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P r e z i d e n t a s Vi ln iaus m e r u i 
p a s i ū l ė tapt i premjeru 

Vilnius, gegužes 10 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasiūlė Vilniaus me
rui Rolandui Paksui užimti 
ministro pirmininko postą. 

„Atsakymo lauksiu iki an
tradienio popietės", po susiti
kimo su R. Paksu pirmadienį 
žurnalistams sakė preziden
tas. 

R. Paksui sutikus, V. Adam
kus teiktų jo kandidatūrą Sei
mui, kurio pritarimu valsty
bės vadovas skiria premjerą. 

Pasak apklausų. 42-ejų me
tų konservatorių vaidybos na
rys yra populiariausias šios 
valdančiosios partijos politi
kas. 

Gimęs Telšiuose, R. Paksas 
1979 m. baigė Vilniaus in
žinerinį statybos institutą, o 
1983 m. — Leningrado civi
linės aviacijos akademiją. 
Vėliau jis dirbo lakūnu in
struktorium, buvo Vilniaus 
oro klubo viršininkas. Nuo 
1992 m. iki tapdamas Vilniaus 
meru, R. Paksas buvo priva
čios statybos bendrovės „Res-
takas" prezidentas ir vienas 
savininkų. 

Konservatorių politinė tary
ba praėjusią savaite suformu
lavo, o frakcija Seime pritarė 
nuostatai, kad prezidentas ne
turėtų siūlyti ir skirti premje
ru jų partijos nario. Tačiau to
kios nuostatos oponentu lai
komas Seimo pirinininkas Vy
tautas Landsbergis pirmadie
nį jau pareiškė, kad įmanoma 
surasti kompromisą tarp pre
zidento ir valdančiosios parti
jos siūlymų. 
Svarbiu akcentu V. Landsber

gis laiko V. Adamkaus spau
doje išsakytą šimtaprocentine 
paramą valdančiajai konser
vatorių ir krikščionių demok
ratų koalicijai. 

Laikinoj i p r emje rė 
pa la ikys R o l a n d o P a k s o 

k a n d i d a t ū r ą 

Laikinai premjero pareigas 
einanti Irena Degutienė tei
giamai vertina prezidento 
sprendimą pasirinkti Vilniaus 
merą Rolandą Paksą į mini

strus pirmininkus. 
„Tai yra organizuotas žmo

gus, pakankamai santūrus ir 
išlaikytas. Šitoje situacijoje tai 
turbūt būtų optimalus varian
tas", sakė I. Degutienė. Jos 
nuomone, pirmadienį vakare 
vyksiančiuose Konservatorių 
partijos ir frakcijos vadovybės 
posėdžiuose „turėtų būti kar
štos diskusijos, galvojant apie 
šią situaciją". 

I. Degutienė sakė pagalvo
sianti, jei jai bus pasiūlyta to
liau eiti socialinės apsaugos ir 
darbo ministres pareigas. „Ko 
gero, aš sutiksiu, nes ten esu 
daug padariusi ir da'ug nepa
dariusi", pažymėjo I. Degutie
nė. 

Pats R. Paksas vengė konk
rečiai pasakyti, su kuo ketina 
konsultuotis de! prezidento 
pasiūlymo tapti premjeru. „Su 
žmona, gal dar su dukra", pu
siau juokais sakė Vilniaus me
ras. 

R o l a n d a P a k s ą vi l ioja 
gal imybė t ap t i p r e m j e r u 

..Lietuvos ryto" žiniomis, R. 
Paksą — populiariausią šiuo 
metu valdančiosios partijos at
stovą — vyriausybės vadovu 
norėtų matyti prezidentas 
Valdas Adamkus. 

Lietuvos sostinės meras 
šį savaitgalį laikraščiui teigė, 
kad toks pasiūlymas jam būtų 
„vihojantis, bet rizikingas". 

Dauguma konservatorių no
rėtų premjeru matyti nebe 
konservatorių. Tačiau kita
minčių sparnas, kaip mano
ma, besiburiantis aplink par
tijos pirmininką Vytautą 
Landsbergį, siūlo ir toliau pri
siimti atsakomybę už vyriau-
svbės formavimą ir veiklą. 

Gegužės 10 dieną vienas dienos darbo vizitui į Lietuvą atvy^v Švedijos ministras pirmininkas Goran Persson. 
Be susitikimų su Lietuvos prezidentu Vaidu Adamkum, laikinąja ministre pirmininke Irena Degutiene, G. Pers
son dalyvavo Švedijos ambasados Vilniuje atidarymo iškilmėse. Ambasada įsikūrė buvusiuose Sapiegų namuo
se, kuriuos Švedija įsigijo 1996 metais. 1,500 kvadratinių metrų pastato remontas truko beveik metus ir kaina
vo per 5 milijonus litų. 

Nuotr.: (Iš dešinės) Švedijos premjeras Goran Persson, Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
Švedijos ambasadorius Lietuvoje Lars Vargo. Kairėje stovi laikinai premjerės pareigas einanti Irena Degutienė, 
už jos — Vilniaus miesto meras Rolandas Paksas. (Elta) 

Liberalams sostinės meras būtų 
t inkamas premjeras 

V i l n i u s , gegužės 10 d. 
(BNS) — Liberalų sąjungos 
pirmininkas Eugenijus Gent
vilas ragina prezidentą kandi
datu į premjerus Seimui pa
siūlyti skirti Konservatorių 
partijos atstovą. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį j ie teigė, kad konser
vatoriai privalo imtis atsako
mybės už naujosios vyriausy
bės formavimą ir turi skirti 
savo kandidatą į ministrų ka
bineto vadovo postą arba pa
remti prezidento teikiamą 
kandidatą iš Konservatorių 

„Kosmetinė" vyriausybės 
pertvarka neduos naudos Lietuvai 

partijos gretų. 
Pasak E. Gentvilo, jeigu pre

zidentas teiks Vilniaus mero 
konservatoriaus Rolando Pak
so kandidatūrą, ..tai bus 
premjeras, kuris supras savi
valdos reikalus". '-'' 

Liberalų sąjungos vadovas 
priminė, kad prezidentas savo 
metiniame pranešime didžią
ją dalį kritinių pastabų skyrė 
būtent savivaldos ir viešojo 
administravimo -ritims. 

Liberalai remia R. Pakso 
kandidatūrą, ne< laiko jį „mo
derniuoju konservatoriumi". 
Tačiau E. Gentvila? pripažino, 
kad R. Paksui n'.-outu lengva, 

nes jis negalės tikėtis šimta
procentinės konservatorių pa
ramos. 

Liberalų vadovas neatmetė 
galimybės, kad opozicinės par
tijos nuoširdžiau palaikys R. 
Paksą, negu dalis Konservato
rių partijos narių. 

E. Gentvilas spėja, kad kon
servatoriai nebenori būti vyk
domojoje valdžioje dėl, jo ver
tinimu, katastrofiškos ekono
minės Lietuvos padėties. 

Jis priminė prieš kelias die
nas finansų ministro Algirdo 
Šemetos išsakytą teiginį, kad 
šiemet nebus surinktas pla
nuotas valstybės biudžetas, 
nors atsistatydindamas prem
jeras Gediminas Vagnorius 
tvirtino, kad „pinigų užteks". 

Konservatoriai 
pripažįsta prezidento 

politinių žaidimų 
talentą 

Vilnius, gegužės 10 d. 
(BNS) — Valdančioji Konser
vatorių partija pirmadieni 
nuspręs, kaip reaguoti į prezi
dento siūlymą premjero postą 
užimti konservatoriui Vil
niaus merui Rolandui Paksui. 

Konservatorių frakcijos Sei
me seniūnas Arvydas Vidžiū
nas sake, kad ..ši politinė ak
tualija" bus įvertinta partijos 
posėdžiuose pirmadienį. ..Ma
nau, kad susitarsime. Reikės 
kalbėtis", sakė A. Vidžiūnas. 

Prezidento siūlymą Konser
vatorių partijos valdybos na
riui R. Paksui1 A. Vidžiūnas 
pavadino „dideliu politiniu 
žaidimu". „Ir reikia pripažin
ti, prezidentas yra ne pats 
prasčiausias žaidėjas", konsta
tavo vienas konservatorių va
dovų. 

A. Vidžiūnas sakė tikėjęsis, 
kad „prezidentas bus drąses
nis". „Manėme, kad pareiškęs 
politinį nepasitikėjimą mūsų 
partijos valdybos pirmininkui 
Gediminui Vagnoriui, kitą 
premjerą jis suras ne iš kon
servatorių", priminė partijos 
nuostata frakcijos seniūnas. 

Vilnius, gegužės 10 d. 
(BNS) — Atsistatydinusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus pakeitimas kitu konser
vatoriumi nepakeis sudėtin
gos socialinės ir finansų pa
dėties Lietuvoje, o tik priar
tins pirmalaikius rinkimus, 
"rigia opozicinės LDDP na
riai. 

LDDP vadovas Česlovas Ju -
šcnas pirmadienį spaudos 
konferencijoje teigė, kad LD
DP, .jeigu būtų rinkėjų pave
dimas, nevengtų atsakomy
bės", imtis valstybės valdymo. 

Pasak Č. Juršėno, LDDP tu
ri sausį suvažiavime patvir
tintą partijos programą bei 
kol kas neskelbiamą alterna
tyvią vyriausybes programą. 
„Nevengtume atsakomybės ir 
šiandien, bet kas mus paims į 
komandą?", retoriškai klausė 
LDDP vadas. Jo teigimu, LD
DP programos dešinioji dau
guma netvirtintų, ir „atsako
mybės įgyvendinimas esant 
tokiai daugumai praktiškai 
neįmanomas". 

LDDP frakcijos seniūno pa
vaduotojas Juozas Bernatonis 
toje pat spaudos konferenci
joje teigė, kad dabartine Sei
mo dauguma neleistų dirbti 
ir vadinamajai specialistų vy
riausybei, kurios formavimą 
remia dauguma žmonių, apk
laustų per sociologinį tyrimą. 

•J. Bernatonis teigė, kad G. 
Vagnoriaus pakeitimas kitu 
konservatoriumi neišspręstu 
vyriausybės krizės. Pasak jo. 
jeigu prezidento Valde Adam
kaus formuojama vyriausybė 

„dirbs pagal tą pačią progra
mą, dirbs ta ip , kaip dirbo ši 
vyriausybė, tai iš esmes bus 
tik žmonėms suteiktos tam 
tikros viltys, ir problemos 
sprendimas nukel tas atei
čiai". 

„Susikompromitavo ne tik 
premjeras G. Vagnorius, susi
kompromitavo ir visa konser
vatorių vyriausybė, taip pat 
visa konservatorių valdžia, 
nenorinti , nesugebant i valdyti 
krizinėmis sąlygomis", sakė J. 
Bernatonis. J i s pareiškė abe
jojąs, a r konservatoriai tebe
turi kokį nors rinkėjų pasiti
kėjimą. Pasak jo, 1996 m. už 
konservatorius balsavo ma
žiau neegu 16 proc. rinkėjų, o 
pastarieji tyr imai rodo, kad 
pasitikėjimas sumažėjo du 
kar tus . „Apie kokį rinkėjų 
pasitikėjimą dabar galime 
kalbėti?", stebėjosi J . Bernato
nis. 

Pasak jo, „visi siūlomi kos
metiniai vyriausybės pakeiti
mai iš esmės problemos ne
išspręs, krizinės situacijos ne
sustabdys", ir naujasis kon
servatorių kabinetas bus tik 
laikinoji vyriausybė, kuri ne
galės efektyviai dirbti ilgiau. 
negu pusę metų. 

Socialdemokratai gali dalyvauti 
naujosios vyriausybės veikloje 

Vi ln ius , gejruzės 10 d. 
•BNS/ — Jei Lietuvos prezi
dentui nepavyk- susitarti su 
Seimo valdančiąja dauguma 
del naujos vyriau>ybės forma
vimo, socialdemokratai pasi
rengę dalyvauti naujojo mi
nistrų kabineto veikloje. 

Spaudos kor.fi-encijoje pir
madienį socialdemokratų va
das Aloyzas Sakalas teigė 
esąs įsitikinęs, kad naują vy
riausybę turi formuoti val
dančioji konsevatorių ir krikš
čionių demokratu koalicija. 

„Tačiau jei valdančioji koali
cija bijo atsakomybės ir jos 
kategoriškai atsisakys, tai so
cialdemokratai pasiryžę padė
ti prezidentui. Jeigu preziden
tas neras bendros kalbos su 
konservatoriais ir krikščio-

Nemune išnaikintos kraujasiurbių 
muselių lervos 

* V y r i a u s y b ė s kancler io 
p a v a d u o t o j a kontrolei Zita 
Čeponytė laikinai eis vyriau
sybės kanclerės pareigas ku
rioms ji pask i r ta laikinai 
premjerės pareigas einančios 
Irenos Degutienės potvarkiu. 
Praėjusį pirmadienį iš vyriau
sybės kanclerio pareigų atsis
tatydino Kęstut is Čilinskas. 

V i ln iu s , gegužes 10 d. 
(BNS) — Dzūkija šią vasarą 
gali tikėtis lengviau atsikvėp
ti nuo kraujasiurbių muselių, 
nes panaudota biologinė prie
mone išnaikino 90 proc. šių 
mašalų. 

Užbėgant už akių mašalų 
išplitimui, praėjusią savaitę 
aplinkosaugos specialistai 
pradėjo naikinti pastarųjų 
metų Dzūkijos siaubu virtu
sių mašalų lervas. Maždaug 
200 kilometrų ilgio Nemuno 
ruože tarp Gardino ir Prienų 
per dvi dienas buvo išpurkšta 
8,600 kilogrami biologinio 
preparato „VectoBac". Vyriau-

Jugoslavija išveda savo 
kar iuomenę iš Kosovo 

nimis demokratais, mes ne
paliksime prezidento vieno, 
kaip tai padarė Centro sąjun
ga", sakė jis. 

A. Sakalo teigimu, partijos 
vadovybė „labai kruopščiai 
apsvarstytų kiekvieną prezi
dento siūlymą". 

Pasak jo, opozicijoje esantys 
socialdemokratai supranta, 
kad „eiti į vyriausybę po Vag
noriaus yra labai daug prob
lemų", „tačiau negalima nu
moti ranka į Lietuvos žmo
nes". 

A. Sakalas pabrėžė, kad pa
grindinė socialdemokratų da
lyvavimo vyriausybėje sąlyga 
— konservatorių patvirtintos 
vyriausybės programos pakei
timas. 

Belgradas , gegužės 10 d. 
(Reuters-BNS) — Jugoslavijos 
kariuomenės Vyriausioji vado
vybė pirmadienį pranešė įsa
kiusi kai kuriems daliniams ir 
policijai pradėti atsitraukimą 
iš Kosovo, pranešė Serbijos 
valstybinė naujienų agentūra 
„Tanjug". 

„Atsižvelgus į faktą, kad 
veiksmai Kosove ir Metohijoje 
prieš vadinamąją KIA (Kosovo 
išsivadavimo armiją) baigėsi, 
Vyriausioji vadovybė įsakė da
liai savo armijos ir policijos 
daliniams pradėti atsitrauki
mą iš Kosovo ir Metohijos", ci
tavo kariuomenės pareiškimą 
„Tanjug". Anot agentūros, įsa
kymas įsigaliojo sekmadienį, 
nuo 10 valandos vakaro. 

Pareiškime sakoma, kad, 
susi tarus su Jungtinėmis Tau
tomis (JT) dėl JT misijos siun
timo \ Kosovą, pajėgų provin
cijoje gali likti tiek, kiek jų bu
vo iki NATO aviacijos ants
krydžių pradžios kovo 24 die
ną. „Taikos sąlygų lygio" sau
gumo pajėgos sugebėtų atrem
ti bet kokius etninių albanų 
„teroristų gaujų" išpuolius iš 
Albanijos ir Makedonijos, sa
koma pareiškime. 

Kariuomenės vadovybės pa
reiškime plačiau nekalbama 
apie J T užduotį, taip pat ne
paaiškinama, kas yra „taikos 
sąlygų lygis". Anksčiau buvo 
nurodoma, kad karių skaičius 
provincijoje būtų toks, kaip 
buvo susi tarta pernai spalį vy
kusiose derybose su JAV pa
siuntiniu Richard Holbrooke. 

NATO l a u k s p a t i k i m ų 
ž in ių a p i e k a r i u o m e n ė s 

p a s i t r a u k i m ą 

Br iuse l i s . NATO pirma 
dienį pareiškė, kad bet koks 
dalinis Jugoslavijos armijos 
atsitraukimas iš Kosovo turi 
būti patvirtintas faktais ir 
kad sąjunga nekeičia savo 
penkių pagrindinių karinės 

kampanijos sustabdymo sąly
g a 

„Jei prezidentas ^Slobodan, 
Miloševič iš tikrųjų savo ka
riams įsakė trauktis, tai tik 
įrodytų, kad NATO aviacijos 
antskrydžiai yra skausmingi 
ir Belgradas jaučia padari
nius", žurnalistams sakė 
NATO atstovas spaudai Jamio 
Shea. „Tačiau turiu pažymėti, 
kad NATO penkios sąlygos dėl 
operacijų nutraukimo yra la
bai aiškios. Operacija "Jungti
nės pajėgos' tęsis, kol šios są
lygos bus visiškai įvykdytos", 
sakė jis. 

K a r i u o m e n ė s i š v e d i m a s 
n e t e n k i n a NATO 

r e i k a l a v i m u 

L o n d o n a s . Jugoslavijos 
įsakymas išvesti kariuomenę 
iš Kosovo netenkina NATO 
reikalavimų, pirmadienį pa
reiškė Didžioji Britanija. 

NATO reikalauja visiškai 
išvesti ir jugoslavų kariuome
nę, ir specialiąją policiją iš Ko
sovo. 

„Dar daug reikia padaryti, 
kol bus įvykdyti NATO reika
lavimai", komentuodamas 
pranešimą apie dalinį Jugos
lavijos kariuomenes išvedimą 
iš Kosovo, sakė Britanijos už
sienio reikalu ministerijos ats
tovas spaucai. .\n0t jo, išrita-
nija suprato, kad Jugoslavija 
siūlo išvesti iš Kosovo dalį ka
riuomenės ir palikti provinci
joje tiek kareivių, kiek jų buvo 
iki NATO aviacijos kampani
jos pradžios kovo 24 dieną. 

Tuo tarpu NATO sutiktų, 
kad Kosove liktų tik nedidelis 
jugoslavų pasieniečių skai
čius, kaip buvo tariamasi per 
Rambujė derybas Prancūzijo
je-

Didžioji Britanija yra viena 
aktyviausių NATO kampani
jos Jugoslavijoje šalininkių ir 
dalyvių. 

įregistruota euroskeptikus 
vienijanti partija 

sybė šiam preparatui įsigyti 
buvo skyrusi 300,000 litų. 

Pasak Aplinkos ministerijos 
pranešimo, pirmieji tyrimai 
parodė, jog visose preparato 
naudojimo vietose žuvo dau
giau kaip 90 procentų mašalų 
lervučių. Dabar Nemuno at
karpoje nuo valstybinės sie
nos iki Prienų nuolat stebima, 
kiek žūsta mašalų lervučių, ar 
efektyviai panaudotos prie
monės. Kraujasiurbių mašalų 
„Byssodon Maculatus" lervos 
šiemet turi išsiristi gegužės 
pabaigoje, o birželio pradžioje 
jos jau kiltų iš vandes ieškoti 
žmonių ir gyvulių kraujo. 

Vi ln ius , gegužės 10 d. 
(Elta) — Teisingumo ministe
rija įregistravo Lietuvos nacio-
naldemokratų partiją (LNDP), 
vienijančią prieš Lietuvos na
rystę Europos Sąjungoje nusi
stačiusius žmones arba vadi
namuosius euroskeptikus. 
Nuo šiol oficialiame Lietuvos 
partijų sąraše yra 35 politinės 
organizacijos. 

Seimo nario Rimanto Sme
tonos suburta LNDP buvo 
įsteigta šių metų sausio 30 d. 
Vilniuje įvykusiame suvažia
vime, kuriame dalyvavo apie 
100 naujosios politinės organi
zacijos steigėjų. Prieš tai 
LNDP iniciatyvinę grupę pa
rėmė 577 Lietuvos piliečiai. 
Įstatymai nurodo, kad naujai 
politinei partijai įsteigti reikia 
mažiausiai 400 rėmėjų. 

R. Smetona sake kol kas 
negalįs tiksliai atsakyti, kiek 
narių yra partijoje. „Kol Tei
singumo ministerijoje buvo 
tvarkomi dokumentai, mes ne
skaičiavome gautų pareiški
mų. Tačiau galima sakyti, kad 
kol kas Lietuvoje yra apie 600 
nacionaldemokratų". sakė 
LNDP vadovas. 

Šiuo metu LNDP skyriai 
veikia Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Marijampolėje. Alytu
je, kai kuriuose kituose ma
žesniuose miestuose. 

Savo programoje LNDP sto
ja už Lietuvos nepriklausomy
bę, prieš valstybės jungimąsi į 
įvairias tarptautines organiza
cijas, kurios panaikina arba 
gerokai apriboja valstybių su
verenumą. ..Sakoma, kad Lie
tuva nori stoti į ES. Bet kas 
Lietuvos žmonių paklausė 
apie stojimą į šią organizacija9 

Referendumo tuo klausimu 
juk nebuvo. O visuomenes ap
klausų rezultatai rodo, kad 
pastaruoju metu vis daugiau 
Lietuvos žmonių skeptiškai 
vertina stojimą \ ES", sake R. 
Smetona. 

„Mes esame prieš vienos 
bendros Europos valstybė.-, 
prieš vienos bendros Europos 
nacijos steigimą. Mes už nau
jąją Nacijų Europą, už lygia
teisį ir naudingą Lietuvai ben
dradarbiavimą su visomis Eu
ropos ir pasaulio valstybėmis", 
rašoma steigiamajame suva
žiavime priimtoje LNDP proc-
ramoje. 

KALENDORIUS " 
Gegužės 11 d.: Mamonas. Mig

lė, Pilypas. Roma. Skirgaudas 
1993 m Lietuva tapo tikrąja Euro
pos Tarybos nare. 

Gegužės 12 d.: $v. Nerėjas ir 
Achilas, šv. Pankartas; Nerijus. Ne
ris. Flavija. Vaidutis. Vidutis. Vil-
gaile. 19.'i8 m. paskelbta Lietuvos 
Konstitucija. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KŪNO SVORIS IR SVEIKATA 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Amerikos gyventojai visada 
mėgo gerai ir gausiai valgyti. 
Pirmieji Naujo Pasaulio atei
viai lengvai prisimedžiodavo 
laukinių gyvulių ir paukščių 
bei prisigaudydavo žuvų. In
dėnai juos išmokė auginti bul
ves, kukurūzus, pupeles ir ar
būzus. Jie valgė daug, bet ne
buvo nutukę, nes, fiziškai lau
ke dirbdami, maisto kalorijas 
sunaudodavo kaip energiją. 

Maždaug apie 19-to šimtme
čio vidurį Amerikoje pradėjo 
plisti vegetarizmo idėja. Sep
tintos Dienos adventistai 
draudė valgyti mėsą, gerti ka
vą ir vartoti prieskonius kaip 
per daug stimuliuojančius 
virškinamąjį traktą ir suke
liančius lytinius sutrikimus. 
Jie įsteigė dietos institutą, ku
riam vadovavo John Harvey 
Kellogg. Harvey Kellogg buvo 
įsitikinęs, kad bloga mityba 
sukelia ligas, todėl jis bandė 
išvystyti vegetarinį sėlenų tu
rintį maistą ir sukūrė grūdų 
dribsnius „cereal flakes". Ne 
visi buvo linkę būti Kellogg 
programos pasekėjais. Pabai
goje devyniolikto šimtmečio, 
pramonininkų nuomonė buvo 
tokia, kad, juo didesnis pilvas, 
tuo didesnė tam žmogui pa
garba. Todėl jie valgė daug. 
William Haward Taft, 27-tas 
Amerikos prezidentas, svėrė 
361 svarą. 

Pražioję 20-to šimtmečio 
mokslininkai pradėjo suprasti, 
kad per didelis riebalų kiekis 
kūne sukelia ligas. 1913 me
tais mokslininkai, darydami 
bandymus su triušiais, paste
bėjo, kad, šeriant triušius rie
biu maistu, pvz., kiaušiniais ir 
grietinėle, jų kraujo induose 
susidarydavo riebalinių me
džiagų telkiniai ir, susikaupę 
ant kraujo indų sienelių, už
kimšdavo indus. Tą medžiagą 
jie pavadino cholesteroliu, tai
gi nustatė, kad riebus maistas 
didina cholesterolio kiekį ir 
sukelia kraujo indų ligas. 

Nutukimo problema aktuali 
ir šiandieną. Nuo 1978 iki 
1995 metų Amerikoje nutuku
sių vyrų skaičius padidėjo 
72%, o moterų 58%. Moterys, 
turinčios daugiau negu 75 me
tus amžiaus, toleruoja padi
dintą svorį geriau, negu vyrai. 
Riebalai pas moteris daugiau
sia kaupiasi ant šlaunų ir klu
bų, tuo tarpu pas vyrus kau
piasi ant pilvo. Ant pilvo su
sidėję, riebalai infiltruoja ne 
tik pilvo raumenis, bet ir pilvo 
ir krūtinės ertmėje esančius 
organus, širdį ir kepenis, todėl 
kenkia kepenims ir širdžiai. 
Moterims susikaupę riebalai 
ant klubų ir šlaunų mažai 
kenkia tiems organams, todėl 
moterys, nepažeisdamos svei
katos, gali nešioti apie 15 sva
rų ant šlaunų ir klubų. Dėl to 
moterys atrodo kaip „kriau
šės", o vyrai — kaip „obuoliai". 

Riebalai yra energija, su
krauta kūno riebalinėse ląs
telėse. Jeigu energijos nenau
doji, riebalų kieki* didėja. Sa
vaime aišku, kad, mažinant 
maisto kalorijų kiekį, mažėja 
riebalai ir svoris, bet staigus 
ir didelis maisto kiekio suma
žinimas nesiderina su sveika
ta. Maistas, turintis mažiau 
negu 1.000 kalorijų, nėra ge
ras. Mažas kalorijų kiekis su
kelia per didelį alkį, todėl bū
na sunku laikytis dietos. Be 
to, tokiu atveju kūnas negau
na reikalingų maisto medžia
gų. Staigus didelis maisto kie
kio sumažinimas gali iššaukti 
metabolizmo sutrikimus. To
kiu būdu sumažintas kūno 
svoris ilgai neissilaiko. Tuo at
veju organizmas nustoja daug 
vandens, bet vanduo vėl grei

tai susirenka, pradėjus nor
maliai valgyti. 

Šiuo metu sveikam kūno 
svoriui nustatyti vartojamos 
naujos kūno svorio normos. 
Valstybinis Sveikatos institu
tas pernai, 1998 metais, pas
kelbė, kad pagal naujas kūno 
svorio normas, 55% suaugusių 
Amerikos gyventojų sveria per 
daug. 1960 metais svėrusių 
per daug buvo 43%. Per daug 
sveriantieji yra tie, kurie sve
ria 20% daugiau negu jų idea
lus svoris. Idealiam kūno svo
riui nustatyti yra naudojamas 
kūno masės indeksas, tai kū
no svorio ir aukščio santykis, 
išreikštas skaičiais. Kūno ma
sės indekso apskaičiavimas 
yra gana komplikuotas ir be 
kalkuliatoriaus nėra lengva jį 
apskaičiuoti, būtent, kūno 
svorį išreikštą svarais, reikia 
dauginti iš 705 ir gautą sumą 
padalinti iš aukščio coliais ir 
tą gautą sumą vėl padalinti iš 
aukščio coliais. Gauto skai
čiaus pirmieji du skaitmenys 
yra masės indeksas. Greites
niam apskaičiavimui yra su
darytos lentelės, kurios rodo, 
kokios turėtų būti sveiko žmo
gaus svorio normos ribos ir ko 
kio svorio reikia vengti, kad 
nesusirgtum. Yra apskaičiuo
ta, kad sveiko žmogaus kūno 
masės indeksas, išreikštas 
skaičiais, yra tarp 20 ir 25. 
Naudodami kūno masės in
dekso lentelę mes randame, 
kad 64 colius (5'4n) aukščio 
sveikai moteriai jos svoris gali 
svyruoti tarp 116 ir 154 svarų; 
o 72 colių (6') sveikas vyras 
neturėtų sverti daugiau kaip 
184 ir nemažiau kaip 147 
svarus. 

Sveikatos stovis pablogėja, 
jeigu kūno masės indeksas 
peržengia 27 ribą. Tai reiškia, 
kad, kūno masės indeksą 27 
turintis šešių pėdų vyras ne
turėtų sverti daugiau kaip 199 
svarus, o moteris 5'4" neturė
tų sverti daugiau kaip 157 
svarus. Turintieji didesnį kū
no masės indeksą negu 27, 
daugiau serga širdies ligomis, 
padidintu kraujo spaudimu, 
insultu ir diabetu. O tie, kurių 
kūno masės indeksas yra di
desnis negu 30, yra laikomi 
nutukę ir jiems gresia rimti 
sveikatos sutrikimai. Jiems 
ankstyvos mirties rizika yra 
lygiai tokia pat, kaip rūkan
tiems, šios svorio normos su
darytos, remiantis statisti
niais duomenimis, kurie rodė, 
kokio svorio atveju padidėja 
kraujo spaudimas, daugėja 
širdies ligų, dažniau sergama 
insultu ir diabetu. Dabar kūno 
masės indeksas, bet ne svoris, 
yra vartojamas vaistų kiekiui 
prirašyti. 

Daugelis Amerikos gyvento
jų nutukimą sieja su kosme
tine išvaizda, o ne sveikata. 
Bet nutukimas yra didelė 
grėsmė sveikatai. Padidėjęs 
kūno svoris 25% virš norma
laus, padidina mirtingumo ga
limybę 30%, o padidintas dau
giau negu 35%, padidina mir
tingumą 60%. Apie 300,000 
nutukusių žmonių kas metai 
Amerikoje miršta nuo nutuki
mo komplikacijų. Šis skaičius 
yra paremtas mirties pažymė
jimais, paskelbtais 1990 metų 
„Journal of the American Me-
dical Association". Nutukusių 
žmonių mirtingumas ypač pa
didėja, jeigu jie nedaro 
mankštos. Amerikos gyvento
jai, užuot kūno mankštos, svo
rio mažinimui vartoja vaistus 
Tarp 1992 ir 1997 metų, pen 
kerių metų laikotarpyje, svo
rio mažinimui tuo metu popu
liariems vaistams „fen-pherT 
ir „Redux" buvo prirašyta 18 

RAMOVĖ 

Dr. J o n a s Adomavičius ne tik teikia naudingus patar imus sveikatos rei
k a l a i s , bet dažna i parodo savo dosnią širdį atvykusiems iš Lietuvos meni
n i n k a m s . „Kanklių" ansamblio koncerte, įvykusiame Jaunimo centre 
gegužės 8 d., per Kultūros tarybos pirm. Mariją Remienę dr. Adomavičius 
įteikė „lauktuvių" ansambliečiams. 

KNYGA APIE LOS ANGELES 
RAMOVĖNUS IR BIRUTIETES 

Balandžio 25 d. Šv. Kazi
miero parapijos žemutinėje 
salėje įvyko Los Angeles ra-
movėnų ir birutiečių organiza
cinių darbų knygos sutik
tuvės. Kartu buvo pagerbti 
mirusieji nariai ramovėnai ir 
birutietės. Ant stalo buvo iš
statytos mirusiųjų pavardės ir 
stovėjo trys žvakės, kurias 
uždegti mirusių priminimui 
buvo pakviesti gen. Lietuvos 
konsulas V. Čekanauskas, bi
rutiečių garbės narė V. An-
drašūnienė ir ramovėnas gar
bės narys V. Gilys. Įžangos 
žodį tarė ir programai vadova
vo energinga birutiečių pirmi
ninkė A. Pažiūrienė. Ji pa
kvietė visus dalyvius susikau
pimo minutei. Apie knygos su- mecenatai, paaukoję didesnes 
darymo aplinkybes kalbėjo au- sumas jos išleidimui; jiems 
torius inž. A. Mažeika. Ta buvo prisegtos gėlės, 
proga buvo suminėti knygos Dabar apie pačią knygą, 

kuri apima ramovėnų veiklą 
milijonų receptų. „Fen-phen" 1952-1999. A. Mažeika, surin-
ir „Redux". didindami serato- k ^ s medžiagą, paruošė įspū-
nino kiekį smegenvse. sukelia d i n ^ leidinį, kuriame apra-
euforiją ir mažina alkį. Tie š o m a ' kad kasmet skyrius 

Utfowt*MdtlMfc»l 
BIRUTĖS 
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vaistai buvo labai populiarūs. 
FDA „fen-phen" ir „Redux" 
vartojimą buvo aprobavusi ne 
ilgesniam kaip vienų metų lai-

ruošė Lietuvos kariuomenės 
minėjimus. Paminėtos ir did
vyrių Dariaus bei Girėno žygio 
metinės sukaktys. Įvykdytos 

kotarpiui, bet gydytojai juos t r v s rinkliavos Lietuvos lais-
mėgdavo prirašyti ilgesniam v e s k o v u invalidams šelpti, 
laikui, nes jie gana efektingai &d- Dlk- Bendoravičiui mate-
mažindavo svorį. Pavyzdžiui, m h a i paremti. Sutvarkė 
viena 43 metų moteris Kalifor- a a - § e n- P™110 Tamašausko 
nijoje, sverianti 300 svarų, (1878-1951) kapą ir parūpino 
vartodama „fen-phen" nustojo paminklinę antkapio lentą. 
73 svarų, bet 1997 m. pašte- -Ramoves" skyrius, palaiky-
bėta, kad, juo ilgiau žmonės damas ryšius su įvairiomis 
tuos vaistus vartojo, tuo dau- organizacijomis, ypač su Lietu-
giau pas juos buvo randama v i u Bendruomene, iškėlė Zal-
širdies vožtuvų defektų, kai S1"0 m u š i o 5 5 0 m- sukakties 
kuriais atvejais sukėlusių reikšmę. Toks minėjimas pla-
mirtį. Todėl 1997 metais tie c i u m a s t u i r b u v o suorgani-
vaistai buvo išimti iš apyvar- zuotas, remiant ir talkinin-
tos. Žmonės, kurie tuos vais- kaujant ramovėnams. 
tus vartojo ilgiau negu 3 mė- Knygoje pateikiami duome-
nesius, turėtų net ir dabar rtys ne tik iš narių susirin-
pasitikrinti širdį echogramo- kimų, bet net valdybos po-
mis. sėdžių, skyriaus finansinė 

(Bus daugiau) būklė, 1970 m. gruodžio 15 d. 

narių sąrašas, kuriame 
įtraukti 52 asmenys. Išvar
dinti skyriaus valdybų nariai 
bei jų pareigos, mirusių narių 
sąrašai. Kai kurių žymesnių 
ramovėnų, gyvų ir mirusių, 
biografijos ir nuotraukos. 

Aprašant 1988-1999 m. lai
kotarpį, pripažįstama veikloje 
narių skaičiaus mažėjimas ir 
nuovargis: jie 1987 m. buvo 52 
nariai, tai 1998 m. tik 27. 

Knygoje plačiau aprašomos 
Lietuvos kariuomenės kasme
tinės sukaktys. Suminėti veik
lesnieji ramovėnai duodant 
apie juos biografinių žinių. 
Išvardinti tame laikotarpyje 
mirusieji skyriaus nariai: mlr. 
K Liaudanskas, pik. J. An
drius, kpt. J. Tumavičius, j . 
ltn. V. Šimoliūnas, ltn. K 
Venslauskas, pik. J. Andra-
šūnas, ltn. dr. A. Milaknis, 
savanoris kūrėjas M. Baraus
kas, j . ltn. A. Dičius, gr. B. 
Žemaitaitis, j . ltn. J. Ruokis, 
gr. J. Mitkus, kpt. B. Narbu
tas, psk. P. Sakas ir kiti. Duo
dami jų nekrologai. Plačiai 
aprašomas gen. St. Raštikio ir 
jo žmonos palaikų perkėlimas 
į Lietuvą. Taip pat gen. J. 
Černiaus ir jo žmonos grįži
mas į Lietuvą 1998 m. rug
pjūčio 30 d. Paminėtas ir nese
niai miręs lakūnas Z. Korius. 

Toliau knygoje aprašoma 
LDK Birutės karių šeimų 
draugijos nuo pat įsisteigimo 
veikla. Sužinome, kad draugi
jos skyrius Los Angeles mieste 
buvo įsteigtas 1957 m. mjr. K 
Liaudansko ir O. Pulkaunin-
kienės pastangomis. Pirmajai 
valdybai pirmininkavo O. Pul-
kauninkienė. Švenčiant pir
mąjį veiklos dešimtmetį, sky
rius turėjo 56 nares. Fi
nansinė apyvarta buvo 
30,000.00 dol. Už surinktus 
pinigus siuntos buvo skiria
mos Sibire ištremtiems lietu
viams, pačioje Lietuvoje ir Su
valkų trikampyje gyvenan
tiems bei Gautingo sana
torijoje besigydantiems. Buvo 
šelpiami UCLA universitete 
studijuojantieji lituanistiką 
studentai, paremtos lituanis
tinės mokyklos, jaunimo an
samblis „Spindulys" ir kiti 
svarbūs lietuviški reikalai. 

Birutietės paminėjo 30 metų 
draugijos sukaktį. O. Pulkau-
ninkienei išvykstant, ji buvo 
pakelta garbės nare, taip pat 
ir O. Bielskienė. 

1975 m. suėjo 50 m. sukak
tis nuo draugijos įsikūrimo 
Lietuvoje. Narių skaičius pa
siekė šimtinę. Vėliau ėmė ma
žėti iki 60. 

Per 30 veiklos metų suruošti 
65 renginiai. Pinigai panaudo
ti labdarybės tikslams, vien 
Vasario 16 gimnazijai buvo 
paskirta 1,000 dol. 

Iš knygos aprašymų matyti, 
kad veikloje ypač reiškėsi gar
bės narė Alfonsą Pažiūrienė. 
Už uolų pasidarbavimą ir ki
tos narės pakeltos garbės na
rėmis: V. Andrašūnienė, J. 
Čekanauskienė, A. Dudienė, 
J. Radvenienė, B. Venckienė, 
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E. Skirmantienė, V. Zaunienė-
Leskaitienė. 

Toliau pateikiama skyriaus 
valdybų sudėtys, išvardinant 
pavardėmis ir nurodant, ko
kiose pareigose jos buvo. Iš 
1999 m. sudaryto narių sąrašo 
matyti, kad skyriuje buvo 83 
narės. Mirusių birutiečių są
raše 84 narės. Dar yra skyrius 
„Birutietės nuotraukose", ku
riame sudėtos nuotraukos 
svarbesnių įvykių bei asmenų 
su trumpais paaiškinimais. 

Ramovėnų veiklos aprašy
mui knygoje skirta 130 pusla
pių, birutiečių 82 psl. 

Dar trumpai apie knygos au
torių inž. A. Mažeiką, kuris 
yra plataus masto visuomeni
ninkas: buvęs ALTS-gos pir
mininkas, daugelį metų ALTo 
LA. skyriau* pirmininkas, bu
vęs JAV LB tarybos narys, 
Lietuvių karių veteranų s-gos 
„Ramovė" LA. skyriaus pirmi
ninkas, šios sąjungos garbės 
narys, LA. skyr. ALTo garbės 
pirmininkas ir t.t. 

Ig. Medžiukas 

SEPTYNI MĖNESIAI — 
BE ATLYGINIMO 

Vilniuje esanti akcinė bend
rovė „Velga" jau septynis mė
nesius nemoka atlyginimų, 
kuriuos skolinga beveik 700 
darbuotojų. 

Nors „Velga" yra unikali 
įmonė, gaminanti beveik 
6,000 įvairių prietaisų ir su
virinimo įrangos, bet jos pa
gamintų suvirinimo aparatų 
neperka net „Lietuvos dujos". 
„Būtingės terminalas" nupirko 
tik vieną „Velgos* suvirinimo 
aparatą, motyvuodamas tuo, 
kad turi amerikietiškų prie
taisų. 

Įmonės gamybos direktoriui 
Vladimirui Kuznecovui pikta, 
kad vyriausybė apsimeta ne
matanti Rusijos krizes povei
kio Lietuvos ekonomikai. Dėl 
Rusijos krizės labai atpigo 
„Velgos" prietaisai. Rudenį 
įmonė buvo sustabdyta. 

V. Kuznecovas „Respublikai" 
sakė, kad gamykla galėtų par
duoti Rusijoje maždaug 10 
mln. Iit4 vertės produkcijos, 
esančios „Velgos" sandėliuose, 
tačiau kainas rusams reikėtų 
pasiūlyti tris kartus mažes
nes, nei pačiai įmonei kainavo 
jų gamyba. Todėl pardavimas 
specialiai stabdomas ir laukia
ma, kol kainos Rusijoje pakils. 

J Vakarus „Velgai" prasi
mušti -įepavyksta, nes tam 
reikia orangiai kainuojančių 
sertifikatų. Gamykla sulaukia 
nemažii Vakarų kompanijų 
žvalgų, tačiau ką nors gaminti 
„Velgoje" dar neapsisprendė 
nė vieras. 

„Veltos" generalinis direkto
rius Rimantas Krasuckis ma
no, kai norint išgelbėti įmonę 

EUOENE C. DECKER, DOS, P.C 
4647 W. 103 St, Of*. Uwn. L 
Pirmas apyt su NoiUiws6t6in un-to 
dptomu, istuviams sutvarkys 

už prieinamą kainą. PaciantsJ 
priimami absoliučiai puntttuaaM 

Susitarimui (kafceti angksfcai) 
Tel. 706-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S S.79th Avs., Hctaory HMs, EL 
TeL (706) 506-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkHCKAS, MLD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzfe Avs. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 ttMM Rd, Htekory HMs, «. 
1 myUa į vakarus nuo Isatkem Avs. 

TeL (708) 506-4066 
Valandos pagal susitarimą 

S M M M 8 MBMal Mfi, &C 
Specialybe - Vidaus ftgų gydytojas 

6818 W. Archer A M . 8* . 5 Ir 6 
aaęs îLsoeae 

Vsamctos psgaj aueSarirną 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westrnont.IL 60559 

630-088-0064 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS2LK3BA, U.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O J). 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. SuNs 310 

Nflptfvftt, L 60663 
Tet (630) S27-0O90 
3825 HRjhaand Ava., 
To«wr1.Su8s3C 

Downsfs Orova, IL 60515 
Tet (630)4360120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių Hgos/ Chirurgija 

9630 S.Ridgetand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-63*6822 
4149W.63rd.St_ 

Tel. 773-73S-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166E.8upertor>8uMe402 

Tel. 312-337-1265 

nuo bankroto, pirmiausia rei
kėtų atsisakyti bet kokių ne
gamybinių išlaidų, t.y. mokėji
mų nieko neveikiantiems dar
bininkams. Dabar nors darbi
ninkai nedirba, įmonė privers
ta jiems mokėti minimalų at
lyginimą — 430 litų per mė
nesi bei 30 proc. mokesčius 
„Sodrai". Atleisti pagal įstaty
mus galima tik 10 proc. dar
buotojų. 

R. Jakutyte 

• Norėdami paragauti lai
mės skonio, kartais palieka
me išsižioję kaip kvailiai. 

http://Westrnont.IL
http://4149W.63rd.St_


MODERNI LCTYNŲ KALBA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

„Jų pasikalbėjimas vyksta 
lotynų kalba", — rašo Miun
cheno dienraščio „Sueddeuts-
che Zeitung" bendradarbis iš 
Vatikano, nes įėjęs vienuolis 
Antonio Salvo, savo bendra
darbiams tiesdamas ranką, 
klausia: „ąuomodo te habes" 
(lietuviškai būtų, kaip laikai
si), sulaukdamas trumpo atsa
kymo „ačiū, einasi gerai". Vėl, 
įėjęs amerikietis vienuolis nu
siskundžia „našus destillat — 
nosis laša", kartu priminda
mas, kad šioje įstaigoje dirba
mas tik paminklas. 

Dienraščio bendradarbis ra
šo, kad jis nestovėjęs kažko
kios humanitarinės gimnazi
jos kieme, bet Vatikano vals
tybės įstaigoje, kurioje kasdie
ninė kalba yra lotynų. Septyni 
vertėjai dirba joje: trys italai, 
du lenkai, kiti iš Čilės, JAV. 
Kiekvieną dieną iš popiežiaus 
Jono Pauliaus II raštinės jie 
gauna itališkai parašytus raš
tus — enciklikas, laiškus, pa
mokslus ir kt. medžiagą, vers
dami į lotynų, nes ji yra oficia
li Katalikų Bažnyčios kalba, 
nors tikrovėje laikoma „miru
sia". Nepaisant, kad po Antro
jo Vatikano suvažiavimo 1962-
1965 m. visuose pasaulio kraš
tuose šv. Mišiose įvesta t au
tinė kalba, tačiau gan daug 
kardinolų dar ir dabar reiškia 
„simpatiją" lotynų kalbai. Iš 
tikrųjų Vatikane tradicinė 
kalba yra italų, bet taip pat 
nevengiant anglų, prancūzų, 
ispanų kalbų. Beje, ir popie
žius Jonas Paulius II gan lais
vai vartoja berods keturias 
kalbas, o Popiežiškajame Ro
mos u-te Cicero ir Cezario lai
kų kalbos jau senokai dingu
sios iš auditorijų. 

Tačiau yra išimtys: Šv. Sos
to . oficialūs pranešimai „actą 
apestolicae ledis", skelbiami 
lotyniškai. Naujas katekiz
mas, išleistas prieš šešetą me
tų, buvo parašytas prancūziš
kai, daugelį kartų tikrintas, 
išverstas keletą kartų, tačiau 
lotynų kali i laida laikoma 
„editio typica". Taip pat „Rota 
Romaną" teismas sprendimus 
rašo lotyniškai, pvz., „alcoho-
lismus chronicus" arba „pro-
miscuitas in re sexuali", tuo 
pačiu panaikinant (nulliti) 
bažnytinę santuoką. 

Lotynų kalbos geriausiais 
žinovais Vatikane laikomi pie
tinio Tirolio (šiaurinė Italija) 
abatas Karolis Egger bei sale
zietis Cledo Pavanetto, para
šęs lotynų kalbos gramatiką 
bei redaguodamas laikraštuką 

„Latinitas". Be to, jam pri
klauso visos gaunamos iš Rytų 
Europos ir Kinijos lotyniškai 
siunčiamos telegramos, atsa
kymai į lotyniškai rašomus 
laiškus. 

Kiekvienais metais Romą 
aplanko vienos Švedijos gim
nazijos ekskursija su lotynų 
kalbos mokytoju. Popiežius 
mokinius sveikina lotyniškai, 
o tekstą paruošia vertėjai. Jie 
palaiko santykius su prof. T. 
Pekannen. Tai suomių tautos 
atstovas, surinkęs lotynų kal
bos gerbėjus, kurie išlaiko taip 
pat valandinę lotynų kalba ra
dijo valandėlę. 

Lenkai vertėjai Jonas Poly-
karp ir Valdemaras Turėk, 
nors raštinėje kalbasi lenkiš
kai, tačiau daugiau vartoja lo
tynų kalbą. Amerikietis vie
nuolis „šposui" į lotynų kalbą 
išvertė bokso kovos tarp Ali ir 
Frazier bei su vienuoliu prez. 
Bill Clinton „aferą", panau
dodamas žodžiui „impeach-
ment" — „accusatio", prezi
dento pasitraukimui „deposi-
tio". 

Manding, archaiška ir miru
si lotynų kalba pritaikoma 

Klaipėdos uostas 

prie naujų techniškų žodžių; 
popiežiškas televizijos centras 
įrašo tokį „faxo" numeri: „nu
menąs machinae nuntium 
scriptum per telephonium mit-
tentis", o kompiuterio pavadi
nimas yra kilęs iš „computare" 
— skaičiavimas, lygiai kaip 
„super" ar „modern" žodžiai 
yra lotyniški. 

Nuotr. Juozo Polio 

KORUPCIJA KLAIFEDOS UOSTE 

Klaipėdoje, Danės upėje, užšalės burlaivis. Nuotr. A. J. Kerelio 

„Respublikai" tapo žinoma, 
kad maždaug prieš du mė
nesius Valstybės saugumo de
partamentas, ilgai rinkęs duo
menis apie Klaipėdos uosto di
rekcijos darbą, pateikė prem
jerui pažymą apie korupciją ir 
„pinigų plovimą" uoste. 

„Respublika" rašo apie as
meninę statybinių darbų įmo
nę „Lokys", kuri trejus metus 
merdėjusi be darbo ėmė lai
mėti visus Klaipėdos jūrų 
uoste skelbiamus konkursus. 
Tai atsitiko 1993 m., kuomet 
„Lokį" verslo partneriu pasi
rinko Jūsų uosto direktorius 
Valentinas Greičiūnas. Nuo to 
laiko ir didesnioji dalis „Lokio" 
akcijų perėjo V. Greičiūno 
žinion. 

Konkursuose „Lokys" laimė
davo, siūlydamas 1-3 proc. 
mažesnę statybų kainą nei 
konkurentai. Tačiau „Lokys" 
neturėjo nei žmonių, nei įran
gos, todėl darbams samdė kitą 
bendrovę — „Klaipėdos hidro
techniką". Atlikus užsakymą, 
paaiškėdavo, kad galutinė 
„Lokio" atliktų darbų kaina 
daug didesnė, nei konkurse 
siūlydavo konkurentai. 

Laimėdamas konkursus, 
vykdydamas valstybinius už
sakymus „Lokys" iš bute regis
truotos bendrovės išaugo į 
didelę statybų bendrovę. Da
bar „Lokiui" vadovauja geras 
V. Greičiūno draugas. 

Valdiškų pinigų plovimo 
grandinėje ėmė trūkti tik vie
nos grandies — projektavimo 
firmos, nes kitų firmų projek
tuotojai galėjo likti nepaten
kinti „Lokio" darbų koky
be. Šiam tikslui buvo 
įsteigta uždaroji akcinė ben

drovė „Geoprojektas", kuri 
pernai pagarsėjo tuo, kad ne
sugebėjo išsiurbti vandens iš 
Preilos kesono, kur vokiečiai 
ieškojo Gintaro kambario. 

„Respublika" pateikia faktų 
apie „Lokio" ir „Geoprojekto" 
darbų kokybę. Vienas skanda
lingiausių — sugriuvo „Lokio" 
statyta krantinė Malkų 
įlankoje. Valstybei padaryta 
žala — 3,8 mln. litų. Pradėjus 
šia istorija domėtis Seimo val
stybinio saugumo komitetui, 
uosto direkcija bando įrodyti, 
jog krantinė sugriuvo todėl, 
kad buvo atliekami uosto dug
no gilinimo darbai. Kaltę ban
doma suversti dugną gilinu
siai Latvijos bendrovei. 

Dienraštyje pateikta infor
macija rodo, kad nuo pusantro 
mln. litų sumos valstybinių 
užsakymų 1993 metais „Lo
kio" gaunamų užsakymų 
kiekis išaugo iki 22,3 mln. litų 
1997 metais. 

R. Jaku ty tė 

* Invalidų medicininės 
reabilitacijos ir socialinės in
tegracijos programoms įgyven
dinti vyriausybė skyrė 27 mln. 
litų. Lietuvos invalidų reikalų 
tarybos narių nuomone, šioms 
programoms reikia 116 mln. 
Lt, tačiau šių metų valstybės 
biudžete finansavimas buvo 
sumažintas. Pinigus ketinama 
paskirstyti invalidų ugdymo, 
darbinio užimtumo, savaran
kiško gyvenimo formavimo 
programoms, aplinkos pritai
kymo invalidams, informacijos 
prieinamumo ir ryšių, medici
ninės reabilitacijos bei minėtų 
programų valdymui. (Eita) 

Danutė F"* 'okienė 

Tautos siela gyva 
Šiemet sukanka lygiai pen

kiasdešimt metų, kai iš pa
bėgėlių stovyklų Vokietijoje 
lietuviai pajudėjo užjūrių link. 
Nors buvo galėjusių išvykti 
kiek anksčiau, bet pagrindinė 
emigracijos banga įsisiūbavo 
1949 m. gegužės ir birželio 
mėnesį. 

Vos išlipę iš laivų „Naujoje 
žemėje", mūsų tautiečiai pra
dėjo gyventi tais pačiais rū
pesčiais, nuolat pasąmonėje 
knibždėjusiais nuo pat karo 
pabaigos: kaip padėti tėvynei 
atgauti laisvę. Buvo logiška 
manyti, kad svarbu palenkti 
savo pusėn šio krašto įta
kinguosius vyriausybės žmo
nes, kurie galbūt galės įtaigoti 
ir užsienio politiką, kai iškils 
pavergtų tautų klausimai. 

Tad rašėme peticijas, siun
tėme prašymus ir pareiški
mus, palaikėme ryšius su 
svarbiais ir nelabai svarbiais 
asmenimis, į didžiąsias tau
tines šventes jie buvo kvie
čiami kalbėti, keliant skam
bias ovacijas, vos tik šiaip ne-
taip ištardavo „labas" arba 
paminėdavo, kad JAV nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos... 

Be abejo, kai kurie politi
niai kontaktai atnešė bent jau 
tiek naudos, kad kuo daugiau 
žmonių JAV politikos sluoks
niuose buvo supažindinti su 
Lietuva, lietuviais. Reikalui 
iškilus, jie galėjo prisipažinti, 
kad turi pakankamai žinių pa
vergtos Lietuvos klausimais. 
Tačiau didžioji dalis dėmesio 
per tuos 50 Amerikoje gyveni
mo metų buvo kreipiama kaip 
tik politine linkme, o reikėjo 
nepamiršti ir kultūrinės (kai 
kas klaidingai pradžioje ma
nė, kad Amerikos kultūra ne
verta susidomėjimo — jos ly
gis gan žemas) srities. Retai 
pasitaikė, kad žymus šio 
krašto rašytojas, poetas, daili
ninkas, muzikas ar kito dva
sinio Amerikos lobyno atsto
vas būtų pakviestas į Vasario 
16-osios minėjimą, į dainų ar 
tautinių šokių šventės ati
darymo iškilmes ir kitomis 
svarbiomis progomis (tai dau
giausia buvo atliekama asme
nine iniciatyva). Nors lietu
viška kultūra visuomet labai 
didžiavomės, bet dažniausiai 
tik savo tarpe... 

Tuo tarpu okupuotoje Lietu
voje visomis jėgomis veržtasi į 
savo tautinę tapatybę kaip tik 
per tuos vartus, kuriuos oku
pantas buvo palikęs pravirus. 
Daug ką reikėjo nudažyti 
rausva spalva, daug kur rei

kėjo „atiduoti .~»klę di
džiajai tėvynei ir komuniz
mui", bet buvo verta nusi
lenkti svetimiems dievams. 
kad būtų leista pasitarnauti 
saviesiems. Vis tik ir tamsiau
siais priespaudos metais kles
tėjo muzika, baletas, teatras. 
dailė — garsino Lietuvos var
dą ir užsienyje (žinoma, tik 
ten, kur valde tas pats ..po
nas"); klestėjo mokslas, jau
nuoliai stengėsi pasisemti iš 
dvasinių turtų aruodų, paro
dydami ir gabumų, ir kūry
biškumo, ir apsukrumo, kuriu 
reikėjo, norint ką pasiekti to
talitarinio režimo užtvaroje. 

Šiandien mums belieka 
džiaugtis jų pasiekimais. Tik 
įsivaizduokime, kokia ..tamsi 
ir juoda" būtų nepriklausoma 
Lietuva, jeigu anais laikais 
visi būtų sėdėję ir laukę švie
sesnių dienų, keikdami oku
pantą arba jam besąlygiškai 
pataikaudami. Reikia sutikti. 
kad ne viskas dabar Lietuvoje 
gera, ypač šiuo metu, kai vyk
sta sutrikimai krašto val
džioje, kai žmonės, kurie tu
rėtų rūpintis savo tautos bei 
jos gyventojų gerove, užsiima 
asmeniškų ambicijų puose
lėjimu. Mes visa tai iš tolo ste
bime ir rūpinamės, ir mur
mame, ir jaučiamės nusivylę. 
nes „ne tokios Lietuvos ilgė
jomės"... 

Suprantama, „kur skauda 
— ten rankos; kur miela — 
ten akys", o mums šiandien 
skauda dėl susipainiojusių rei
kalų tėvynėje, tad nesunku 
pamiršti, kiek daug ten miela 
ir gera. Beveik, galima sakyti, 
kad yra dvi Lietuvos: viena, 
beklampojanti po nesibai
giančias problemas, neiš
sprendžiamus sunkumus; ki
ta — tvirtai žengianii. dva
sinės kultūros keliu, puose
lėjanti meną, muziką, teatrą. 
literatūrą ir kitas tolygias sri
tis, įvertinama savame krašte 
ir užsienyje, progai pasitai
kius, pasidalinanti savo dva
siniais lobiais ir su mumis. 

Nepadarykime klaidos, ku
rią padarė mūsų tėvai ir sene
liai po atvykimo į šį kraštą 
prieš 50 metų. Pasistenkime 
„pro medžius įžiūrėti girią" — 
dabartiniai politiniai ir buiti
niai nesklandumai Lietuvoje 
tikrai išsilygins (kitaip ir būti 
negali), bet mūsų tauta yra 
daug daugiau, negu tik pilkoji 
kasdienybė: nepaisant visko, 
mūsų tautos siela gyva, palai
kykime ir įvertinkime jo? gy
vastingumą! 

„GRANDINĖLĖS* 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.39 Tęsinys 

Pačius pirmuosius šokius, atsiųstus Juozo Lingio. 
Liudas buvo pastatęs. Vėlesnius, daugiau techniškus, 
mažiau statė. Kai kuriuose šokiuose supaprastindavo 
žingsnius, kad būtų galima pašokti visą šokį. Juozas, 
jau vėliau, rašydavo — daryk kaip tau geriau išeina. 
Mat jis jau buvo pažiūrėjęs Liudo darbą ir tas jo dar
bas Juozui patiko. 

L.S. Lietuvoje išleistos J. Lingio šokių aprašymų 
knygos įvairiai pasiekdavo išeivijos tautinių šokių ra
telių vadovus. Jos dažnai buvo kopijuojamos, per
spausdinamos, dažnai visai neminint jo pavardės, o ką 
jau bekalbėti apie autorines teises. Kai aš jam savo 
laiškuose sielodavausi dėl to, jis rašė: „Dėl nuskriaudi-
rao, tai nesijaudinkit. Atvirkščiai, kuo plačiau šoka 
mano pastatytus šokius, tuo man maloniau" (iš Sagių 
asmeninio archyvo laiško 1958.04.04). 

L*S. Pradėjome šokti „Našlę". Bet grupėje vien pa
augliai — jaunimas. Kaip gi tu jiems duosi šokti 
„Našlę"9! Todėl pavadinome tą šokį „Jaunimo lai-
dimu". 

AJS. Vaikams labiausiai patiko ir liko „Džei zi" (ang
lų kalboje pirmųjų raidžių pavadinimai). Mėgo ir pats 
Sagys eiti šokti scenon — piršlys „Šakalinyje", ir pc 
suolu lįsdavo. 

L.S. Jei koks žingsnis neišeidavo, mes supaprastin
davome ir buvo gerai. 

AJ3. Jei daryti „mandrai" ir blogai, tai geriau pa
prastai, bet ne prastai. Vėliau į Džei-Zi Liudas įvedė 
kepurę ir Juozas labai išgyrė — sako labai gerai, pa
likit ją. 

L»S. Lietuvoje, palyginti su mūsų šokimu, šokiai žy
miai santūresni, neturi tam tikros nuotaikos, kartais, 
atrodo, be dūšios. Galėtų būti kai kurie šokiai daugiau 
dramatiški. 

A.S.. Liudas nori pasakyti, kad Lietuvoje šokami šo
kiai daugiau techniški — pašoko, praėjo ir tiek. Pa
vyzdžiui, „Duktė" pas jus praeina kaip žaibas. Tik 18 
minučių tetrunka. Liudas darydavo vaidinimą iš to 
vaizdelio. Beveik pusę valandos trukdavo.-

L.S. Kai kurios to vaizdelio dalys per ilgos. Čia pub
lika nuo Lietuvos skiriasi. Jiems tuoj — per ilgai, ne-
kartokit. Tas pats su Sadute" buvo — nekartokit, ne-
kartokit. Jei nori padaryti programą tai visuomenės 
daliai, kuri ateina tavęs pažiūrėti, tai turi taikytis, ki
taip nebus žiūrovų. Negali daryti programą bet kaip. 

Išeivijoje pamėgti šokiai, be jau minėtų, sukurti J. 
Lingio: *Jievaro tiltas", „Sadutė", „Lenciūgėlis", „Blez
dingėlė" (išplėtota), „Gaidys", „Džigūnas", „Gyvata-
ras", „Subatėlė", „Aštuonnytis", „Audėjėlė", „Iškilmin
gasis trejinis", „Pakeltkojis", „Polkutė", „Porelės", „Uo-
linderis", „Atbulinis", „Vyža", „Paplėštuodegis" ir dar 
daug daug kitų. Kiek kartų publika susižavėjusi plojo 
šokėjams, pamiršusi, ar nežinodama, autoriaus — 
Juozo Lingio... 

Išeivijos šokių šventės. 
Liudas ir Aleksandra Sagiai 

Mūsų pokalbyje dalyvavo ir Aida Bublytė, kuri ban
do tęsti L. Sagio darbą su „Grandinėle". 1995.12.10. 

A.S. Pasakojant apie Sagio buvimą šokių šventėse, 
tai kiekvienas kartas yra tam tikra istorija. Beveik vi
sose šventėse susipykdavo, išlakstydavo vadovai, ku
rie buvo prie rengimo, o Sagys gelbėdavo. Antrąją šo
kių šventę jis padarė per tris mėnesius. 

I J3 . Neišėjo nė trijų mėnesių — gegužės 25 d. pra
dėjau. Kas kaip, kur ir ką šoks. 

A.S. Susipykdavo charakteriai: tas to nenorėjo, o tas 
ano nenorėjo. Tas nedarys to, o kitas to ir t.t. Tas pat 
buvo ir su aštuntąja švente. Su G. Gobiene įsivarė į 
tokius piktumus, kad R. Karasiejienė pametė tą šven
tę. Kanados bendruomenės pirmininkas, atvažiavęs 
kartu su Ingrida Bubliene, maldavo, kad Sagys imtųsi 
rengti artėjančią šventę. Tada tavo mama, Aida, sakė 
— darykit, nes nebus šventės. Jau pinigus buvo susi
mokėję už sales. 

L.S. Niekas nežinojo, kad aš tas šventes išgelbėjau... 
A.S. Aštuntajai šventei išgelbėti pats Sagys paprašė, 

kad būtų sudarytas komitetas. Sakė — aš vienas ne
darysiu. Siūlė sudaryti grupę žmonių. Gal žmonės gal
vojo, kad Sagys nesiims ir šventės nebus. Kas žino. 
Kai Liudas pasiėmė ant savo pečių tos šventės rengi
mo naštą, sugrįžo ir R. Karasiejienė, nes žinojo, jog G. 
Gobienė nedrįs Sagio kabinti. 

U S . G. Gobienė tuo metu dirbo su Detroito šokių 
grupe ir buvo tuometinio Tautinių šokių instituto pir
mininkė. 

A.S. Ji buvo susipykusi su visais. Ir paskui visus 
išvarė lauk. Kai R. Karasiejienė pradėjo rengti aštun
tąją šokių šventę, G. Gobienė tiek Jcomandavojo", kad 

Rita Karasiejienė neištvėrė ir pametė. Iš esmės aš pa
ti prikalbinau Liudą imtis tos šventės. Pamenu, sė
dėjome klubelyje ir Ingrida stačiai maldavo Liudo im
tis šventės vadovo darbo. Tada Ingrida Bublienė buvo 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmi
ninkė ir buvo atsakinga už šventės surengimą. Aš Liu
dui sakiau — imkis, tau padėsiu. 

LJ3. Kanados LB pirmininkas kalbėjo, kad jau pini
gai išleisti salių nuomai. 

A.S. Liudas suorganizavo tą komitetą ir pradėjo 
dirbti šventei. Jis sakė, kad vienas nepadarys, o mano 
pagalbos bus per mažai. Po kiek laiko I. Smieliauskie-
nė (Čikagos „Grandies" vadovė) sukvietė šokių moky
tojų susirinkimą ir taip atstatė G. Gobienę, nes ši nei 
pati bedirbo, nei kitiems leido. 

L.T. Kas tas institutas? 
A.S. Tas Tautinių šokių institutas buvo sukurtas. 

rengiant pirmąją šokių šventę. Daugiausia vadovų — 
šokių mokytojų, kurie buvo atvykę iš Lietuvos. G. Go-
bienės vadovavimo laikais tas institutas beveik nieko 
neveikė. Liudą jie kvietė, bet jis nedalyvavo. Tiesa, da
bar jie pakvietė Sagį būti to instituto garbes nariu. 

L.T. Ar Tautinių šokių institute yra specialistų'1 

AJS. Niekada ir nebuvo... 
Būsimos šventės repertuaro sudarymui vadovavo 

vienas seniausių tautinių šokių grupių vadovų, oika-
gietis Bruno Shotas. Jis sudarė komitetą iš penkių as
menų. Be jo paties komitete buvo: L. Braždiene. Br. 
Jameikienė, I. Šilingienė ir R. Zotovienė. Šventes re
pertuaras buvo išspausdintas knygoje „Mūsų šokiai". 
Šiai šventei vadovauti rengėsi Br. Shotas. Bet. kai liko 
visai nedaug laiko, vos keli mėnesiai. Bronius Nainys. 
šventės vykdomojo komiteto pirmininkas, pakvietė 
'Grandinėlės' vadovą Liudą Sagį. (Bus daugiau) 



DRAUGAS, 1999 m. gegužės 11 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ŽENGIMAS l DANGŲ 
Dangun žengimo įvaizdis 

gali padaryti meškos paslaugą 
krikščionims, besistengian
tiems kūniškai įsivaizduoti 
tai, kas iš tikrųjų yra didžiu
lis tikėjimo slėpinys. Matas, 
skirtingai negu Lukas, kalba 
ne apie žengimą į dangų, bet 
apie naują buvimą. Tai ne
primena brangaus asmens pa
lydėjimo į oro uostą, kur pa
kylama nuo žemės. Reikia pa
sistengti pamiršt i visus įvaiz
džius ir klausytis Jėzaus: jis 
anaiptol kalba ne apie atsi
skyrimą, bet apie visuresamy-
be! ^Aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabaigos". 
Ši paskutinė Mato Evangeli
jos pastraipa yra tarsi viso jo 
pasakojimo raktas . Kiekvie
name žodyje glūdi prasmė. 

Jų buvo tik vienuolika! Taip 
mažai tokiai didelei užduo
čiai. Vienuolika, o ne dvylika, 
kaip buvome įpratę skaityti 
nuo Evangelijos pradžios. 
Varginga Bažnyčia, mažutė 
grupele, iš kurios atsimetė 
vienas narys. Ne tik šiandien 
žmonės nesilaiko apsiimtų 
įsipareigojimų. 

Matas vadina juos moki
niais, o ne apaštalais. Tai nė
ra atsi t ikt inumas. Šie moki
niai nevaizduojami kaip žmo
nes, tur intys ypatingus įgalio
jimus a r valdžią. Mokinys yra 
paprasčiausiai tas, kuris seka 
Jėzų kaip bendrakeleivis. Aš, 
tu, mes esame mokiniai. Ar 
esi mokinys? O Judas neatvy
ko į paskirtą pasimatymą... 

Ši pasimatymo vieta Matui 
labai prasminga. J i s šią vietą 
dar labiau sureikšmina, vaiz
duodamas čia įvykus vienin
teli oficialų apsireiškimą. Ma
tas nemini Jeruzalėje įvyku
siu apsireiškimų, apie ku
riuos pasakoja kiti evangelis-

p tai. 
Jėzus pats nurodė pasimaty

mo datą per Paskutinę vaka
rienę: _0 kai prisikelsiu, aš 
nueisiu pirma jūsų į Galilėją" 
(Mt 26. 32). Apie šį pasima
tymą primena angelas prie 
tuščio kapo: „Jis prisikėlė iš 
numirusių ir eina pirma jūsų 
į Galilėją; tenai jį ir pamaty
site" (Mt 28, 7). Matas sutei
kia šiai vietovei simbolinę 
prasmę nuo pat Jėzaus viešo
sios tarnystės pradžios: ^Pago
nių Galilėja! (...) gyvenan
tiems ūksmingoje mirties ša
lyje užtekėjo šviesybė" (Mt 4, 
15). 

Galilėja — žalias ir j aukus 
kraštas, gyvybės šalis. Tai 
provincija, kur gyveno susi
maišiusios tautos, žmonės. 
niekinti Jeruzalės švariųjų, 
kraštas, atvertas svetimša
liams. Tai šalis, kur tikėjimas 
maišėsi su netikėjimu. 

Galilėja — tai žemė, kurioje 
glūdi žmogiškosios Jėzaus iš 
Nazareto šaknys: jis buvo 
.galilėjietis", kalbėjo šiaurie
čių tarme. „Ar iš Nazareto 
gali būti kas gero?!" (Jn 1, 46). 
Tai raginimas mums nesvajoti 
apie .kitur", apie kitą parapi
ją, kitą universitetą, kitus 
bendradarbius. Jėzus tuo pas
kiria pasimatymą tavo Gali
lėjoje. 

Biblijoje kalnas yra simbo
linė susitikimo su Dievu ir 
Dievo apreiškimo vieta. Iš 
aukštumos atsiveria kur kas 
platesnis vaizdas negu lygu
moje. Ant Sinajaus kalno žmo
gus pirmąkart sutiko vienin
telį Dievą. Palaiminimų kal
nas (Mt 5, 1); atsimainymo 
kalnas 'Mt 17. D; išgydymų 
kalnas 'Mt 15, 29); maldos 
kaln.is >Mt 14, 23): duonos pa
dauginimo kalnas 'Mt 15, 32). 
— ar galėjo Prisikėlimas būti 
paskelbtas ne ant kalno? 

Pagarbinimas ir abejonė. 
Šie visiškai skirtingos pras
mės žodžiai telpa viename 
Mato sakinyje. Netgi ant kal
no a ts i randa vietos šiai neabe
jot inai tikrove — abejonei. Pa
garbinimas — tai pergale 
prieš abejonę. Tikėjimas yra 
laisvas aktas, kitoks, negu aki
vaizdūs mokslo įrodymai. 
Evangelija byloja kukliai, jai 
svetima neracionali egzaltaci
ja . Visuose velykinių pasiro
dymų atpasakojimuose esama 
bendrų bruožų: prisikėlęs Jė
zus nėra akivaizdybė, jo atpa
žinimą lydi dvejonės. 

Vienintelį kartą Matas pa
žymi Jėzaus prisiartinimo 
gestą — tai buvo po Atsimai
nymo. Žmogui reikia, kad Die
vas prisiartintų prie jo, nes 
žmogus jaučia atstumą, ski
r iantį jį nuo dieviškumo. Sa
vyje neturime gebėjimo tikėti. 
Dievas tur i imtis iniciatyvos. 
Mes esame laisvi atsiliepti pa
garba arba prisiartinimu. Šia
me velykiniame Mato pasako
jime pastebimas išskirtinis 
san tūrumas , jame nėra jokios 
konkrečios detalės. Vien tik 
Jėzus , kuris prisiartina ir kal
ba. Mato evangelijai ypač bū
dingas kalbantis Kristus. Ma
to pasakojimo ritmą sudaro 
penki didžiuliai pamokslai. 
Evangelijos apoteozė ir pabai
ga — paskutiniai Jėzaus žo
džiai. 

Žengimas į dangų čia apra
šomas ne regimuoju aspektu 
— pažymima tikrovė, kad Jė
zus, pakilęs į dangų, viešpa
tauja visai visatai. Žinoma, 
tai nereiškia, kad Jėzaus reik
tų ieškoti tarp žvaigždžių: čia 
iškeliama visuotinė prisikėlu
sio Jėzaus galia ir valdžia vi
sai kūrinijai. 

Paul ius pirmajame skaiti
nyje pabrėžia tą patį viešpa
tavimą: „...visa jam palenkė 
po kojų, o jį patį pastatė vir
šum visko, kad būtų galva 
Bažnyčios, kuri yra jo Kūnas" 
(Ef 1, 17-23). Mes visi esame 
Kris taus Kūnas. Paulius sa
ko, kad Dievas mus „prikėlė" 
(...) ir pasodino danguje su 
Jėzumi Kristumi (Ef 2, 5-6). 
Liturgijoje švenčiame ne tik 
praeities prisiminimą, bet iš 
anksto pasitinkame laikų pa
baigos stebuklus. Paulius la
bai gerai suvokia, kad jo laiš
kų adresatai dar nėra „paso
dinti danguje". Jie žino esą 
mirtingi ir išgyvena įvairiau
sius išbandymus. Ir vis dėlto 
tikėdami Kristų jie iš anksto 
pasitinka savo pači ;. žengimą 
į dangų. 

Po tik ką minėtos Jėzaus vi
sagalybės kalbama apie visa 
apimantį Kristaus veiklos ba
rą — per jo Kūną, tai yra per 
mokinius. Jėzus gundomas 
an t kalno atmetė šėtono siū
lomas „viso pasaulio kara
lystes" (Mt 4, 8-10). O dabar 
šis Jėzus ketina taikiai užka
riauti visą visatą pasitelkda
mas vienuolika vyrų. 

Visa žmonija panardinama į 
naują Švenčiausiosios Tre
jybės erdvę. Tai pati skaid
riausia asmenų tarpusavio 
meilė, kokią tik įmanoma įsi
vaizduoti. Prisikėlusio Vieš
paties valdžiai turi paklusti 
visa žmonijos veikla. Moki
nystė nėra vien intelekto 
nuostata. Katechezė — tai ne 
tik sąvokų perteikimas, bet 
mokymas, apimantis visus gy
venimo aspektus. 

Prisikėlusio Jėzaus esamybė 
apima visas žemes vietas, tai
gi ir laiko visumą. Evangelijos 
pradžioje angelas paskelbė 
Juozapui: j i s vadinsis Ema
nuelis" (Mt 1, 23). Šiuose žo
džiuose telpa visa Mato evan-

Sešti: 

B. JACIKEVIČIAUS 
„PAŠVAISTĖ" 
R E M I G I J U S MISIŪNAS 

Kiekviena pokario metais 
Vakarų Vokietijoje veikusių 
išeivių leidyklų turėjo jai vie
nai būdingą bruožą. Ne išim
tis ir Balio Jacikevičiaus-Va-
rūno leidykla „Pašvaistė", ne
mažą dėmesį skyrusi komerci
niu požiūriu nedėkingos muzi
kinės literatūros leidybai. 

Pirmas jo žingsnis leidyboje 
buvo nelabai vykęs. 1946 m. 
sumanęs išleisti Maironio „Pa
vasario balsus", B. Jacikevi
Cius paprašė dailininką Vladą 
Simankavičių nupiešti poeto 
portretą. Deja, knygos jam ne
pasisekė išleisti, tačiau por
tretą padaugino 300 egz. 
tiražu ir išplatino keliose DP 
stovyklose. Vėliau p. *reto 

genja. 
Dievas yra su mumis per vi

sas dienas, kiekvieną akimir
ką, o mes — ar galime sakyti 
esą visuomet su Dievu? 

„Bažnyčios žinios", 
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BAŽNYTINĖS MUZIKOS 
FESTIVALIS 

Kovo 24 — balandžio 30 d. 
Šiauliuose, Šv. Petro ir Povilo 
katedroje vyko tradicinis baž
nytinės muzikos festivalis, ku
ris šiemet prasidėjo gerokai 
anksčiau nei įprasta. Baltaru
sijos valstybinis kamerinis or
kestras bei valstybinis kame
rinis choras ..Polifonija" atliko 
J. S. Bacho J 'asiją pagal Jo
ną". Visą savaitę po Velykų 
buvo koncertuojama kiekvieną 
vakarą. Antrąją Velykų dieną 
prieš koncertą klausytojus šil
tais žodžiais pasveikino šio 
festivalio iniciatorius. „Polifo
nijos" meno vadovas S. Vai-
čiulionis. Tą vakarą vargona
vo B. Vasiliauskas, giedojo 
operos solistė N. Ambrazai
tytė. Kitomis festivalio dieno
mis koncertavo violončeli
ninkė V. Šiugždinienė, vargo
nininkas G. Kviklys. Šiaulių 
konservatorijos mišrus choras. 
Lietuvos valstybinis kameri
nis orkestras ir kiti atlikėjai. 
Skambėjo J. Haidno, V. A. Mo
carto. G. F. Telem,ano. A, Vi-
valdžio kūriniai Baigiamasis 
koncertas įvyko balandžio 30 
d. R. Šileikos „Reąuiem" atliko 
„Polifonija", Vilniaus šv. Kris
toforo kamerinis orkestras, 
giedojo G. Skėrvtė. 
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klišę perleido „Pavasario bal
sus" paskelbusiam „Ventos" 
leidyklos savininkui Liudui 
Vismantui. 

1947 m., persikėlęs į Seli-
genstadtą, B. JacikeviCius, 
matyt, nu ta rė rimtai imtis lei
dybos ir išsirūpino pažymėji
mą, liudijantį, kad yra leidyk
los „Pašvaistė" savininkas. Re
gis, tų metų pabaigoje, įkal
bėtas Lietuvių taut inio an
samblio adminis t ra tor iaus A. 
Mirono, sutiko išleisti muziko 
Stepo Sodeikos kūrinį B. 
Brazdžionio žodžiais „Šiaurės 
pašvaistė". 

Penkių puslapių gaidų lei
dinys pasirodė 1948 m. Vasa
rio 16 d., t a proga surengtam 
LTA koncertui ne t 2,000 egz. 
tiražu. Leidėjas, nors ir nega
vęs prašytos finansinės para
mos, nepagailėjo savo lėšų ir 
pasistengė, kad leidinys būtų 
geros poligrafinės kokybės. 
Tiesa, dėl to sulaukė prie
kaištų iš LTB Švietimo valdy
bos, kam deda pinigus į vo
kiečių ūkį. 

B. JacikeviCius ilgai nepa
miršo savo pirmojo leidinio. 
J i s sumanė ansamblio na
riams įteikti po gaidų eg
zempliorių su S. Sodeikos ir B. 
Brazdžionio autografais, tad, 
surinkęs muziko parašus , nu
siuntė poetui, š i s gaidas grą
žino, ne tik pasirašęs, bet ir 

pridėjęs po dvieilį ar ketureilį. 
Dar vėliau B. JacikeviCius 

nusiuntė leidinį vokiečių pro
fesoriui V. Jungfenui , kuris 
prieš karą deste Kauno uni
versitete, prašydamas jo iš
versti eiles į vokieCių kalbą. 
Profesorius tai padare, o verti
mas buvo paskelbtas laikraš
tyje „Mūsų kelias". 

Po „Siaurės pašvaistės" B. 
JacikeviCius užsimojo išleisti 
iri V K. Banaičio harmoni
zuotų liaudies dainų sąsiuvi
nį. Ir vėl — nepriekaištingai, 
tad kreipės į LTB Kultūros ta
rybą, prašydamas paramos. Ši 
sutiko tarpininkauti , kad 
Švietimo valdyba skirtų 2,000 
RM ir leidėjas, matyt, tikėda
masis jų sulaukti , pradėjo 
darbą, tačiau įpusėjus užklupo 
1948 m. valiutos reforma. Pi
nigai prapuolė, bet B. Jacike
viCius vis tik sugebėjo išleisti 
rinkinį. 

Taip pat 1948 m. „Pašvais
tė" paskelbė paties leidėjo re
daguotą knygą „Lietuvių tau
tinis ansamblis". Jos pasirody
mas susijęs su B. Jacikevi-
ėiaus darbu ansamblyje, iš ku
rio pasi traukė, užsiėmęs leidy
ba. Prasidėjus emigracijai, lei
dėjas sumanė, jog reiktų doku
mento, liudijančio ansamblio 
veiklą, konkrečiai — išleisti 
ansamblio metraštį . J a u mi
nėtas A. Mironas pri tarė ir su
tiko talkininkauti , tačiau dar
bą apsunkino valiutos refor
mos pasekmės. Vis tik leidėjas 
tesėjo savo pažadą ir 1948 m. 
rugpjūčio pradžioje pasirodė 
125 leidinio egzemplioriai. 

Beje, jo pasirodymas susijęs 
su ki tu leidiniu — Seligens-
tadto stovyklos metraščiu, kur 
turėjo būti ir ansamblio veik
los apžvalga. B. JacikeviCius 
buvo pasišovęs jį išleisti, jau 
buvo sudaręs sutartį su sto
vyklos komitetu ir pradėjęs 
nelengvą parengiamąją veik
lą. Deja, dėl nelabai gražių 
užkulisinių intrigų leidėjui te
ko atsisakyti šio sumanymo, 
negelbėjo ir komiteto įkal
binėjimas persigalvoti. 

Daug laimingesnė kito B. 
Jacikevičiaus leidinio — „Lie
tuviams t remtiniams žinotini 
adresai" — istorija. Pa t s lei
dėjas, po karo pradėjus steig
tis įvairioms išeivių instituci
joms, ėmė rinkti jų adresus, 
net turėjo jų kartoteką. Pra
džioje j a naudojosi stovyklos 
komitetas, vėliau klientų dau
gėjo ir komiteto pirmininkas 
pik. Pet ras Jurgai t is pasiūlė 
išleisti kišeninio formato lei
dinį, kur ir sudėti šiuos adre
sus. B. JacikeviCius taip ir pa
darė, šalia adresų dar patal
pinęs informaciją apie Lie
tuvą. Pradžioj išleido kelias
dešimt egzempliorių, tačiau 
greitai iš įvairių stovyklų pasi
pylė užsakymai ir leidėjui te
ko išleisti naują laidą, šiuo
kart j a u 4,000 egz. 

B. Jacikevičiui, kaip ir 'ki
t iems leidėjams, nepavyko po 
valiutos reformos išvengti ne-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI- PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO, NAMU, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frark Zapofs * Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Wsst95th Street 

Tai. (708)424-8664 
0773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-0624 

ALANTA FINANCLAL CORP. 
3240 N. PllASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

Reikalingas 
sunkvežimio-savivarčio 
(dump truck) vairuotojas. 

Sąlygos geros. 
Tel. 815-260-1965 

malonumų su atsiskaityti ven
gusiais platintojais. Dėl jų jis 
prarado didelę pinigų sumą ir 
atsisakė leidybos iki emigravo 
į JAV. Liko netesėtas pažadas 
išleisti K. Apaščios parašytus 
tremties gyvenimo fragmen
tus „Barakų žmonės" ir dar 
penkis K. V. Banaičio harmo
nizuotų liaudies dainų rinki
nius (tiesa, pastarąjį iš dalies 
išpildė j au Amerikoje). 

Be minėtų spaudinių p a 
švaistė" 1948 m. Velykų proga 
išleido trijų atvirukų, kuriuos 
pagamino dailininkas Eduar
das Krasauskas, seriją. J i bu
vo pakartota ir prieš 1949 m. 
Velykas. Be to, B. JacikeviCius 
sukaupė didelį pokario metais 
išeivių paskelbtų leidinių rin
kinį, kurį ir vėliau rūpinosi 
papildyti. Jo dėka, mūsų die
nas pasiekė kai kurios retes
nės išeivių knygos. 

Toks B. Jacikevičiaus dėme
sys muzikinei li teratūrai ne
buvo trumpalaikis, o sena, dar 
prieškario metus siekianti, jo 
meilė muzikai. Matyt, gerai 
sakoma — sena meilė nerū-

GREIT PARDUODA 

(773)5904205 
(708)425-7110 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaftui 
• Pertame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart 
Reahy Group Inc. 

6602S.PulasklRd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodatc 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bot. 773-5S5-MS* Pagcr 312-3SS-S3S7 
F«x 773-515-3997 

A t l i e k a m e n a m ų i šo re s 
d a r b u s : kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui : 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

Home Heaitfa Care Ind. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 i dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Ieškome lietuvės moters 
prižiūrėti vyr. amžiaus moterį 

Philadelpbia, PA lietuvių 
apylinkėje. Galimybė dirbti ir 

kitur. Skambinti Aušrai: 
215-744-6532 

Veivlcų *v«>nt.«>s ->u jvHirnus iikinm .-.likučiais Vi Iniuje 

dyja, ko gero, j i įkal ta") kad 
Amerikoje B. JacikeviCius vėl 
ėmėsi natų leidybos (beje. pir
muosius leidinius spausdino 
Vokietijoje, nes taip buvo pi
giau), bet tai j a u kita istorya, 
su savais nutikimais ir pasie
kimais. 

KAUNIEČIAI IŠSIRINKO 
SAVO M I E S T O VĖLIAVA 

Iš daugiau kaip trisde
šimties projektų, pateiktų 
Kauno miesto vėliavos kūrimo 
konkursui, geriausiu pripa
žintas kauniečio Algimanto 
Lapienio eskizas, kuris bus 
pristatytas tvirtinti Heraldi
kos komisijai. Vėliavos paš
ventinimas ir iškilmingas 
įteikimas numatytas gegužės 
20-ąją — pirmą kartą minint 
Kauno miesto dieną. 

Vertinimo komisija, atsi
žvelgdama į kauniečių nuo
mones, pirmos vietos nutarė 
neskirti. A. Lapienis tapo an
trosios vietos nugalėtoju. Jam 
paskirta ir trijų tūkstančių 
litų premija. 

Iki šiol Kaunas naudojo, 
1930 metais sukurtą bei sos
tinės atributika papuoštą, vė
liavą. Ši vėliava nėra ir negali 
būti patvirtinta Heraldikos 
komisijos, kadangi Kaunas 
jau nėra laikinoji sostinė. 

Paskelbus Kauno miesto 
vėliavos projekto konkursą, 
eskizų autoriai privalėjo laiky
tis griežtų heraldikos tai
syklių, pagal kur ias vienoje 
vėliavos pusėje turi būti pa
vaizduotas miesto herbas — 
tauras su aukso kryžiumi tarp 
ra£ų. kitoje — Šv. Mikalojaus 
— miesto globėjo atvaizdas. 

Konkurso laureatų projektai 
bus saugomi Vytauto Didžio
jo karo muziejaus fonduose. 
(Elta} 

• Ir jūra, priartėjusi prie 
slenksčio, nepadarys sausu
mos darbininko jūreiviu. 



SSIPAŠALPĄ 
GAUNANTIEJI YRA 

BETURČIAI INVALIDAI 

Visą laiką, kad ir prabėgo
mis, skaitau Socialinių rei
kalų tarybos skiltį „Drauge", 
sumaniai redaguojamą Biru
tės Jasaitienės ir Aldonos 
Šmulkštienės. Tai vertinga ir 
reikalinga informacija. 

Balandžio 24 dienos skil
tyje, rašant apie ,Soc. Securi
ty* — pagrindiniai faktai tei
gia, kad Sočiai Security" 
ir SSI yra dvi skirtingos drau
dimo pašalpos programos, ad
ministruojamos Socialinio 
draudimo įstaigos. Tai tiesa. 
Papildymo reikia šioje skiltyje 
tilpusiam sakiniui: „SSI pa
šalpos yra mokomos tiems, 
kurie nieko neturi, ar mažai 
turi, pajamų pragyvenimui". 
Tai tik dalis tiesos. SSI ga
vėjas neturi būti dirbės, bet 
turi, kaip skiltyje pastebėta, 
nepasiturintis. Taip pat toks 
SSI paramos gavėjas turi būti 
invalidas. Invalidumo atveju 
„Sočiai Security" ir SSI turi 
būti tuos pačius invalidumo 
nustatymo standartus fizinių 
ir psichinių ligų atveju. Man, 
kaip psichologui, jau devyneri 
metai tenka būti psichinių 
ligų nustatymo sprendėju 
taip, kad su šiais klausimais 
susiduriu visą laiką. 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

KULTŪRINĖS SENIENOS 

Paskaičius balandžio 13 d. 
„Drauge" Prano Visvydo 
straipsnį, pavadintą „Užkon
servuotos kultūrinės senie
nos", nesigilinant į detales, jis 
yra šiandieninės išeivijos kul
tūrinės veiklos realizmo tik
rovė. 

Pasigendama daugiau tokio 
turinio Pr. Visvydo straips
nių. 

Daug karčios tikrovės savo 
straipsnyje pareiškė Pranas 
Visvydas. 

Toliau, paskaičius tame pa
čiame draugo" numeryje 
naujosios Lietuvių fondo val
dybos pirmininkės Rūtos Sta
niulienės žodžius duotame po
kalbyje su Emilija Andrulyte, 
ji pareiškė: „Kita grupė žmo
nių, kurių lauktų LF valdyba 
— tai naujieji atvykėliai iš 
Lietuvos. Valdyba supranta, 
kad finansinės šios grupės 
sąlygos gali būti sunkios, ta
čiau ji norėtų priminti, jog 
įstojimo į fondą auka — tik 
100 dolerių". 

Kaip gauti tą šimtą dolerių 
fondui auką, jeigu naujai atvy
kęs lietuvis neturi darbo ir 
„cento prie dūšios?" 

Visų pirma LF vadovybė 
turėtų sudaryti socialinių rei
kalų fondą, remti tuos, būtinai 
paramos reikalingus, padėti 
naujiesiems padoriems lietu
viams, atvykusiems iš Lietu
vos čia įsikurti. 

Jeigu LF remia iš savo gau
tų už kapitalą procentų dau
gelį lietuvių kultūrinių orga
nizacijų, veiksnių, stipendijų 
ir kitų svarbių reikalų, tai ko
dėl nepadėti dabar iš Lietuvos 
atvykusiems materialiai įsi
kurti ir tada kalbėtis apie 
įstojimą į LF? 

Kada žmogus materialiai 
įsikurs ir atsistos ant kojų, tik 
tada galima kalbėti apie 100 
dolerių įnašą į LF. Tas asmuo 
pats iš dėkingumo, kad jį pa
rėmė sunkiausiu laiku, įstos į 
LF ne su Simone, bet ir su 
tūkstantine. 

Ar nebūtų laikas šiandien 
apie tai pagalvoti? 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

ŽIBA, BET NE AUKSAS... 

Teko perskaityti balandžio 
13 dienos „Drauge" straipsnį 
pavadintą „Užkonservuotos 
kultūrinės senienos". Mano 
supratimu, tai labai užgau
nantis straipsnis ne tik pro
gramų atlikėjams Los Angeles 
lietuvių renginiuose, bet ir or
ganizatoriams. Esu girdėjusi, 
kad „ne viskas, kas žiba, yra 
tikras auksas". Galima tą labai 
lengvai pritaikyt, kalbant apie 
šį straipsniuką. Kaip gerai, 
kad autorius parodo, kaip jis 
gerai žino, kurie aukštos kul
tūros leidiniai leidžiami Lietu
voje. Amerikoje yra leidžiami 
ne tik lietuviškos kultūros lei
diniai, bet ir amerikietiškos ir 
pasaulinės kultūros, kuriuos 
gal Los Angeles lietuviai skai
to. 

Įdomi rašančiojo pastaba 
apie „užkonservuotą progra
mėlę". Vasario 16 proga, ren
gėjai, su gražiausiom intenci
jom pakvietė jauną asmenį, 
kuris yra iš Lietuvos ir New 
Yorke atstovauja Lietuvai prie 
Jungtinių Tautų. Žmogutis 
jaunas, eina aukštas pareigas 
ir kalbėjo, kalbėjo, kalbėjo... 
Publika kantriai sėdėjo, klau
sėsi visai neparuoštos kalbos 
apie neaišku ką, bet iš manda
gumo ir vilties išgirsti „už
konservuotus" vyrus, kurie čia 
žinomi, kaip „dainuojantys in
žinieriai" arba „Vyrų kvarte
tas". Jie dainavo didumai pub
likos girdėtas ir mielas dai
nas. Publika juos mėgsta, myli 
ir vertina jų pastangas dainuo
ti patriotiškas ir romantiškas 
dainas. Vienos jų naujos, kitos 
senos, bet klasikiniai dalykai, 
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Pasaulio lietuvių centre prie Velykų stalo patarnauja: Zita Dapkienė ir Alicija Mikučauskienė. Dešinėje -
Brone Abromanskiene. 

kaip geras senas vynas, nieka
da nesensta. Gal mano kultū
rinis skonis neišvystytas 
kaip autoriaus, bet mus mokė, 
kad yra dalykai, kuriuos verta 
laikyti ir kartoti, kaip de Bois 
oratoriją, tapusia mūsų para
pijos tradicija Verbų sekma
dienį. Muzikas Ralys rengia 
bažnytinius koncertus, nau
dodamas įvairius kitus kom
pozitorius ir menininkus 
įvairaus amžiaus kitomis pro
gomis. Visi tie koncertai, 
amerikiečių kritikų nuomone, 
yra labai aukštos klasės. 

Minint Kovo 11 d., solistė 
buvo su patyrimu ir publika 
ją labai gerai įvertino. Antroje 
pusėje kalbėtojas buvo jaunas 
doktorantas. Jis Amerikoje gi
męs, bet kalba lietuviškai be 
klaidų, labai sklandžiai. Pub
lika buvo ypatingai patenkin
ta, kad buvo rastas toks įdo
mus, gabus ir mielas kalbėto
jas. Aš pati sėdėjau gale salės, 
nes bilietą pirkau vėlai ir ne
beliko vietų prie stalų. Gal 
kai kurie dalyvavusių naujai 
atvykusių lietuvių iš Lietuvos 
irgi vėlai nutarė dalyvauti 
šiame minėjime. Pastebėjau, 
kad kai jiems yra kas įdo
maus, kaip Lietuvos Olimpi
nės rinktinės komandos run
gtynės, tai jie dalyvauja ir 
netrūksta nei pinigų bilie
tams, nei žmonių skaičiaus. 

Los Angeles renginių ruoši
me tenka ir man dažnai daly
vauti, ruošti, rūpintis, ar pro
grama gera, ar kas ateis ir 
panašiai. Šalia labai gerų Šv. 
Kazimiero parapijos rengia
mų religinių koncertų, dar 
esame rengę skaidrių ir Čiur
lionio kūrinių koncertą, kurį 
atliko muzikas R. Zubovas. 
Turime arti gyvenančius pia
nistus R. Budginą, kuris ne 
kartą mums koncertavo, pris
tatydamas pasaulinio masto 
kūrinius, N. Bagdonienę, kuri 
yra profesionali ir gera flei-
tistė ir niekada neatsisako 
prisidėti, yra jauna smuiki
ninkė Mickutė, kuri irgi kar
tais Los Angeles publiką džiu
gina savo menu. Mes labai 
stengiamės pritraukti senus, 

jaunus, čia gimusius, iš Lietu
vos atvykusius menininkus. 
Gal didžiausia mūsų dilema 
yra neturėjimas kitos salės, 
kaip parapijos, bet už vis sun
kiau tai, kad neturim užtek
tinai dalyvių, kurie užpildytų 
dideles nuomotas sales. Los 
Angeles Dramos sambūris vi
sai be didelių priekaištų pris
tato mums bent kelias kome
dijas ir jas veža ne tik į kitus 
lietuvių telkinius Amerikoje 
bet net ir yra kviečiami daly
vauti Lietuvoje su savo pastat
ymais. 

Skaudu skaityti, kokie Los 
Angeles lietuviai nekultūringi, 
nepriima naujai atvykusių, 
kai ne vienas dedam pastan
gas rengti gerus, kultūringus, 
mūsų publikai patinkančius, 
lietuviškus renginius. Lietu
vos nepriklausomybę kūrė ne 
tie, kurie dabar atvyko į Ame
riką, bet daug tūkstančių as
menų, kurie neieško geresnės 
duonos svetur, o šiaip taip ku
ria nepriklausomą Lietuvą pa
čioj Lietuvoj, ir mes, čia atvy
kę tuoj po karo, čia gimę, pri-
sidėjom prie Lietuvos laisvini
mo, tam aukodami visą savo 
laisvalaikį ir materialinius 
išteklius. Remdami „konser
vuotus" menininkus, neišme
tame gero vyno dėl prasto bliz
gučio. Kviečiam visus aukš
tinti mūsų kultūrą, ar jie nau
jai atvykę, ar čia gimę ir au
gę. Kviečiam Praną Visvydą 
ne tik kritikuoti blogai atlik
tus ar neatliktus aukšto kul
tūrinio lygio renginius, bet gal 
savo pozityviu darbu prisidėt 
prie jų rengimo ir įgyvendi-
ninimo ir Los Angeles publi
kos kultūrinio lygio pakėlimo. 

Liuda Avižonienė 
Los Angeles, CA 

LIETUVA m NATO 

maldauti, kad priimtų, tai ka
žin ar apsimoka? Antra, ma
nau, kad NATO narės moka 
gana aukštus narystės mokes
čius. Ginklavimas turi atitikti 
NATO standartus. Ar nebūtų 
geriau vietoj „armotėlių" plū
gai; traktoriai, kad atgaivintų 
žemės ūkį, kad nereiktų duo
nos pirkti iš Vokietijos? 

Jei rusai vėl okupuotų Lie
tuvą, manot, kad Amerika 
skristų bombarduoti Maskvą? 
Kodėl, sakau, Amerika? Iš 
praeities matom, kad NATO 
— lyg Amerika. Kitos valsty
bės tik šešėlyje stovi. 

Amerika tuoj pat reagavo, 
kai Egiptas puolė Izraelį. 
Egiptas buvo priverstas kapi
tuliuoti per keliolika valandų. 
Kodėl Amerika taip gelbėjo Iz
raelį, manau, visiems aišku. 
Kad Egiptas daugiau nepultų 
Izraelio, gauna kasmetinę, 
gan didelę pašalpą. 

Ar kas Lietuvą gelbėtų nuo 
rusų? Nemanau. 

Amerikos užsienio politikos 
nesuprantu. Laimėjus Antrą 
pasaulinį karą, rusam atidavė 
visą Rytų Europą. Po „karšto" 
karo vyko „šaltas" karas iki 
1990 metų. 

Iraką subombardavo, bet 
Hussein ir toliau „husseinau-
ja" ir žmonės žudo. 

Jugoslaviją bombarduoja. 
Nekalti žmonės kenčia. Milo
ševičius, kaip viešpatavo taip, 
išrodo, ir vėl viešpataus. Ma
nau, kad mafija būtų daug pi
giau Miloševičių sutvarkius. 

Pagalvoju, ar mums verta 
tiek daug maldauti, kad pri
imtų į NATO. Manau su ru
sais, užmiršus praeitį, reikia 
gražiai sugyventi, nes tai tur
tingas kaimynas, kur dar ne
moka savo turto panaudoti. 

A. Grigaitis 
Livonia, MI 

ŠŪVIS PRO ŠALJ 

jo straipsniui laiškų skyriuje 
— Jie visi mėgsta sportą, po
litiką". 

Aš irgi gerbiu Ant. Paužuolį 
ir maloniai skaitau jo straips
nius, bet manau, kad jis pra
šovė pro šalį. teigdamas, kad 
sportas nepadeda politikai. 
Taigi turiu jam vieną klau
simą: kada žurnalistai kalbasi 
televizijos ekrane su NBA žai
dėju serbu Vlade Divac laike 
žaidynių, kurias stebi visas 
pasaulis ir jam simpatizuoja 
dėl įvykių Jugoslavijoje, ar tai 
nepasitarnauja politikai? 

Kostas Mačiulis 
Reno, NV 

Vilnius. Visą pirmąją kovo 
savaitę Lietuvos jėzuitų pro
vincijos tėvai vakarinių šv. 
Mišių metų šv. Kazimiero 

BŪKIME PAŽĮSTAMI 
MES ESAME JŪSŲ D R A U G A S 

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai. 

I 3 Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu. 
I 
! U Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 

vienam mėnesiui šiam asmeniui: 

J Vardas/pavardė 

l 
l Adresas 
I 

I 
I 
l Telefonas: 

Zip 

I Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau-

Cikagos lituanistinės mokyklos ratinių konkurso nugalėtojai III amiiaua grupoje I? kaires Viktorija Biskytė, 
Živilė Badaraitė. Natalija Skvirblytė. Mantas Stankevičius, Morta Lapkute, Rūta tiarkpvifiuto, Alek.syt* Sta-
lionytė, Odiminas Bielskus. Mindaugas Frismantas, Saulius Valaitis, Lisa Bnrtašiutc Nutf.-ilf'toja tapo ir Inga 
Biskyt*. Nuotr Vlado Žukausko 

gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito. 

DRAUGAS 
4545 VV 63 STREET 
CHICACO, IL 60629 

bažnyčioje p ^ uujuslus na
grinėjo šv. i'azimii.TO aktua
lumą mūsų dienomis. Kovo 4 
d. šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė vysk. J. Boru
ta, SJ. Po šv. Mišių bažnyčios 
prieangyje buvo pašventinta 
arkivyskupo J. Steponavi
čiaus, prieš aštuonerius metus 
atšventinusio šią bažnyčią, at
minimo lenta. 

• Jurbarkas . Sausio 8-9 d. 
Jurbarke vyko Jurbarko, Kė
dainių ir Jonavos dekanatų 
Jaunimo centrų vadovų ir jau
nimo grupių atstovų susitiki
mas. Jo metu aptarta centrų 
veikla, dalytasi kūrybinio dar
bo patirtimi, kalbėta apie jau
nimo būrinio į bendruomenes 
svarbą. Susitikimą organizavo 
Jurbarko dekanato Jaunimo 
centras. 

Ar Lietuvai reikia NATO? Patiko Indrės Tijūnėlienės 
Taip, būtų gerai, tik tiek daug atsakymas Ant. Paužuoliui — 

Administratorius 
Valentinas Krumplis 

A.tA. 
BENEDIKTUI POVILAIČIUI 

netikėtai išėjus į Amžinybę, žmonai ADELEI, 
Lietuvoje sūnėnui ROMUALDUI VEPŠTUI ir 
dukterėčiai REGINAI INČIŪRIENEI bei visiems 
Benedikto ir Adelės giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir visi skaudžiai 
liūdime. 

Česlovo ir Tadas Aleksoniai 
Janina ir Gedimiuas Ambraziejai 

Stasė Cibiene 
Nancy ir Henrikas Čepai 

Aniceta ir Antanas Junuškos 
Elena ir Jeronimas Kačinskai 

Emilija Kazlauskienė 
Bronius Kruopis 
Bronė Kuodienė 

Elena Santvarienė 
Veronikų ir Jonas Starinskai 

Stefanija Subatienė 
Romualdas Žukauskas 

A4A 
VLADUI KARTANUI 

•skus, raiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
KONSTANCIJAI, broliams, seserims ir giminėms 
Lietuvoje bei artimiesiems Amerikoje. 
Netekties skausmu dalinamės. 

Juzė ir Antanas Aidukai 
Leukadija Balnienė 

Eugenija ir Algis Dūdai 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 

Jonas Gribauskas 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 

Elena ir Mečys Krasauskai 
Ramutė Kriviene 

Jonas ir Birutė Mikalauskai 
Onutė ir Jonas Pupininkai 

Aldona ir Viktoras Rutkauskai 
Marija Šaulienė 

Aldona Stasikevičienė 
Emilija Shields 

Bronė ir Juozas Taorai 
Stefa ir Vladas Vasikauskai 
Julė ir Antanas Vitkauskai 

Juzefą ir Jonas Vizgirdai 

Daugelio metų gerajam Prieteliui 

A.tA. 
PRANUI GUSTUI 

Amžinybėn iškeliavus, mano gili užuojauta žmonai 
ONUTEI, mano Krikšte dukrelei GIEDRUTEI, jos 
sesutei DANUTEI GUSTAITEI-JANUTIENE1 ir 
jos dukrelėms. 

Katarina Pečkaitienė 
I-emont, IL 

A.tA. 
PETRUI ARDŽIUI 

mirus Lietuvoje, jo brolį JUOZĄ ARDJ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Cleveland'o ateitininkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Šį ketvirtadienį , g e g u ž ė s 
13 d., yra Šeš t inės — Jėzaus 
į Dangų Žengimo šventė. Visi 
katalikai privalo dalyvauti šv. 
Mišiose, švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje Marquet te Par
ke Mišios bus aukojamos ket
virtadienio ryte lietuviškai 7 
ir 9 vai., o vakare — 7 vai.; 
taip pat ir trečiadienį, gegužės 
12 d., bus 7 vai. vak. Mišios 
anglų kalba. 

Dėmes io v y r e s n i ų j ų l ie
tuv ių cen tro — „Sek lyč io s" 
lankytojams! Gegužės 12 d., 
trečiadieni, 2 vai. p.p., bus ne 
tik paminėta Motinos diena, 
kurios proga kalbės kun. Kęs
tut is Trimakas (bus ir meninė 
programa), bet taip pa t rodo
mas apžvalginis filmas apie 
Pažaislį. Filmą parodys Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci
jos vienuolės gen. vyresnioji 
ses. M. Remigija ir pavaduoto
ja ses. M. Simona, kurios šiuo 
metu lankosi Čikagoje. 

Lietuvos V y č i ų 112 kuo
p o s susir inkimas kviečiamas 
antradienį, gegužės 18 d., 7:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visi, ne 
tik kuopos nariai , kviečiami 
ateiti, susipažinti su vyčių 
veikla. Marija Kriaučiūnienė 
pakalbės apie „lietuvių išti
kimąjį žirgą — Vytį". Bus vai
šės ir pabendravimas. Vyčiai 
taip pat raginami registruotis 
j LV 86-ąjį seimą, kur is vyks 
Philadelphia, PA, liepos 29 d. 

Šv. Kaz imiero k a p i n ė s e 
bus š v e n č i a m a A t m i n i m o 
d iena lauke a tnašaujamomis 
iškilmingomis Mišiomis. Ge
gužės 31 d., pirmadienį, 10:15 
v.r., prasidės procesija į Mi
šioms numatytą vietą. 10:30 
v.r., Riverside miesto Šv. Ma
rijos parapijos klebonas, kun. 
Thomas R. Kasputis aukos Šv. 
Mišias. Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas Faus to Stro-
lios, giedos. Po Mišių Šv. Kazi
miero kapinėse palaidotiems 
veteranams tradicinę karišką 
pagarbą pareikš Don Varno 
American Legion Post and 
Auxiiiary. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti ir prisiminti 
tuos, kurie žuvo už Amerikos 
laisvę. 

Čikagos V e n e z u e l o s l ie
tuviu klubo g e g u ž i n ė sek
madienį, gegužės 16 d., vyks 
Šaulių namuose. Pradžia 12 
vai Bus skanaus lietuviško 
maisto ir malonus pabendravi
mas grojant Ramanausko or
kestrui. Visi kviečiami 

„Kanklių" ansamblio 
koncer ta i — Lietuvių dailės 
muziejuje gegužės 7 d. ir Jau
nimo centre gegužės 8 d. — 
paliko visiems labai džiaugs
mingą įspūdį. Tai vienas geri
ausių koncertų galbūt bet 
kuomet girdėtų pas mus. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
yra dėkingi Kultūros tarybai, 
ypač jos pirmininkei Marijai 
Remienei, kad sudarė progą 
„Kanklių" ansamblį išgirsti. 

I š Montreal io pranešta, 
kad gegužės 7 d. mirė Elzbie
ta Kardel ienė . Daugiau in
formacijų bus pateikta vėliau. 

Dail. E v o s Labutytės kū
rinių paroda, atidaryta Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje gegužės 7 d., tęsis iki ge
gužės 21 d. Raginame visus 
šią neeilinę parodą, pavadintą 
„Lietuvninkų ir Prūsų žemėj", 
aplankyti. Suruošė Mažosios 
Lietuvos draugijos Čikagos 
skyrius. 

P r a š o m a nedels iant atsi
l iept i Rūtą Dambrauskie
nę. „Draugo" administracijoje 
ja i y ra svarbus laiškas. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
k u o p o s susirinkimas bus 
gegužės 15 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti. 

Daumanto-Diel ininkaičio 
j a u n ų j ų ate i t in inkų kuo
p o s sus ir ink imas sekmadie
nį, gegužės 23 d.,vyks Ateiti
ninkų namuose, tuojau po vai
kams skiriamų šv. Mišių Pal. 
J . Matulaičio misijoje. Susirin
kimo mintis — „Ateitininkija 
čia - gyva". Visi dalyvaujame 
sportiškoje aprangoje. 

Pranešama , k a d šv. Mi
š io s va ikams Pal . Jurgio 
Matula ič io misijoje, Lemon-
te, bus aukojamos š.m. gegu
žės 23 ir birželio 6 d. Visus 
tėvus raginame atvežti vai
kučius ir kar tu su jais daly
vauti šv. Mišiose. Vasaros 
atostogų metu atskirų šv. Mi
šių vaikams nebus. 

„Grandies" tautinio jau
n i m o a n s a m b l i o 40 metų 
sukaktuvinis pokylis ruošia
mas gegužės 15 d., 5 vai. vak., 
Willowbrook salėje. Asmenys, 
norintys t ik dalyvauti šau
niame jubiliejiniame ansamb
lio koncerte (be vakarienės), 
kviečiami atvykti. Bilietus bus 
galima įsigyti prie įėjimo. 

Balandžio 21 d. trečiadienio 
vyresniųjų lietuvių centre 
„Seklyčioje" buvome labai ma
loniai nustebinti. Visi susirin
kusieji dalinomės „Carmen" 
operos (girdėtos sekmadienį 
— balandžio 18 d. Morton 
aukš. mokyklos salėje) įspū
džiais. 

Nusprendėme, kad opera 
buvo „lietuviška", nes ir dai
navo lietuviškai, ir režisie
rius, ir dirigentas, ir solistai 
bei choristai — čia gyveną ar 
iš Lietuvos atvykę — lietu
viai ...ir lietuvaičiai. 

Renginių vadovė E. Sirutie
nė papasakojo linksmą istoriją 
— kaip prieš kokį ketvertą 
metų viena aktyvi „Seklyčios" 
lankytoja buvo sugalvojusi 
pastatyti „Carmen" operą „sa
vomis jėgomis". Nusprendė, 
kad E. Sirutienė bus Carmen, 
nes turi tamsius plaukus, o 
kai ši pasisakė neturinti „ope
rinio" balso, tai „režisierė" pa
aiškino: „Tu stovėsi ir lūpas 
judinsi, o užkulisiuose dai
nuosiu aš". Spektaklis, aišku, 
nebuvo įgyvendintas, bet idėja 
savotiškai įdomi. 

Po to Elenutė mums pristatė 
du mielus svečius (tai ir buvo 
ta staigmena), kurie tikrai 
dainavo (ne vien tik lūpas ju
dino) „Carmen" operoje — tai 
Lietuvos operos solistas Arvy
das Markauskas ir mūsų 
„nuosavas" solistas (dainavęs 
visuose Čikagos liet. operos 
pastatymuose) Vaclovas Mom-
kus. V. Momkus (Čikagos Liet. 
operos pirmininkas, o gal ir 
„prezidentas"). J ie padėkojo 
visiems žiūrėjusiems operą (iš 
viso žiūrovų buvę daugiau 
kaip 2,000) ir pranešė, kad 
operoje dainavo net 65 daini
ninkai. Taip pat iš V. Mom-
kaus sužinojome, kad Arvydas 
Markauskas į Sibirą su šeima 
buvo ištremtas vos trijų me
tukų būdamas, kur praleido 
20 metų. * 

audringai, kad visi buvome 
sužavėti daina „Augau aš pas 
tėvelį". Paskui abu dar atliko 
dvi dainas: „Užaugau Lietu
voj" ir „Tėviške miela". Ir 
kaip nesigraudinsi, klausant 
kaip tiesiai į širdį krinta žo
džiai: 

„Tu tokia maža ir tokia didi 
Nemuno vaga — Lietuvos 

širdy. 
Čia mėlynas dangus virš 

lauko vyturių, 
Čia protėvių kapai, kapai 

tėvų. 
Tėvyne Lietuva, brangi šalie 
prie Nemuno krantų, 
Gyvuok laisva, graži gėlė 
piliakalnių šventų. 
O, tėviške miela, teisinga ir 

šviesi, 
pasauly tu viena, viena esi!" 
Užbaigdami tokią gražią po

pietę su solistais, visi kartu 
sugiedojome jau antruoju 
himnu virtusią dainą „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos". 

Emilija J . Valantinienė 

E. Sirutienė paprašė svečių, 
kad jie ir mums padainuotų. 
Ačiū, kad nesipuikavo. nors 
A. Markauskas prisipažino, 
kad dainuodamas klausyto
j ams (ne scenoje), labai jaudi
nasi . Sakėsi, kad labai myli 
Lietuvą (išvažinėjęs skersai, 
išilgai). Ypač myli Dzūkiją, 
nes dzūkai labai malonūs ir 
širdingi žmonės esą. 

A. Markausko sodriu barito
nu sudainuota pirma daina iš 
filmo „Nepamiršt gimtosios 
žemės" ir vadinosi „Balti ke
liai". 

Kita daina, daug kam ašarą 
(ir ne vieną) išspaudusioji, 
buvo dzūkiškoji „Pasvarscyk, 
antela, tykiai plūkaudama". 
Solistas, gal iš meilės dzū
kams, sudainavo ją su giliu 
įsijautimu. Po jos atliktas 
Raudonikio romansas „Kas tu 
esi?" Pavasario ir jaunų die
nų nuotaikas sukėlė roman
tiškas posmas „Aš šventai ta
vim tikiu ir vardu tave mi
niu". Po to abu baritonai kar
tu sudainavo taip plačiai ir 

„Laiškų lietuviams" šventės programos dalyviai. Iš kaires: Aldona Jurkutė, Svajonė Kerelytė, redaktorius kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, sol. Nijolė Penikaitė. Vilija Kerelytė, prof. Algis Zaboras. Nuotr. Zigmo Degučio 

„LAIŠKAI LIETUVIAMS" ŠVENTĖ 

AČIŪ „LAKSTUTEI" 
IR DALIAI 

J Jaunimo centre veikiančią 
Čikagos lituanistinę mokyklą 
susirenka daug jaunimo. Šioje 
mokykloje taip pat mokytojau
ja Dalia Gedvilienė — ji moko 
dainuoti. Didžioji dalis šios 
mokyklos mokinių yra naujai 
atvykusių lietuvių vaikučiai. 
Dalia Gedvilienė suorganiza
vo chorelį ir pavadino „Lakš
tutė". Chorelis susideda iš 
dviejų grupių: jaunesnieji ir 
vyresnieji dainininkai. Padėka 
priklauso vaikučių tėvams ir 
mokytojai Daliai Gedvilienei 
už lietuviškos dainos puoselė
jimą. Yra sakoma, „ką jaunas 
įprasi, tą senas teberasi". 

Gegužės 1 dieną (Lietuvoje 
tuomet švenčiama Motinos 
diena) tuoj po lituanistinių pa
mokų „Lakstutės" choro daini
ninkai suruošė koncertą, kad 
pagerbtų savo mamytes. 

Jaunesniųjų grupė padaina
vo 6 daineles, „Lietuvos šale
lėje turiu katinėlį" — solo dai
navo Vaiva Lagunavičiūtė, o 
dainą „Saulelė rieda" — ma
žoji „solistė" Rūtelė Biskytė. 
Vyresnieji ta ip pat padainavo 
7 daineles, iš jų — „Lakštutė 
paukštutė", „Močiutė", „Vaba
lėlių daina" ir kt. „Lakštutės" 
chore yra 30 dainininkų, dau
giausia mergaitės. 

J šį jaunųjų dainininkų pa
sirodymą atvyko Švietimo ta
rybos pirmininke Regina Ku-
čienė su vyru, Pranė ir Juozas 
Masilioniai, keletas vyres
niųjų porų ir jaunos šeimos. 
Pagyrimo nusipelno „Lakstu
tės" vadovė Dalia Gedvilienė 
už pasiaukojimą mokyti jau
nuosius lietuviškų dainų. Ji 
su savo choreliu galėtų dai
nuoti įvairiuose minėjimuose, 
kur nereikalaujama aukšto ly
gio dainų ir garsių solistų. Mo
tinos dienai skirta programa 
buvo gerai paruošta, palygi
nus su dainininkų amžiumi. 

A n t a n a s Paužuo l i s 

J a u 40 metų. kaip vyriau
sias redaktorius kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. ruošia pagerbi
mą asmenų, kurie dalyvauja 
„Laiškai lietuviams" cašinių 
konkurse, ir įteikia laimėto
jams premijas. „Laiškai lietu
viams" buvo pradėtas leisti 
Vokietijoje, vieno lapo dydžio. 
Daugeliui lietuvių persikėlus į 
Ameriką, tėvai jėzuitai 1950 
metais pradėjo leisti Čikagoje. 
Redagavimo darbą perėmė 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, ku
ris šį religinės ir tautinės 
kultūros žurnalą redaguoja iki 
šių dienų. 

Iškilminga šventė pradėta 
Mišiomis tėvų jėzuitų koply
čioje. Šv. Mišias aukojo prei. 
Ignas Urbonas, kun. Kęstutis 
Trimakas ir kun. Algirdas 
Paliokas. SJ. Pamaldų metu 
labai gražiai giedojo Vilija Ke
relytė, o jai akompanavo Algi
mantas Barniškis. 

Šią iškilmingą šventę ati
darė Svajonė Kerelytė, buvusi 
t. Vaišnio mokinė Pedagogi
niame lituanistikos institute. 
Iškėlė kun. Juozo Vaišnio nu
veiktus darbus spaudoje ir vi
suomeninėje veikloje, Dievo 
tiesų skelbimui ir daug skirto 
laiko jaunimo auklėjimui, 
ypač lietuvių skautų sąjungo
je. Kun. J . Vaišnys visas savo 
jėgas skyrė Dievo, Tėvynės ir 
Artimo gerovei. 

Kun. Vaišnys, padėkojęs 
Svajonei, sveikino ir dėkojo gw 
gausiai susirinkusiems „Laiš-
kai lietuviams" skaitytojams, 
mecenatams bei spaudos dar
buotojams, atvykusiems pa
sidžiaugti nueitu spaudos ke
liu ir paminėti artėjantį 50 
metų jubiliejų. 

Pažymėjęs, kad „Laiškai lie
tuviams" buvo paskelbtas ra
šinių konkursas, iškvietė Al
doną Jurkutę , 40-ojo konkurso 
straipsnių vertinimo komisijos 
sekretorę, perskaityti praneši
mą, kas laimėjo konkursą. 

A. Jurkutė pranešė, kad bu
vo septynios temos ir dalyviai 
suskirstyti į dvi grupes: suau
gusieji bei jaunimas, priklau
sąs vidurinių mokyklų grupei. 
Konkursui buvo atsiųsti 47 ra

šiniai; 39 rašinius parašė su
augusieji, o 8 jaunimo grupė. 
Premijas gavo 20 moterų ir tik 
5 vyrai. Visi konkurso dalyviai 
yra iš Lietuvos, tik 5 jaunimo 
grupės buvo iš Amerikos — 
Los Angeles lituanistinės mo
kyklos. Padėka priklauso šios 
mokyklos mokytojai Marytei 
Newsom už paskatinimą daly
vauti rašinių konkurse. Geras 
pavyzdys visoms lituanisti
nėms mokykloms. Jaunimas 
laukia paskatinimo ir patari
mo, rašant straipsnius lietu
viškai. 

Buvo paskirtos 6 premijos 
suaugusių grupei ir 4 jaunimo 
grupei. 

Baigus šį pranešimą, kun. J. 
Vaišnys pažymėjo, kad premi
jos paskirtos iš gausių auko
tojų įnašų. Jeigu nebūtų auko
tojų, nebūtų galima skirti pre
mijų. Taip pat pasidžiaugė, 
kad yra gauta užtektinai aukų 
kitų metų konkurso daly
viams. 

Šios šventės vadovė Svajonė 
Kerelytė pakvietė garbės kon
sulą Vaclovą Kleizą tarti svei
kinimą. Po jo buvo pakviestas 
Lietuvos generalinis konsulas 
Giedrius Apuokas, kuris pasi
džiaugė, kad gali dalyvauti 
šioje iškilmingoje šventėje, 
ypač, kad didžiuma konkurso 
dalyvių yra iš Lietuvos. Jis 
pabrėžė, kad kiekvienas lietu
viškas laikraštis ar žurnalas 

parodo lietuvių tautos kultū
ringumą, o išeivijoje išlaiko 
kalbos tęstinumą ateinan
čioms kartoms. 

Marija Remienė, Kultūros 
tarybos pirm., sveikino kun. 
Juozą Vaišių, redagavusį 
„Laiškus lietuviams" beveik 
50 metų ir padarant jį kultū
ros ir religijos lobynu. 

Kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, savo sveikinimo laiške ra
šė: „Jūs Tėve Juozai, stovėjote 
beveik penkis dešimtmečius 
prie 'Laiškai lietuviams' vairo 
ir meldžiu Dievą globos ir iš
tvermės tolimesniam redaga
vimui. Taip pat sveikinu visus 
konkurso rašinių dalyvius ir 
premijų laimėtojus". 

Po pranešimų ir sveikinimų 
kun. Rimas Gudelis sukalbėjo 
palaiminimo maldą prieš val
gi, bet taip pat prašė Aukš
čiausiojo palaimos „Laiškai 
lietuviams" — redaktoriui, 
skaitytojams ir konkurso daly
viams. 

Po užkandžių prieita prie 
meninės dalies, kurią atliko 
Klaipėdos muzikos profesorius 
Algis Zaboras ir solistė Nijolė 
Penikaitė. 

Užbaigimui buvo dovanų pa
skirstymas, kurį surengė Albi
na Ramanauskienė. Tuo buvo 
užbaigta dar viena „Laiškai 
lietuviams" metinė šventė, už
pildžiusi didžiąją' Jaunimo 
centro salę lankytojais. 

Ant . P a u ž u o l i s 

Mažoji dainininkė Vaiva LagunavičiOtė su mokytoja Dalia Gedvilipnr 
Nuotr Z. Degučio 

..Lakstutės" ansamblio dainininkai hūsimipji Lietuviu operos choristai ir solistai „Lakstutes" dainininku an
samblyje, kūnam vadovauja muzike Dalia Odvilu-nf • viduryj'", dainuoja ir berniukai, ir mergaites. .IK' repe
tuoja kiekviena Šeštadieni Jaunimo centro Kas 'anko -skautus, repetuoja nuo 2 iki 3 vai., kas nelanko nuo 1 
ik i2val .v j . Nuotr Z. Dejručio 

• „Lie tuv ių da i l in inkų 
kūryba, žengiant i 2000 me
tus" paroda atidaroma i. m. 
g e g u ž ė s 14 d. 7:30 va i . 
v a k a r o Čiur l ion io galeri
joje, Jaun imo centre. Atida
rymo m e t u prof. dr . Balys 
R a č k a u s k a s ka lbės t ema : 
„Čiurlionio galerijos kolekcijos 
įs te igimas" . Parodą sudaro 
galerijos kolekcijoje sukaupti 
dailės darbai. Parodos kuratorė 
Daiva Karužai tė ir rengimo 
komi te tas maloniai kviečia 
da i l i n inkus ir v isuomenę 
atsilankyti. Paroda tęsis iki 
birželio 9 d. (ak.) 

• Partizanų Globos fon
dui aukojo: $100 Lietuvių 
bendruomenė, Waterbury apy
linkė (nuo 1996 m. iki dabar jau 
yra paaukojusi $1,220). A.a. 
Onos Kinduricnės atminimui 
aukojo „X". L.P.G. fondo val
dyba reiškia nuoširdžią užuo
jautą pulk. V Kinduriui ir jo 
art imiesiems L.P.G. fondo 
valdyba dėkoja visiems, kurie 
remia Lietuvos par t izanus , 
grįžusius iš tremties lagerių. 

(sk.) 
• P e r e i t a m e B e v e r l y 

Shores Lietuvių klubo susi
rinkime, J . Kavaliūno inicia
tyva buvo visų pasirašytas ir 
i š s i ų s t a s p a d ė k o s la i škas 
I n d i a n o s s e n a t o r i u i Ric-
hard G. Lugar, dėkojant, kad 
jis nuvyko į Pabaltijo valstybes 
pasitarti dėl NATO išplėtimo. 
Taip pat už jo p a s t a n g a s 
neleisti Maskvai diktuoti savo 
sąlygas Siame reikale fsk.) 

ARAS ROOFING 
Arvyda^ Kiola 

DeViqiamo ir t i isomo 
visu rūsiu, stogus 

Tol 630-257-0746 
Skambinti po 6 v v 

• Kara l iauč iaus s r i t i e s 
l i e tuv i škų m o k y k l ų p a r a 
mai per Mažosios Lie tuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Regina Pet raus
kienė; Waterburio apyl. Lie
tuvių Bendruomenės vardu, v-
bos ižd. Antanas V. Žemaitis. Po 
$150 -Adolfas Brinkis; Gražina 
Kenter. $30 - Albinas ir Gražina 
Reškeviciai . Po $ 2 5 - Dr . 
Albinas ir dr. Ona G a r ū n a i ; 
Martynas Kleinait is; Stasys 
Lazdinis; Janina Radvenis; dr. 
Paulius Švarcas; Alfonsas ir 
Inga Tumai; S tan ley V a n a -
gūnas. Po $20 - Vincas Kamai-
tis; Vincas Mamaitis. Po $15 -
Olga Dagys; Salome Nyerges. 
Po $10 - Victoras Aras ; Vy
t a u t a s J o n a i t i s ; L i u d m i l a 
Stulpinas; Valerija Vaičjurgis; 
Julija Vailokaitis. Dėkojame 
rėmėjams. „ K a r a l i a u č i a u s 
kraSto l i e t u v y b e i " , 1 3 9 4 
Middleburg Ct., Napervi l le , 
DL 60540-7011. (sk.) 
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