Ho-
rizon stadiono sienos. O šventės 
grožis spinduliuos lietuvių sos
tinėje, atošvaistės pasieks visą 
lietuviškąją išeiviją ir tėvų žemę 
pr ie Nemuno. 

Kas tą džiaugsmą m u m s 
a t n e š ? Žinoma, kad mūsų 
ryžtingasis jaunimas, o drauge 
ir n iekada nepava rgs t an tys 
ve teranai — tau t in ių šokių 
šokėjai. O veteranų šokėjų bus 
dideli būriai. J u k jie nuo pat 
vaikystės išeivijoje šoka tau 
t in ius šokius įvairiose grupėse, 
šoko studentų grupėse, pamilę 
taut inį šokį, sukūrė šeimas, 
v isada sugrįžta į ve te ranų 
šokėjų gretas, drauge į jaunių 
grupes atvesdami savo vaikus ir 
vaikaičius. Kaip gražu ir kaip 
miela sklaidyti veteranų šokėjų 
grupių istorijas. 

. .Lėtūnas", veteranų grupė, 
kurios gretose šokėjai nuo 40 60 
metu amžiaus. Žvelgiu į šaunią 
, ,Lėtūno" grupės nuotrauką. O 
kiek daug pažįstamų veidų, 
mano akivaizdoje augę, šoke 
penktoje, šeštoje, septintoje, aš
tuntoje Tautinių šokių šventėse, 
o štai dabar iš poilsio vėl sugrįžo 
darban, stropiai ruošia devinto 
šios taut inių šokiu šventės 
repertuarą ir šventėje dalyvaus 

Pirmą kartą įjungus į Tau
tinių šokių švenčių repertuarą 
ve t e r anus , 1975 m. susior 
ganizavo veteranų grupė Chica
goje ir pasivadino labai pras
mingu, kaip ir dera veteranams. 
„Lėtūno" vardu. „Lėtūno" or
ganizatorė ir mokytoja iki pat 
šių dienų išliko Tautinių šokių 
mokytoja, gera organizatorė 
Nijolė Pupienė. Tai „Lėtūno" 
siela ir širdis, gal dėl to „Lėtū-
nu i " ir šiandien priklauso net 
33 veteranai šokėjai. 

Paprastai šventei praėjus, jo 
je dalyvavęs „Lė tūnas" ima 
poilsiui trejetą metų. Nedrebina 
salių savo pasirodymais, bet 
kantr ia i susibūręs „Lėtūnas'" 
neišsisklaido. Ir kai t ik išgirs
tą signalą, kad vėl ruošiama 
Tautinių šokių šventė — „Lė 
tūno" veteranai, kaip darbš
čiosios bitelės, vėl į vieną 
spiečių sulekia. Ir vėl darbščioji 
mokytoja Nijolė Pupienė su jais 
drauge. Ir vėl naujas šventės 
repertuaras. Ir vėl kas savaitę 
repeticijos. „Lėtūnui" priklau 
so įvairių profesijų žmonės — 
inžinieriai, menininkai , che 
mikai, mokytojai, profesoriai, 
dantistai, kompiuterių specialis
tai, biznieriai ir kiti. 

Tik žvilgtelėkime į „Lėtūno" 
nuotrauką. Viduryje lyg po savo 
sparnu šokėjus glaudžia grupės 
mokytoja Nijolė Pupienė, o ją 
supa tiek daug gražių merginu. 

KUN. JONO KUZINSKO 
40 M. KUNIGYSTĖS SUKAKTIS CLASSIFIED GUIDE 

K u n i g y s t ė s jubi l ie jus y ra 
graži ir džiaugsminga šventė. 
Ta š v e n t ė y r a d a r l ab iau 
reikšminga ir ypatinga, kai 
tenka pagerbti kunigą, kuris ne 
tik a t l ieka savo pareigas, bet ir 
paliečia žmonių širdis. 

Kunigo pasaukimas tur i savo 
šaknis praeityje. Jonas Kuzin
skas ir A n e l ė Mas i l iony tė 
sukū rė š iemą 1922 metais . 
Jonas kilęs iš Tauragės, Gaurės 
parapijos, Pu rv i šk io kaimo. 
Anelė kilus iš Marijampolės, 
Balbieriškio parapijos, Nešeikų 
kaimo. Šie lietuviški, pamaldūs 
žmonės i š a u g i n o t r i s vai
kučius— dvi dukreles ir sūnelį, 
kuris tapo kunigu. 

Kuzinskų sūnus , Jonas , gimė 
birželio 3 d., 1926 m. Wauke-
gan, Illinois. Pradžios mokyklą 
lankė Šv. Baltramiejaus parapi
joje, lankė Quigley aukštesniąją 
mokyklą Chicagos šiaurinėj pu
sėj. Pasiaukojimas lankant šią 
mokyklą buvo didelis, nes Jonui 
teko važinėti po 100 mylių per 
dieną, p e n k i a s d i e n a s per 
savaitę penkerius metus! Baigęs 
šią mokyklą, Jonas įstojo į St. 
Mary of the Lake seminariją, 
kurią lankė septynerius metus. 
Gegužės 1 dieną 1952 metais 
i šaušo d ž i a u g s m i n g a diena 
Kuzinskų šeimai — tą dieną 
Jonas buvo įšvent intas kunigu. 

Kun. Jono pirmas paskyrimas 
buvo St. Thomas the Apostle 
parapijoje, k u r jis buvo vienus 
metus . Sekant i s paskyrimas 
buvo Sv. Jurg io parapijoje, kur 
darbavosi 13 metų. Po to kun. 
Jonas buvo pask i r tas į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapiją, kurio
je dirbo 7 metus . 

P i rmiaus ia klebonu 6 metus 
buvo Šv. Bal t ramie jaus pa
rapijoje Waukegane , toje pa
rapijoje, kurioje užaugo. Our 
Lady of Vic to ry parap i jos 
klebonu buvo 7 metus . Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
Parke klebono pareigas ėjb" 2 

mote rų ir š a u n u o l i ų vyrų. 
Akyse dar vis tebestovi vaizdai 
iš ankstyvesniųjų švenčių, k u r 
grindinyje gražias šokių figūras 
lėtai, bet iški lmingai audė prof. 
dr. Tomas Remeikis su žmona, 
judrus i s R i m a s Dirvonis i r 
daugelis kitų. Ir žvelgiant į nuo
t rauką atpažįst i daug veidų, 
šokėjų, kurie „Lėtūne" dalyvau
ja nuo pat jo įsteigimo. 

Kol tokių „Lėtūnų" turėsime, 
kol j ie bus tokie patvarūs , 
t ikėkime, kad Taut inių šokių 
šventės įvyks dar daug kartų. O 
m ū s ų visų š v e n t a pa re iga 
s u l ė k t i į s t a d i o n ą l iepos 
penktąją ir savo dalyvavimu 
padėkoti t i ems ištvermingie
siems k u l t ū r o s ugdytojams, 
šokėjams, ve te ranams , studen
tams, jauniesiems ir mažiesiems 
šokėjams. Mūsų gausus daly
vavimas ir visokia finansinė 
parama šventės komitetui ir 
bus tas didysis atpildas visiems 
šokėjams, o jų tarpe „Lėtūnui". 

metus. Šiuo metu eina klebono 
p a r e i g a s Švč. M. Mari jos 
Gimimo parapijoje, paskirtas 
prieš 4 metus. 

Kun. Jonas yra darbingas ir 
energingas asmuo. Jo nuopelnų 
sąrašas yra ilgas. 26 metus dir
bo vyskupijos skyrybų teisme. 
J is yra kardinolo Bernardin pa
tarėjas ir kunigų senato narys. 
Kun. Jonas taip pat Šv. Šeimos 
Vilos direktorių pirmininkas. 
J is rūpinasi Motinos Marijos 
Kaupaitės byla, būdamas to 
reikalo postuliatorium, dar yra 
ir katalikiškų kapinių direk
torium, ypač Šv. Kazimiero; 
yra ir Balfo direktorius. Eina 
kape l iono p a r e i g a s Šv. 
Kazimiero seselių vienuolyne, 
pasidalindamas tomis parei
gomis su kun. Larry McNally. 
Šiais metais kun. Jonui buvo 
suteiktas Vyčių antras laipsnis, 
p e r e i t a i s metais L ie tuv ių 
Prekybos rūmai apdovanojo 
kun. Joną su „Man of the Year" 
žymeniu. Daug laiko ir ener
gijos kun. Jonas yra įdėjęs dirb
damas, dalyvavęs demonstraci
jose ir pamaldose dėl Lietuvos 
laisvės. 

Kun. Jonas yra gerai žinomas 
ir mylimas ne tik tarp lietuvių, 
bet ir kitataučių tarpe. Kai pre
zidento Johnsono dukra Luci iš
tekėjo už Pat Nugent, kun. 
Jonas buvo pakviestas atlikti 
ape igas , i r ; yra v ienin te l i s 
k a t a l i k ų k?unigas, a t l i k ę s 
vedybų apeigas Baltuosiuose 
rūmuose, o dabar pakviestas 
asistuoti prezidento Johnsono 
anūkės Nicole vedybų apeigose 
gegužės 30 d. Austin, Texas. 

Būdamas Bridgeporte, jis 
palaikė artimus ryšius su meru 
Richard J. Daley. Keliavo į 
Lietuvą kartu su kardinolu 
Bernardinu. 

Kiekvienas paskyrimas buvo 
nauja iniciatyva dirbti su žmo
nėmis. Geri klebonai jam įkvėpė 
klebonystės darbą. Būdamas 
švelnus ir malonus, jis visur 
gražiai sugyveno su broliais ku
nigais. Kiekvienas paskyrimas 

atnešė naujų rūpesčių. Kiek
vienoje parapijoje buvo rei
kal ingas dvasinis atsinauji
nimas ir pastatų atnaujinimas, 
tą darbą gražiai ir gerai atl ieka 
ir dabartinėje parapijoje. Žaibų 
kanalai j au sudėti, mokyklos 
š i luma perdirbta , mokykla 
išdažyta, iš lauko pastatas per
dirbtas, bažnyčia dažoma. Kai 
bokš t a i bus s u t a i s y t i ir 
bažnyčios remontas pabaigtas, 
parapijos pastatai bus gerame 
stovyje; sus ta ty t i ir nau j i 
vargonai. 

Parapija skolų neturi , bet ar
kivyskupija reikalauja, kad 
turėtų lėšų. Kun. Jonas įsteigė 
parapijos gerinimo fondą, į kurį 
dosnūs parapiečiai suaukojo 
nemažą sumą pinigų, iš kur ių 
t ie gerinimai vyksta. 

Kun. Jono 40 metų kunigys
tės jubiliejaus proga džiaugiasi 
jo artimieji — dvi sesutės su šei
momis, Bronė Machak su vyru 
Al ir jų vaikai Margarita, Jonas 
su žmona Elizabeth, Ričardas, 
Robertas su žmona Kathy; Bro
nės anūkai: John, Kevin ir 
Michael; kita sesutė, Aldona 
Wright su vyru Harvey ir jų 
vaikai Juozas, Jonė ir Mykolas 
su žmona Heather. 

Kun. Jonas paveldėjo lietuviš
kumą ir pamaldumą iš savo tė
vų ir seselių kazimieriečių, ku
rioms jis yra labai dėkingas. 
Seselės jį mokė pradžios mokyk
loje ir kartu su juo dirbo lietuvių 
parapijose. Kun. Jonas joms 
dėkingas už jų pasiaukojimą, 
darbštumą ir dvasinę pažiūrą. 

Švęsdamas savo 40 metų 
kunigystės jubiliejų, kun. Jonas 
a tnašaus padėkos šv. Mišias 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje sekmadienį, gegužes 24 d., 
10:30 v.r. Jo parapiečiai ir 
draugai ruošiasi jį gražiai pa
gerbti Martiniąue pokylių salėje 
trečiadienį, gegužės 27 d., 6:30 
v.v. 

Mielam kun. Jonui l inkime 
Dievo palaimos ir toliau ta ip 
gražiai dirbti per ilgus metus! 

Koresp. 

DĖMESIO! SVARBUS PRANEŠIMAS 
„Lietuvos Ambasadai Vašingtone" vajaus komiteto 

pirmininkė Gražina Gudaitytė-Liautaud praneša, kad yra 
aukotojas, sutinkąs padvigubinti vajaus surinktą sumą, jei 
iki šių metų birželio 5 dienos aukomis bus surinkta bent 50 
tūkstančių dolerių suma. Nepraleiskime šios progos, nes 
kiekviena auka ambasadai padvigubės! Dosnų aukotoją 
sužinosime birželio 5 d . 7:00 v.v. Balzeko muziejaus „G in 
t a r o " salėje. 

čekius rašyti „ T h e Embassy of Li thuania" vardu ir siųs
ti ne į ambasadą, bet Lietuvos ambasados vajaus komitetui 
c /o Balzakas M u M u m of U t h . Curtura, 5900 S. P u t o k i 
R d . , Chicago, IL 6 0 6 2 9 . 

Paskutinė p r o g a {telkti aukas vajaus vaisių vaka
r e , birželio 5 d . 7 : 0 0 v .v . kada lankysią pats U o t u v o s 
Ambasadorius S tasys Lozorait is. 

A t k r e i p k i m e d ė m e s į Į t a i : a u k o s tu r i būt i 
siunčiamos l B a l z a k o muziejų, o ne Į ambasadą, kad 
būtų galima tiksliai sužinot i , šio vajaus metu surinktą sumą. 

iv ( hicat:". -u vadove Nijole Jnsenaite Pupient 
Mar t y n o V įH/hel io nuo t r . 

„VARPAS" 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti į 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 Micheltorona St. 

Los Angolos, CA 90039 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaiti* 

Iraną Blinstrubisne 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. KadzJa Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V* W a « t 9 5 t h Strat 
T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

32 m. vyras la iko darbo. Pagei
dauja „mechanical maintenance". Yra 
dirbęs statybose ir Milan's Machining 
Co. Skambint i Vy tu i , t a i . 
312-523-9367. 

ALKOHOLIKŲ A N O N Y M O U S 
susir inkimai l ietuvių kalboje 
vyksta penktadienia is Lemon-
te. Informacijai kreiptis į Matą: 
7 0 8 - 9 6 4 - 1 8 2 6 

R e m o n t u o j a m e 
namus viduje ir iš lauko. 

Taisome „ p l u m b i n g " . 

Kreipt is: 3 1 2 - 7 7 6 - 8 3 4 0 

Moving — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamomis 
kainomis. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis į: Vytą tai. 925-4331 8 
v.r. Iki 12 vai. Tai. 436-5219 5 v. 
p.p. iki 9 v.v. 

REAL ESTATE 

Sšl 
BELL BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kadzk* Ava . , 

Chicago, IL •0429 

(312) 778-2233 
INCOME TAJC — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantai kalba HatuvKkal 
» Nuolaida pensininkams 

Gntuifc r Of| REALMART, INC. 
aCl bbOZ S. Pulaski, 

"> Chicago, IL 60629 
l ^ i l f i s H 312-585-6100 S 
BALYS BUDRAITIS 

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

Buv 312-585-6100, res. 312-778-3971 

HELP VVANTED 

Skubiai reikalingos moterys mokančios 
išsiuvinėti rankomis Dirbsite savo 
namuose Užmokestis nuo išdirbio. Skam
binti tarp 7-9 v.v., tai. 312 348 8092. Kal
bame lietuviškai. 

DAVIU FAIS'HAUZ';, : . 

iLITHUANIĄ^I 
INTHEjJSfe 

UTHUANIANS IN THE USA; As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantų 
Amerikoje etnine identifikacija 
užpildo spragą, kuri egzistavo 
lietuviu i s to r i j r ; moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ka
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psi.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

JŪS NORITE PADĖTI GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE 
JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS PATARNAVIMO UŽ 

PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS Į 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES VIDMANTAS RAPŠYS 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJA IR NAUDOTA. SU PRI
STATYMU | N A M U S BE JOKIO MUITO. APDRAUDŽIAME. 
PAKUOJAME, PAIMAME IŠ N A M Ų . 

MŪSŲ S U P A K U O T I M A I S T O SIUNTINIAI IŠ GERIAUSIŲ 
AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ. 40 sv TIK $85 00 

ORO CARGO SIUNTOS PER 14-22 DIENAS 
IŠSIUNČIAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 7»tfi ST. 

CHICAGO, IL 00652 

TEL. 1-800 SPARNAI TOLL FREE 
1-800-772 7624 1-312 8449 



LIETUVIAI FLORIDOJE 

Miami, Fla. 
S Ė K M I N G A G E G U Ž I N Ė 

Balandžio 30 d. Aušros šaulių 
kuopa Ipolito ir Valerijos Jokšų 
erdv io je sodyboje s u r u o š ė 
sėkmingą pavasarinę gegužinę. 
Po išsišakojusiu pavėsį teikian
č iu medžiu visiems malonu 
buvo praleisti popietę. 

Kuopos pirm. Kunigunda Ko-
datienė pasveikino visus at
s i lankiusius, suminėdama iš 
Lietuvos ir tolimesnių vietovių 
atsi lankiusius. Padėkojo sody
bos Seimininkams Jokšams už 
visokeriopą pagalbą rengiant 
gegužines, kur visada taip miela 
v is iems atsilankiusiems. 

Viešn ia šaulė iš Lietuvos 
Laimutė Bukauskienė paskaitė 
eilėrašti apie Lietuvą. Valen
t inas Saladžius pakalbėjo apie 
i lgus metus Lietuvoje buvusį 
Saul ių sąjungos vadą Praną 
Saladžių. Kodatienė paskaitė 
savo humoristinį kūrinį „Sens
t a m pamažu". Petras Šilas 
paka lbė jo apie okupac inės 
kariuomenės Lietuvoje buvimą 
ir vis dar nesėkmingas lietuvių 
p a s t a n g a s jos i š v y k i m u i . 
Mykolas Vitkus trumpai pa
kalbėjo tam pritardamas. Tam 
pritarė ir visi dalyviai. • 

M o t e r y s š a u l ė s Va ler i ja 
Jokšienė, Stefutė Radvilienė, 
E l i z a b e t a S a k e v i č i e n ė ir 
L a i m u t ė B u k a u s k i e n ė i š 
Lietuvos visus pavaišino savo 
pagamintais skaniais, karštais 
pietumis ir kavute su pyragais. 
Petras Skikūnas visą laiką dar-

R A U D A 

Ulele! Ulele! ko numirei? Ar 
neturėjai gražią žmoną, dailį 
žirgą, rimtą ginklą, darbią 
šeimyną, didžius turtus, lakius 
sakalus, greitus pėdsakius? Ko 
numirei? Ulele, Ulele, ko neper
tekęs buvai, ko stokojai, ko 
n u m i r e i ? U le l e ! U l e l e ! Ar 
neturėjai plačią giminę, tur
t ingus gentis, meil ingus ben
drus, ko numirei? Ulele, Ulele, 
ko numirei, kas tu kaitėjo? 

S. D a u k a n t a s (iš „Būdo") 

bavosi p i l s tydamas š a l t u s 
gėrimus. 

Dauguma laimingi buvo tur
tingais laimėjimais, kuriuos 
pravedė Rūta Bočiūnienė su ki
tom sesėm. Pirmininkė padė

kojo visiems dirbusiems ir at
silankiusiems. 

Gražiam orui esant daug kas 
dar dalindamies įspūdžiais pa
buvojo iki vėlumos. 

Gunda K 

A.tA. 
JUOZAS TOTORAITIS 

-* 
Mirė 1992 m. gegužės 8 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 78 metu 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje, 1914 m. kovo 19 d. 
Vedė Adą Simonaitytę Marijampolėje, 1939 metais. 
Amerikoje išgyveno 42 metus. Paskutinius 20 metų 

gyveno Salida, Colorado. 
Pasiliko giliai nuliūdę: žmona Ada, duktė Irena Wilder 

ir žentas Jim, anūkas Nevill, sūnus Jonas, marti Ramunė, 
anūkė Julija. 

Juozas priklausė St. Joseph's parapijai, Salida, ir Colorado 
Lietuvių Bendruomenei, Denver. 

Laidotuvės įvyko gegužės 12 d. Fairview Cemetery 
kapinėse Salidoje. 

Dėkojame visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse. Dėkojame 
už visas gėles ir už išreikštas užuojautas iš giminių ir 
artimųjų. 

Ada Totoraitienė, Irena ir Jim Wilder, Jonas ir 
Ramunė Totoraičiai. 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
POVILAS VIDUGIRIS 

Jau prabėgo penkiolika ilgų, liūdnų metų, kai mirtis 
išskyrė iš mūsų tarp mylimą Vyrą, Tėvą, Uošvį ir Senelį. Jis 
visada yra ir pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Ilsėkis 
ramybėje! 

Šv. Mišios už a.a. Povilo sielą bus atnašaujamos gegužės 
26 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, California ir 
Tėvų Pranciškonų vienuolyne. 

Maloniai prašome prisiminti a.a. Povilą savo maldose. 
"Nuliūdę: žmona ir sūnus su šeima. 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
(į vieną pusę) $912.00 

(ten ir atgal) $803.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $809.00 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD VVINGS TRAVEL 
5348 N. MihvaukM 
Chicago, IL 6O630 
T«i . 312-775-5700 

I N T E R N A T I O N A L 
TRAVEL CONSULTANTS Zsiib&S^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAHOO — siunčiame oro linija 
— virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

M 2 f South 7fth A V M U M 
Miekory HW, NHfMto M457 
Telefone* (700) 430-7272 

223 K t tvv% gftvt 
VMnkM, Uotuva 
Totefonas 350-115 Ir 778-392 

K A P Ų P U O Š I M O D I E N Ą - M E M O R I A L D A Y 
1992 m. g e g u ž ė s 2 4 dieną, s e k m a d i e n į 

Lietuvių Tautinėse kapinėse 
įvyks įspūdingos apeigos 

Iškilmės prasidės lygiai 11 valandą ryto šia tvarka: nuo steigėjų paminklo prasidės 
eisena ir žygiuos iki paruoštos estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos 
vadovaujamas dūdų orkestras. 

Amerikos legionierių lietuvių Don Varnas Postas dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę 
žuvusius karius. * 

Giesmių programą atliks solistė Dalia Fanneli ir Petro Zalubos dūdų orkestras. 
Pagrindinę kalbą pasakys SLA pirm. dr. Vytautas Dargis. 

Iškilmėse su vėliavomis dalyvauti pakviesti šauliai, Neo Lithuan; . skautai. 

VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI RUOŠIAMOSE APEIGOSE 

Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė 

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti puikius pa
minklus, prisiminti savo artimuosius. Kapinių įstaigoje pareigūnai suteiks jums pagei
daujamų informacijų. Taip pat galima gauti įvairių vainikų kapų puošimui. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 So. Kean Ave., Justice, IL 60458 (708) 458-0638 

DĖMESIO: I kapines (Kean Ave.) prašome važiuoti 87 Street, 
bet ne 79 Street, nes ten taisomas tiltas. 

A.tA. 
MARIA ULOZIENĖ 

LABAZAUSKAITĖ 

Gyveno Chicagos West Lawn apylinkėje, anksčiau Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. gegužės 18 d., 10:30 vai. ryto, sulaukusi 88 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Regina Smolinakienė, 

žentas Albinas, anūkas Andrius; taip pat daug giminių 
Cleveland, OH ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gegužės 20 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimą namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 21 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą- Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, žentas, «tiwka« ir kiti giminės. 

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

Aukojame šeimos šv. Mišias už mūsų tėvelį 

Petrą Sližį, 

gimusį 1871 metais 
Pustalaukio vienkiemy, 
Skiemonių valsčiuje, 
mirusį 1931 m. kovo 14 d. 
Trepkalny, Kretingos apskr., 

Su meile ir pagarba minim Jus, tėveli, palaiminkite mus 
iš Anapus. 

Sv. Mišios bus atnašaujamos kun. Justino Klumbio įsteig
toje Šv. Jeronimo katalikų bažnyčioje, Gallup, New Mexico. 

Valerąja Jankūnienė 
Elena Juozapaitienė 
Adomas Sližys Kaune 
Antanina Butkuvienė Chicagoje 

A.tA. 
JUOZUI TOTORAIČIUI 

mirus, jo žmoną ADĄ, dukrą IRENĄ ir sūnų JONĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena, Rasa, krikšto dukra Dalia ir 
Tadas Varankai 

A . T A . 

BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 
mirus, giliame skausme l ikusiems velionio žmonai 
VLADAI, dukrai DAINAI, sūnums GINTARUI ir 
LINUI su šeimomis, taip pat seserims STASEI ir 
JANINAI su še imomis re i šk iame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Draugai iš Spring Hill, Florida: 
Kazys ir Teresė Bagdonai 
Jonas Bliznikas 
Stan ir Agnės Dombrauskai 
Tony ir Helen Koneivitch 
Vincent ir Mickey Lukai 
Kostas ir Lillian Maculiai 
George ir Helen Masuliai 
John ir Adele Mažeikai 
Joseph ir Trudy Nakatavičiai 
Adolph ir Mary Šarkai 
Lee Sinus 
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A.tA. 
ELZBIETAI BAUKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, liūdinčius vyrą MATĄ, sūnų 
daktarą VYTAUTĄ, dukteris VILIJĄ SUŽIEDĖ-
LIENE ir ŽELVYRĄ ŠIMOLIŪNIENE ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame 

Stasys ir Saulius Šimoliūnai 

A.tA. 
Dr. ALDONA TAURIENĖ 

JUREVIČIŪTĖ 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1992 m. gegužės 16 d., 6 vai. p.p. 
Gimė Didžiojo karo metu Jaltoje, Kryme. Po karo su tė

vais grįžo į Lietuvą, kur baigė Vytauto Didžiojo universitete 
medicinos fakultetą ir 1941 m. gavo gydytojos diplomą. Ilgesnį 
laiką dirbo V. D. universiteto Vaikų ligų klinikoje. Sovietams 
Lietuvą okupavus, su šeima pasitraukė Vokietijon, o iš ten 
— Amerikon. Amerikoje išgyveno 42 m. 

Dideliame nuliūdime pasiliko: vyras dr. Vytautas, du 
sūnūs: dr. Arvydas su žmona Dalia ir vaikaičiais Ričardu ir 
Jonu; dr. Šarūnas su žmona Birute ir vaikaičiais Andriuku 
ir Aliuku; dr. Vytauto sesuo Ona Pavilčienė su dukromis Vita 
Černiene ir Ina Papp su šeimomis; pusbroliai Juozas Rudzins-
kas ir Vincas Pavilčius; Stankūnų pusseserės su šeimomis. 

Lietuvoje paliko velionės sesuo Vanda Kavaliauskienė ir 
du broliai: inž. Vytautas Jurevičius ir inž. Algirdas Jurevičius 
su šeimomis ir vaikaičiais. 

Priklausė Lietuvių Gydytojų korporacijai „Fraternitas 
Lithuanica-Patria", Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungai, 
Lietuvių Fondui ir Miami šaulių „Aušros" kuopai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 19 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marquette šermeninėje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus bažnyčią, 4547 
S. Wood Ave., kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Pageidaujama vietoje gėlių 
aukoti mišioms arba Lietuvių Tautos Fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Taurų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

70*430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr i emiesč iuose . 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

» 
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x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos (Mid-America) dist-
rikto metų ketvirčio susirin
kimas bus šeštadieni, geguės 23 
d., 12 vai. dienos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave„ Chicago, 111. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Muz. Ričardas Šokas, 
kuris yra neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, praėjusį sekmadienį 
pirmą kartą grojo vargonais 
amerikiečių religinės muzikos 
koncerte Šv. Jurgio bažnyčioje 
Tinley Parke, Illinois. 

x Danutė Mičiūnienė ir 
šiemet mokys audimą „Lithu-
anian Heritage" stovykloje 
Dainavoje. Bus pagalvėlių tau
tiniais raštais siuvinėjimas. 

x Visos Illinois valstijos 
įstaigos, bus uždarytos pirma
dienį, gegužės 25 d., Kapų puo
šimo dieną, bet jau veiks 
gegužės 26 d. Valstijos sekreto
riaus įstaigos, nesančios Cook 
apskrityje, kurios normaliai 
veikia šeštadieniais ir kuriose 
yra išduodami vairavimo lei
dimai, bus uždarytos šeštadienį, 
gegužės 23 d. Atsidarys tik 
gegužės 26 d. 

x Gražina Liautaud, visų 
gerų darbų rėmėja, yra „Lietu
vos Vaikų Vilties" komiteto 
narė. Jos atsakomybė yra lėšų 
telkimas, ką labai sumaniai ir 
sėkmingai vykdo. 

x Kapų puošimo diena yra 
pirmadienį, gegužės 25 d. Lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse 
gegužės 24 d., sekmadienį, 10:30 
vai. laikys šv. Mišias jų direkto
rius ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas ir prisimins visus 
šiose kapinėse palaidotus. Visi 
kviečiami pamaldose dalyvauti. 
Giedos Lietuvos Vyčių choras. 

x LKVS Ramovės Cbica-
gos skyriaus mirusių narių 
kapai lietuvių Taut inėse 
kapinėse bus lankomi gegužės 
24 d., sekmadienį. Ramovėnus 
ir jų šeimos narius 9 vai. ryto 
prašoma rinktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės bus 
lankomos gegužės 25 d., pirma
dienį 9 vai. ryto prašoma rinktis 
prie Romo Kalantos paminklo. 
Kviečiame visus ramovėnus ir 
jų šeimos narius mirusių narių 
kapų lankyme dalyvauti. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
eilinis narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, gegužės 21 dieną 
1 vai. po pietų Kojak salėje 4500 
So. Talman Ave. Nariai prašomi 
atsilankyti, yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės. 

x „Garsas" , Lietuvių ka
talikų susivienijimo Ameri
koje laikraštis, švęs savo dei
mantinį jubiliejų per Susivie
nijimo 72 suvažiavimą Atlantic 
City, NJ, 1992 m. rugpjūčio 
23-26 dienomis. Susivienijimo 
dvasios vadas yra prel. Frank L. 
Yashkas, p i rmin inkas — 
Thomas E. Mack. „Garso" 
redaktorė yra Florence Eckert, 
lietuvių kalba skyrių redaguoja 
kun. Kornelijus Bučmys. 

x Patikslinimas. „Draugo" 
pereito šeštadienio, gegužės 16 
d., laidoje buvo padėka kun. K. 
Kuzinskui, turėjo būti, kad 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis dėkoja kun. K. 
Kuzminskui. Kun. J . Kuzins
kas yra Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos klebonas. 

x Pavasario balius ruošia
mas Pasaulio Lietuvių centrą 
Lemonte paremti. Kviečiami 
visi dalyvauti baliuje gegužės 
mėn. 23 d., 6:30 vai. vak. Vaka
rienė 7:15 v.v., loterija ir šokiai. 
Muzika — Sauliaus Gylio or
kestras — „Žiburys". Atsi
lankydami paremsite Lietuvių 
centro Lemonte veiklą ir dar
bus. Laukia visų skani vaka
rienė, gera nuotaika, ir smagūs 
šokiai. Rezervacijom skambinti 
Rūtai Sušinskienei (708) 
257-7114. 

(sk) 

x Adv. Povilas Žumbakis 
(EL) parėmė IX Tautinių Šokių 
Šventę 500 dolerių auka. Šven
tės lėšų telkimo komisija nuošir
džiai dėkoja naujajam šventės 
mecenatui. , , , 

(sk) 
x TravelCentre, Ltd. greitai 

ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinkite 
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. 

(ak) 

Bendras Amerikos Pabaltiečių komitetas (Joint Baltic American National Committee) VVashing-
ton, DC 1992 kovo 15 d. po metinio posėdžio. Iš kairės K. Oksas (ALT pirm. pav.), V. Boris (Vyčių 
atst), M. Rink-Abel, M. A. Rikken, Sandra Aistras, J. Simonson (Estų pirm.), S. Straupenieks, 
dr. O. Pavlovskis (Latvių Repr.) ir dr. Jonas Genys (JBANC pirm.). Trūksta G. Lazausko (JBANC 
prez.). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Daniela D'Ercole Lozo
raitienė, gimusi Romoje, 
studijavusi kalbas Chateau-
briand universitete Prancūzi
joje, laisvai kalba itališkai, 
prancūziškai, ispaniškai, vokiš
kai ir lietuviškai. Kviečiame 
ją susitikti ambasados vaka
re Balzeko muziejuje. 

x Raimundas Rimkus, 
JAV LB Cicero apylinkės pirmi
ninkas telefonu 708-484-3234 
suteikia informacijas apie pa
togų nuvažiavimą autobusais į 
tautinių šokių šventę liepos 5 d. 
tuoj po pamaldų nuo Cicero Šv. 
Antano lietuvių bažnyčios ir iš 
Melrose Parko. 

AŠTUONIOLIKTOJI 
TRADICINĖ LIETUVIŠKO 

ŽODŽIO ŠVENTĖ 

Balandžio 11 d., 11 vai. ryto į 
Kr. Donelaičio lituanistinių mo
kyklų auditoriją rinkosi 
mokiniai, mokytojai, tėvai ir 
svečiai tradicinei Lietuviško 
žodžio šventei. Buvo įteikiamos 
„Pirmųjų žingsnių" laikraštėlio 
premijos laimėtojams. 

Šventė pradėta JAV ir Lietu
vos himnais. Šventei vadovavo 
mokytojos Vida Brazaitytė ir 
Rima Polikaitytė. 

Mokyklos direktorius Julius 
Širka pasveikino visus susi-
rinkusus su artėjančiomis šv. 
Velykų šventėmis. Priminė, kad 
tai jau aštuonioliktoji 
Lietuviško žodžio šventė. Anks
čiau šios šventės pasižymėjo 
daugiau savo kūrybos, eilė
raščių ir rašinėlių skaitymu, bet 
jau keleri metai kaip šios šven-

x Sekmadienį, gegužės 24 
d., 1 vai. p.p. visi kviečiami į 
Ateitininkų namų pavasario 

x Pirmąjį „Poezijos dienų" gegužinę namų sode. Laukia 
vakarą Chicagoje, Jaunimo cen- gardūs pietūs, gaivus gėrimai įr 

tre, 7:30 v.v. gegužės 22 d 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ktola 

Dengiama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

penktadienį, akt. Nijolė Marti
naitytė, pateikdama J. Degu
tytės, J. Vaičiūnaitės ir M. 
Martinaičio kūrybos, atliks ir 
žinomos poeto Sigito Gedos poe
mos „Strazdas" atrinktinį reči
talį. Skambės ir M. K. Čiur
lionio muzika: pianistai Sonata 
ir Rokas Zubovai atliks Čiur
lionio „Styginio kvarteto" 
transkripciją pianinui keturiom 
rankom ir puikias čiurlionišką
sias miniatiūras. Poezijos dienas 
rengia Jaunimo centro moterų 
klubas. 

(sk) 
x BALTIA EXPRESS ir to 

liau siunčia skubiai ir patikimai 
siuntinius į Lietuvą. Žiūrėkite 
reklamą „Draugo" viduje, arba 
skambinkite nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(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. 

* (sk) 

x Padėkite vargstantiems 
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 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Ieškomas universiteto 
studentasrė vasaros darbui 
advokato raštinėje. Kreiptis: 
312-778-0800. 

(sk) 

pavasariška nuotaika draugi, 
tarpe. 

x Juozas Barkus, Beverly 
Shores, Ind., Birutė Šležas, Bos
ton, Mass., Victor Matonisk, 
Wilbrahm, Mass., A. Gulbinas, 
Chicago, 111., Ged. Deveikis, 
Mchenry, 111., A. Jakubėnas, 
Sun City, Arz., A. E. Pocevičius, 
Omaha, Nebraska. Stasys 
Liutkus, VVaterbury, Conn., pra
tęsdami prenumeratą, kiekvie
nas paaukojo po 20 dol. Dėko
jame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Elena Lukas, 
Povilas Grigalauskas, abu iš 
Sunny Hills, Fla., L. Tijūnėlis ir 
Simas Brizgys, Chicago, 111., Iza
belė Jonaitis, Cleveland, Ohio. 
Kazys Čiurlys, North Bruns-
wick, N.J., Vytautas Kniburys. 
Albion, Mich., G. Ažubalis, Fox 
River Grove, 111., Maria Saulis. 
Lemont, 111.. Elena Wasilewski. 
Broadview, 111. Visiems dėkoja
me. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Elena Kra
sauskienė, South Pasadena, 
Fla., S. Kasias, St. Petersburg 
Beach, Fla., Ona Kolis, Palos 
Hills, 111., Elena Petreikis, 
Chicago, 111., Br. Užemis. Hot 
Springs, Ark. Frank Razgaitis, 
Seven Hills, Ohio, Ed. 
Milkauskas, Detroit, Mich. 
Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: kun. J. V. Kluo-
nius, Holiday, Fla., Vilius 
Juška, Winter Haven, Fla., 
Lionginas Špokas, Crystal 
Lake, 111., Aldona Laurinaitis, 
Lemont, 111., Adolfas Dirgėla, 
Oak Lawn, 111., Viktoras ir 
Milda Šatai, Westchester, 111., 
A. Brazdžionis, Waterbury, 
Conn. Dėkojame už aukas. 

tės metu pasireiškia talentai. 
Matome, kad mūsų mokiniai 
yra būsimieji muzikai, orkestrų 
vadovai, šokėjai ir pan. Talen
tingi įvairiose srityse. Talentų 
pasirodymai labai paįvairina 
šventės programą. 

Šventės metu buvo pristatyti 
pradinės mokyklos antrojo 
trimestro penketukininkai. Pro
gramą pradėjo Natalija Padali
no, 4 sk. mokinė, paskaitydama 
rašinį „Pavasaris". Gintas Mi-
kučiauskas, 8 kl. mokinys, 
konkurse dalyvavo ne vienu 
eilėraščiu, bet: „Kas gali būti?", 
„Senovė ir dabar", „Ryto mer
gaitė" ir dar rašiniu. Jam 
paskirta išskirtinė premija. 
Atsirado ir kitas eilėraštis apie 
pavasar į , t a i Audros Pri-
algauskaitės, 7 kl., sukurtas 
„Pavasaris". Programos paįvai
rinimui Alicija Juškaitė, 6 kl. 
mokinė, pagrojo klarnetu „Cla-
rinet Polka". A. Adomėnaitė, 4 
sk. mokinė, skaitė savo sukur
tą rašinį „Draugė magikė". T. 
Vižinas, 3 sk. mokinys, pianinu 
paskambino „Cool School". Po 
to ėjo 7 kl. mokinės Onutės 
Utz eilėraštis „Linksma širdis 
jauna". Taip pat buvo įteiktos 
premijos pradinės mokyklos 
laimėtojams. 

Premijos įteikiamos aukštes
niosios mokyklos mokiniams. 
Po premijų įteikimo Aušra 
Pilipavičiūtė, 6 sk. mokinė, 
skaitė rašinį „Užkirstas kelias". 
Daug mokinių kūrė apie Lietu
vos atgautą nepriklausomybę. 
Vienas iš tų kūrėjų buvo Erikas 
Radick, 5 kl. mokinys. Jo eilė
raštis buvo „Laisva". Indrė 
Noreikaitė, 5 sk. mokinė, yra 
neseniai atvykusi iš Lietuvos, 
tai jos rašinys buvo „Kaip mes 
atvykome į Ameriką". Alisa 
Kosmopoulos pa l inksmino 
visus , pagrodama fleita 
„Allegretto", o 8 kl. mokinė 
J an ina Adickaitė solo pa
dainavo kelias dainas: „Tykiai, 
tykia i" ir „Think of me". 
Janina šio mėnesio gale vyksta 
į Lietuvą dalyvauti „Dainų, 

dainelė 92" moksleivių konkur
se. 

LB Švietimo taryba buvo 
paskelbusi piešinių konkursą 
visoms l i tuanist inėms mo
kykloms. Šventės metu buvo 
įteiktos laimėtojams premijos. 

Aštuntokai Rimas Giecevičius 
ir Rimas Putrius gitaromis 
palinksmino auditoriją. Ča-
r auskų šeimos ansamblis 
triukšmingai grojo amerikietiš
ką dainą. Įdomų rašinį skaitė 
7 kl. mokinė Lina Šlenytė „Mer
gaitė su žalia ausyte". Penkto 
skyriaus mokinė Stefutė Utz 
skaitė savo sukurtą rašinį „Ste
buklinga mergaitė". Vaikų 
darželio, pirmojo ir antrojo 
skyrių mokiniai dainavo 4 
daineles. Juos išmokė dainų 
mokytojas Audrius Polikaitis. 

Metų eigoje kiekvienas penk
tokas turėjo paruošti geografijos 
pamokoje Lietuvos vaizdų 
albumą. Šie albumai buvo 
premijuojami ir premijos 
į teiktos tradicinėje Žodžio 
šventėje. Laimėtojai gavo pini
ginę premiją ir lietuvišką 
knygą. 

Buvo suvaidinti keli vaidini
mėliai. Tai atliko ketvirto sky
riaus mokiniai, suvaidindami 
„Mūsų klasė" ir iškeldami 
gerąsias ir blogąsias ydas. Taip 
pat vaidino septintokai Danutės 
Bindokienės parašytą vaizdelį 
„Dailūs ir nedailūs žodžiai". 
Septintokai tikrai talentingi 
artistai. 

Tėvų komitetas pravedė lai
mėjimus. Laimingasis bilietas 
teko Aušrai Brooks. J i laimėjo 
27 inčų televiziją, o Tėvų komi
tetui atėjo pajamos mokyklos 
išlaikymui. 

Lietuviško žodžio šventė buvo 
užbaigta mokyklos daina „Su 
mokslu į rytojų". Visas dainas 
paruošė mokyt. A. Polikaitis. 
Visi skirstėmės Velykų 
atostogoms. 
Zigmas Woodward, 8 kl. 
mokinys Kr. Donelaičio lit. mo

kykla 

LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ SUJUNGIMAS 

Dariaus-Girėno, Kristijono 
Donelaičio ir Chicagos aukš
tesniosios mokyklų sujungimo 
komiteto pranešimas. Administ
racinė pakomisė yra sudaryta iš 
pakviestų patarėjų ir atskirų 
mokyklų mokytojų bei tėvų 
atstovų. Jų pagrindinis tikslas 
— surasti naują mokyklos 
direktorių 1992-1993 mokslo 
metams Jaunimo centro patal
pose Chicagoje. 

Balandžio 29 d. Tautiniuose 
namuose įvyko pakomisės pasi
tarimas. Jame dalyvavo Ričar
das Mačiulis, buvęs ilgametis 
Maironio šeštadieninės mo
kyklos direktorius, Da
riaus-Girėno mokyklos atstovės 
Austė Vygantienė ir Julytė Žu
kauskienė ir Kristijono Done
laičio — Gintaras Aukštuolis. 

Nutarta kreiptis į dabartinius 
mokyklų direktorius ir moky
tojus, prašant pagalbos ir 
paramos, sustatant gaires šiam 
tikslui. 

Nutarta skleisti informacijas 
viešumoje šiuo reikalu. Tokiu 
būdu išvengtumėm keblumų ir 
neaiškumų ateityje. 

Nutarta oficialiai skelbti 
spaudoje, kad ieškome naujo 
direktoriaus sujungtai mokyk
lai. 

Suinteresuoti asmenys direk
toriaus darbu, prašome kreiptis 
į Gintarą Aukštuolį smulkes
nėms informacijoms , tel. 
312-376-1542 vakarais. 

Perėję šeštadieninių mokyklų 
sistemą išeivijoje, mes žinome, 
kad direktoriaus darbas yra 
sunkus ir kartais nedėkingas. 
Mes stengsimės direktoriaus 
darbą palengvinti, pasidalin
dami mokyklinės eigos darbu. 
Įtraukiant tėvus į bendrą 
mokyklinę šeimyną, sklandžiau 
veiks mokykla. Visi siekiam 
bendro tikslo: išlaikyti lietu
vybę ir jos dvasią išeivijoje. 

Sujungimo komisija 

KONCERTAS 
VARGONININKO IŠ 

LIETUVOS 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje gegužės 17 
d. vyko religinės muzikos kon
certas, kuriame pagrindinis pro
gramos atlikėjas buvo iš 
Lietuvos atskridęs vargoni
ninkas specialistas Gediminas 
Kviklys. Drauge su juo buvo 
Lietuvių operos solistė Dana 
Stankaitytė ir smuikininkė Lin
da Veleckytė-Kerpienė. Kon
certas pasižymėjo patraukliu 
programos įvairumu. Didelis dė
mesys buvo vargonų muzikui 
specialistui G. Kvikliui, kuris 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse 
jau yra atlikęs daugiau kaip 600 
koncertų. 

Šį koncertą atidarė par. 
klebonas kun. J. Kuzinskas. Jis 
apgailestavo, kad bažnyčios re
montas dar neužbaigtas. 
Rengėjų komisijos vardu sol. V. 
Momkus supažindino su pro
gramos atlikėjais, kuriuos 
publika sveikino karštais plo
jimais. 

Kr. Lk 
kio lit. mokyklos 8 kl. mokini ntes programoje balandžio 11 d. 

Jono Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Lietuvių namai fcdmon-
tone, A1 b., išsirinko šerininkų 
naują valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis: pirm. dr. Vincas 
Kadis, vicepirm. Nijolė Karosai-
tė, ižd. Marian Garbinčiūtė, 
sekr. Angelė Augytė, soc. reik. 
Elena Papley, jaunimo ir spau
dos — Eugenija Luke, namų ūkį 
tvarkys Titas Uogintas, patarė
jas bus buvęs pirm. dr. P. Klem
ka. 

— Inž. Algis Kličius, veiklus 
Montrealio lietuvis, tarny
biniais reikalais iškeltas į To
rontą. Montrealio lietuviai jo 
apgailestauja ir ilgai jo pasiges. 

— Hamiltono Algirdo šau
lių kuopa gegužės 16-17 d. su 
pamaldomis, baliumi ir menine 
dalimi, kurią atliks sol. Gina 
Čapkauskienė ir Hamiltono 
choras, vadovaujamas muz. 
Darijos Deksnytės, minės savo 
25 metų sukaktį. Jau dabar tai 
sukakčiai rengiasi ir visus 
kviečia. 

Programą pradėjo svečias G. 
Kviklys su Bacho „Preliudu". 
Vargonai pragydo skambiomis 
melodijomis. Šioje bažnyčioje 
yra geriausi vargonai iš visų 
šios apylinkės lietuviškųjų 
bažnyčių, bet jie elektriniai.Ir 
antras kūrinys buvo Bacho 
melodijos — Sonata I, G. Kvik
liui vargonais palydint pasigir
do smuikas L. Veleckytės 
rankose. Sol. D. Stankaitytė 
atliko Malottės „Tėve mūsų". 
G. Kviklys pasuko į lietuviškas 
melodijas: Čiurlionio „Fugą", 
„Kyrie eleison", pagal Čiurlio
nio paveikslų ciklą ir dar Kuta
vičiaus „Laidotuvių simfonija". 
Ypač ši pastaroji patraukė 
daugelio dėmesį. 

Po trumpos pertraukos vėl 
buvo lietuviškos melodijos — 
Naujalio „ P r e l i u d a s " ir 
„Malda", atliekamos G. Kviklio 
vargonais. Sol. D. Stankaitytė 
su įprastu skambumu atliko 
Gounod „Dieviškasis Atpir
kėjas", o smuikininkė L. Ve-
leckytė — Vitali „Giasccona". 
Koncertą užbaigė svečias G. 
Kviklys su Regerio Fantazija 
apie Viešpatį, kaip mūsų stip
riausią tvirtovę. 

Dalyviai džiaugėsi aukšto 
lygio koncertu. 

Vargonų specialistas G. Kvik
lys jau buvo koncertavęs Palm 
Beach ir Clevelande ir dar 
koncertuos Šv. Andriejaus 
bažnyčioje Calumet City. Bir
želio 13 grįžta į Lietuvą, kur 
profesoriauja Vilniaus konserva
torijoje ir dar specialioje Muzi
kos mokykloj. J is pats yra išsi-
specializavęs ne vien Lietuvos 
konservatorijoje, bet ir Prahoje. 

Šį koncertą surengė komi
tetas, vadovaujamas dr. Alb. 
Prunskienės, dalyvaujant B. Ja
saitienei, J. Damušienei, V. 
Momkui, J. Polikaičiui, M. Re
inienei, F. Stroliai. Svečią iš 
Lietuvos globojo dr. Alb. Pruns
kienė, pagerbdama jį kaip savo 
mirusio vyro giminaitį. 

Po koncerto programos 
atlikėjai, rengimo komiteto na
riai ir kiti talkininkai bei me
cenatai buvo pakviesti vaka
rienei į Seklyčią, kur dr. A. 
Prunskienė padėkojo garbin
gajam svečiui, solistei, smuiki
ninkei, rengėjams ir talki
ninkams, o G. Kviklys išreiškė 
padėką šį renginį suorgani
zavusiems, ypač primindamas ir 
a.a. vysk. V. Brizgį, kurio atmi
nimas pagerbtas visų atsi
stojimu. 

Juoz. Pr. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 
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