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Vyriausybė prezidentą 
vadina uzurpatoriumi 

Vilnius, balandžio 19 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
paskelbė prezidentą Valdą 
Adamkų esant uzurpatoriumi 
ir pranešė svarstanti, kokius 
savo įgaliojimus galėtų per
duoti prezidentui, drauge ati
duodama ir atsakomybę už tas 
sritis. 

Pirmadienį paskelbtame vy
riausybės spaudos tarnybos 
pranešime teigiama, kad „da
bartiniu metu ryškėja nauja 
šalies vadovo gyvenimo ten
dencija — Lietuvos preziden
to siekimas perimti dalį vy
riausybės pareigų ir funkcijų". 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos tarnautojų, kai spau
dos tarnybos pranešimuose 
kalbama apie santykius su 
prezidentūra, tokius praneši
mus rengia ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. 

Pastarasis kaltinimas V. 
Adamkaus siekimu perimti 
valdžią yra sunkiausias iš vi
sų, kuriuos nuo vasario vidu
rio paskelbė vyriausybės spau
dos tarnyba. 

Tačiau, pasak pranešimo, 
„viešosios nuomonės apklausų 
duomenys rodo, kad šiai prezi
dento nuostatai pritaria ne
maža dalis šalies gyventojų". 
Spaudos tarnyba remiasi kovo 
10-14 d. atliktos viešosios nuo
monės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus" apklausa. Pasak 

jos, 35.7 apklaustųjų pritartų, 
kad dalis vyriausybės pa. eigų 
ir veiklos sričių būtų perduota 
prezidentūrai. Seimui ir prezi
dentūrai dalį vyriausybės įga
liojimų norėtų atiduoti 19.9 

proc. apklaustųjų, o vien tik 
Seimui dalį vyriausybes įga
liojimų patikėtų 5.5 proc. apk
laustųjų. Vyriausybės pareigų 
ir veiklos sričių sumažinimui 
nepritaria 14.4 proc. apklau
sos dalyvių. 24.5 proc. apk
laustųjų Šiuo klausimu ne
turėjo nuomonės. . 

Apklausta per 1,000 vyres
nių nei 18 metų 'gyventojų ii 
12 Lietuvos miestų ir 56 kai
mų. 

Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešime taip pat pri
menama, kad praėjusią savai
tę vyriausybė sudarė darbo 
grupe, kuri parengs teisės ak
tus, nustačius, kaip rengiami 
bendri vyriausybės ir prezi
dento atstovų posėdžiai tais 
atvejais, kai posėdyje ar pasi
tarime nagrinėjaasi klausimai 
pagal Konstituciją priskiriami 
vien vyriausybės sprendimui, 
taip pat tais atvejais, kai ui 
klausimą atsakingai abi insti
tucijos. 

Tačiau šįkart taip pat 
pažymima, kad šiai darbo gru
pei, į kurią prašoma deleguoti 
ir prezidento atstovus, paves
ta svarstyti, kokias vyriausy
bės galias galėtų perimti pre
zidentas, jei sutiktų ui atitin
kamas veiklos sritis prisiimti 
ir atsakomybe. 

Ši darbo grupė galėtų tapti 
veiksmingu darbo instrumen
tu, kaip spffsti iškylančiu 
valdžios problemas, o prirei
kus faktiškai išplėsti prezi
dento galias ir atsakomybe, 
rašoma vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešime. 

Garsiąją Kauno kunigo bylą 
persekioja skandalai 

Nootr - Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus įteikė Žūvantiųju gelbėjimo kryžių tėvui Stanislovui, II pasauli-
;Elta) nio karo metais nuo nacių gelbėjusi žydus. 

Apdovanoti per karą žydus 
gelbėję lietuviai 

Ar prezidentas pasiūlys 
premjerui atsistatydinti? 

Vilnius, balandžio 19 d. joje pirmadienį sakė Seimo 
(BNS) — Vienas konservato
rių vadovų nesitiki, kad prezi
dentas Valdas Adamkus pa
siūlys atsistatydinti vyriausy
bei ir jos vadovui premjerui 
Gediminui Vagnoriui, tačiau 
opozicinių partijų vadovai ti
kisi, kad šios vyriausybės liki
mas bus greitai nulemtas. 

Pirmadienio vakarą ketu
rios didžiausios Lietuvos tele
vizijos stotys vienu metu 
transliuos prezidento kreipi
mąsi, kuriame jis, kap tikima
si, įvertins politines valstybės 
problemas ir savo santykius 
su vyriausybe. 

„Prezidentas iki šiol nebuvo 
kraštutinės politikos šalinin
kas, todėl aš netikiu, kad jis 
tai gali padaryti", apie galimą 
prezidento išpuolį prieš vy
riausybę spaudos konferenci-

* Centro sąjungos pirmi
ninkas, Seimo vicepirminin
kas Romualdas Ozolas tikisi, 
kad po Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus pirmadienio 
pareiškimo per televiziją bus 
padaryti sprendimai. Pavadi
nęs dabartinį laikotarpį 
„įtemptu", R. Ozolas sakė, jog 
visa atsakomybė už tai, kas 
šiandien vyksta Lietuvoje, už 
tai, kad prezidentas turi 
kreiptis į tautą, tenka vyriau
sybei. Pasak R.Ozolo, bendra
darbiavimas tarp prezidento 
ir vyriausybės bei susitarimai 
buvo galimi, jei „vyriausybės 
veikimas būtų buvęs viena
reikšmiškai skaidrus". Proble
mos iškilo, anot Centro sąjun
gos vadovo, tada, „kai buvo 
prieita prie vyriausybės veiks
mų finansinio pagrįstumo pa
tikrinimo reikalavimų". Eita. 

pirmininko pirmasis pava
duotojas Andrius Kubilius. 

Jei prezidentas vis dėlto 
pasiūlytų atsistatydinti G. 
Vagnoriaus vadovaujamai vy
riausybei, A. Kubilius tai ver
tintų kaip „aiškų žingsnį link 
prezidentinės valstybės mo
delio". „Aš asmeniškai tokį 
prezidento žingsnį traktuo
čiau kap aiškų apsisprendimą, 
kuris konservatoriams nelei
džia arba trukdo įgyvendinti 
savo rinkimų programą", pa
brėžė A. Kubilių*. 

Seimo socialdemokratų frak
cijos seniūnas Aloyzas Saka
las kitoje spaudos konferenci
joje spėjo, kad prezidento V. 
Adamkaus kreipimasis turėtų 
būti „labai kietas". 

A. Sakalo nuomone, prezi
dentas turi tris variantus: nie
ko nesiūlydamas išdėstyti sa
vo nuomonę apie vyriausybę, 
pasiūlyti konservatoriams pa
keisti visą vyriausybę arba 
bent premjerą arba pasira
šyti dekretą dėl premjero ats
tatydinimo ir pateikti dek
retą Seimui patvirtinti. 

„Norėčiau tikėti, kad bus 
pasiūlyta konservatoriams 
patiems pertvarkyti savo vy
riausybę", sakė A. Sakalas. 
Jis įsitikinęs, kad bet kuriuo 
atveju tai bus nuosprendis 
Konservatorių partijai". 

LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas paskelbė LDDP 
frakcijos pareiškimą, kuria
me teigiama, kad sprendžiant 
valdžių krizę, didesnės inicia
tyvos turėtų imtis Seimas. 
Jo nuomone, konservatorių ir 
krikščionių demokratų dau
guma Seime galėtų skelbti 
nepasitikėjimą vyriausybės 
vadovu. „Tai būtų geriausia, 

Vilnius, balandžio 19 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį įteikė 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių 
asmenims, n pasaulinio karo 
metais gelbėjusiems žydus. 
Minint Žydų genocido aukų 
atminimo dieną, apdovanoji
mai skirti 36 asmenims, iš jų 
25 — po mirties. 

Lietuvos prezidentas, kreip
damasis į žydų gelbėtojus ir jų 
artimuosius, sakė, kad svar
biausia pasaulio teisuolių 
veiklos šiandieninė reikšmė — 
ženklas, kad įvairių tautų ir 
bendrijų tarpusavio suprati
mas galimas ir būtinas. 

„ženklas, kad žmogiškumo 
ir gyvybės galia nepalygina
mai stipresnė už pastangas 
naikinti, plėšti ir žudyti. 

nutė Sofija Čiurlionytė Zubo
vienė. Senelės ir motinos ap
dovanojimas įteiktas Daliai 
Polukaitienė. 

Lietuvos vadovas. Žūvančiųjų gelbėjimo kry-
Tarp 36 asmenų, Žūvančių- žiai taip pat įteikti tėvui Sta-

jų gelbėjimo kryžiumi po mir- nislovui, Čiurlionytės Zubo-
ties apdovanota rašytoja Sofi- vienės vyrui Vladimirui Zubo-
ja Čiurlionienė, jos dukra Da- vui, kunigui Jonui Žemaičiui. 

Rusija nepatenkinta, kad 
Lietuvos naftą valdys „Williams" 

Vilnius, balandžio 19 d. 
(BNS) — Kilus keliems skan
dalams dėl kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus nužudymo bylos 
tyrimo, Generalinė prokura
tūra iš Kauno apygardos pro
kuratūros perėmė šio nusikal
timo tyrimą ir sudarė naują 
tardymo grupę. 

Kauno policija šeštadienio 
rytą pasaloje sulaikė pagrin
dinį įtariamąjį Kauno.kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus nužu
dymo organizatorių, kuriam 
buvo pavykę trumpami ištrūk
ti į laisvę. 

Antikvariato perpardavinė
tojas Vladas Beleckas buvo su
laikytas vienoje iš 50-ties pa
salų Kaune, kurios buvo su
rengtos jam pasprukus vėlyvą 
penktadienio vakarą. 

V. Beleckas pabėgo iš Vals
tybės saugumo departamento 
automobilio, kai buvo veža
mas ' iš Kauno į kaimyninio 
Prienų miesto areštinę po ap
klausos Kaune. Jis pabėgo, 
kai buvo be antrankių palik
tas vienas lengvajame auto
mobilyje, valstybės saugumo 
pareigūnui pakeliui sustojus 
apsipirkti. 

Generalinis prokuroras Ka

zys Pėdnyčia teigia, jog VSD 
pareigūnas neturėjo teisės ly
dėti V. Belecką, nes suimtuo
sius lydi speciali policijos tar
nyba. 

Po pabėgimo policija už
tvėrė visus kelius iš Kauno ir 
surengė pusšimtį pasalų, vie
noje kurių pasirodė V. Belec
kas. 

Dėl aplaidumo įvairias nuo
baudas gavo net dvidešimt 
prokurorų ir policininkų. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius spaudos konferencijoje 
spėliojo, ar įtariamojo Vlado 
Belecko pasprukimas iš VSD 
darbuotojo automobilio buvo 
„pabėgimas ar paleidimas". 
„Man asmeniškai tai tikrai 
nepanašu į atsitiktinumą. Ar
ba tai suplanuota operacija, 
arba tai nupirkta operacija", 
teigė jis. 

Opozicinės LDDP frakcijos 
seniūnas Česlovas Juršėnas 
šiame „pabėgime ir pagavime" 
įžvelgė „įtartinų dalykų". So
cialdemokratų frakcijos vado
vas Aloyzas Sakalas kaltino 
VSD vadovą Mecį Laurinkų 
savo pareigūnų „dangstymu". 

Punsko valsčiaus deputatai 
prieš pasienio užkardą 

Vilnius, balandžio 19 d. 
(Elta) — Rusija neslepia savo 
susierzinimo, kad Lietuvos 
valdžia priėmė politinį spren
dimą kontrolinį „Mažeikių 
naftos" akcijų paketą parduoti 
amerikiečių verslovei „Wil-
liams", tokiu būdu nepalie
kant rusų susivienijimui „Lu-
koil" galimybių įsigyti dalį 
Lietuvos naftos ūkio. „Mus 
toks politinis sprendimas nu
vylė. Mes jo tiesiog nesupran-

Ženklas, kad žmonijos ateitis tame", — spaudos konferenci-
gali ir turi būti kuriama pasi- joje pirmadienį sakė Rusijos 
tikėjimo ir bendražmogiškųjų ambasadorius Vilniuje Kon-
vertybių pagrindu", kalbėjo V. stantinas Mozelis. 
Adamkus. 

Jis pabrėžė, kad gelbėjusių 
asmenų poelgiai buvo vertesni 
ui to meto pasaulio galingųjų 
politikų veiklą. „Pasaulio gar
bė ir sąžinė buvo ginama ne 
parlamentuose ir gynybos 
štabuose, o Lietuvos ūkininkų 
įrengtose slėptuvėse", sakė 

Diplomatas komentavo Lie
tuvos prezidento vadovauja
mos Valstybės gynimo tary
bos sprendimą leisti po derybų 
„Williams" įsigyti 66 procen
tus „Mažeikių naftos" akcijų. 
Rusijos susivienijimas „Lu-
koil" taip pat norėjo įsigyti 
„Mažeikių naftos" dalį. 

„Mūsų, žinoma, nepaveiks 
tokie įkandimai, nes turime 
tęsti bedradarbiavimą. Bet to
kie sprendimai mūsų netenki
na. Rusijos niekuomet negali
ma pamiršti, nes ji visuomet 
liks ten, kur yra — su savo 
gamtos ištekliais, tam tikro
mis finansinėmis galimybėmis 
ir pasiūlymais. Manau, kad be 
Rusijos dalyvavimo negalima 
dirbti konstruktyviai", sakė K 
Mozelis. 

Nepaisant Maskvos susierzi
nimo dėl „Mažeikių naftos", 
kuriai žaliavą tiekia Rusija, 
pardavimo amerikiečiams, di
plomatas teigė, kad dvišaliai 
Lietuvos ir Rusijos santykiai 
plėtojami neblogai. 

Varšuva, balandžio 19 d. 
(BNS) — Punsko valsčiaus de
putatai dar kartą pasisakė 
prieš pasienio užkardos 
įkūrimą Punske, tačiau pripa
žino, jog užkarda jo apylin
kėse reikalinga valstybės sie
nų saugumui užtikrinti. 

„Suprasdami sienų saugu
mo ir gyventojų, apsaugos 
reikšmę, nesiruošiame ginčyti 
pasienio užkardos įkūrimo 
valsčiuje būtinumo", rašo
ma laiške, kurį penktadienį 
deputatui nusiuntė Palenkės 
vaivadai Krystynai Lukaszuk. 
Tačiau deputatai prieštarau
ja, kad užkarda būtų steigia
ma pačiame Punske. 

Punsko viršaitis Vytautas 
Liškauskas sukritikavo Pa-

Reginai Narušienei — 
šv. Grigaliaus Didžiojo ordinas 

Vyriausybė svarsto kaip litą 
Leisti euru pak< 

Londonas, balandžio 17 d. 
(Reuters-BNS) — Lietuvos vy
riausybė svarsto galimybes 
per metus atsisakyti lito ir 
įvesti Europos Pinigų sąjun
gos valiutą eurą. 

Kasmetinio Europos rekon
strukcijos ir plėtros banko 
(ERPB) susirinkimo išvakarė
se Londone surengtoje ekono
mikos konferencijoje šeštadie
nį apie tai pareiškė Lietuvos 
finansų ministras Algirdas 
Semeta. 

Praėjusią savaitę paskelbta, 
kad netrukus Lietuva imsis 
teisinių veiksmų, kurie leistų 

ką šioje situacijoje galėtų pa
daryti Lietuvai valdančiosios 
dešiniosios partijos", sakė Č. 
Juršėnas. 

Kaip kitą konstitucinį bū
dą paskatinti premjero atsis
tatydinimą LDDP vadovas 
nurodė „garbės nepraradu
sių" vyriausybės narių atsis
tatydinimą. Pasak jo. tuomet 
Seimas būtų priverstas spręs
ti premjero problemą. 

susieti litą su JAV dolerio ir 
euro krepšeliu. Tai būtų tarpi
nis žingsnis siekiant susieti 
litą su euru. 

„Vyriausybė svarsto ir toles
nių veiksmų perspektyvą, ap
tariamos galimybės per kele
rius metus atsisakyti nacio
nalinės valiutos ir įvesti eu
rą", sakė A. Šemeta. Anot mi
nistro, tokia galimybė yra 
svarstoma labai rimtai. Ta
čiau jis nepateiki jokio konk
retaus lito pakeitimo euru pla
no bei nepaaiškino, kaip šis 
pokytis susijęs su Lietuvos ke
tinimai? įstoti i Europos Są
jungą. 

..Iš esmes Bėra didelio skir
tumo tarp nacionalinio banko 
leidžiamų bankrotų ir euro. 
Pasirinkimas mažoms ir atvi
roms ekonomikoms, kaip Lie
tuvoje, labai nedidelis. Na
cionalinės valiutos susiejimas 
su stipria valiuta arba stip
rios valiutos jvedtmas, atsisa
kius nacionalinės vašrutos, yra 
geriausi būdai', teigė A. Se
meta. 
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Regina N'Rruiien̂  
Rockford, balandžio 15 d. Remiantis Rockfordo vyskupo 

prelato Thomas G. Doran, D. D.. J. C. D., pranešimu, popiežius 
Jonas Paulius II"*Jugtinių Valstijų Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkei Reginai Narušienei paskyrė gar
bingą apdovanojimą — Šv. Grigaliaus Didžiojo ordiną. 

Prei. T. G. Dorar. savo laiške pabrėždamas pasiaukojančią 
R. Narušienes veiklą bei pagalbą Rockfordo diecezijai, pasvei
kino JAV LB Krašto valdybos vadovę su gautu apdovanojimu. 

lenkės vaivados pareiškimą, 
kad jei valsčiaus vadovai ne
nurodys naujos užkardos vie
tos, tai ji bus palikta sveika
tingumo centre. 

Punsko valsčiaus deputatai 
pareiškė neturį įgaliojimų nu
rodyti užkardos įkurdinimo 
vietos. 

Protesto komiteto prieš 
užkardą Punske pirmininkas 
Klemensas Jurkūnas Varšu
vos laikraščiui „Rzeczpospo-
lita" vaivados pareiškimą pa
vadino „šantažu". 

Lietuviai, sudarantys dau
gumą Punske, nuogąstauja, 
kad miestelis nutautės, įkur
dinus jame kelias dešimtis 
lenkų pasieniečių. 

* Dėl estų darbo trūku
mų jau kelintą kartą Gedi
mino paminklą Katedros aikš
tėje subjauroja rodys. Dien
raščio „Lietuvos rytas" duo
menimis, Vilniaus miesto sa
vivaldybė jau svarstė, ar gali
ma paminką išardyti ir vėl iš 
naujo sumontuoti, tačiau kol 
kas to atsisakyta. 1996 m. pa
minklą stačiusio Talino dailės 
kombinato „Ars Monumen
tali" meistrai žadėjo, kad pa
minklas stovės „du tūkstan
čius metų". Vilniaus savival
dybei pernai pareiškus preten
zijų Talino dailės kombinatui, 
estų specialistai bandė pa
minklą sutvarkyti, tačiau po 
šios žiemos iš paminklo vėl te
ka rūdys. 

* Statistikos departa
mento duomenimis, nuo 
metų pradžios pramonės pro
dukcija atpigo 1 procentu, 
elektros, dujų ir vandens tie
kimo kainos sumažėjo 0.1 
proc. Gamintojų parduotos 
pramonės produkcijos kainos 
per dvylika mėnesių sumažėjo 
6.6 procento. <BNS> 

KALENDORIUS 
Balandžio 20 d.: Agnė. Eiavyde. 

Goštautas. Laidon*. Marcelinas. 
Marcijonas. Zenonas. 

Balandžio 21 d Šv Anzelmas: 
Akvil*>. Amalija. Argpla. Milgeria. 
Mopedas. Skalve. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MANKŠTOS NAUDA SVEIKATAI 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Geranoriškos organizacijos 
turi pačios surinkti lėšas savo 
veiklai finansuoti. Lėšų telki
mo vajuose nebeužtenka tik 
prašyti pinigų. Ilgainiui vis 
daugiau ir daugiau stengia
masi pačią visuomenę infor
muoti apie vėliausius tyrimų 
rezultatus, susietus su orga
nizacijos misija ir tikslais. 

Paskutiniame bendralaiš-
kyje Alzheimer ligos draugija 
skelbia įdomios informacijos 
apie mankštos naudą sveika
tai. Šiam rašiniui ten skelbta 
informacija čia ir pasinaudota. 

Vėliausi tyrimai parodo, kad 
ilgalaikė fizinė mankšta ir tin
kama mityba turi galimybę 
milijonus žmonių apsaugoti 
nuo Alzheimer ligos. Viena 
studija rado, kad, pastoviai 
besimankštinantieji. turėjo 
mažesnę galimybę išvystyti 
Alzheimer ligą negu tie, kurie 
nesimankštino. „Mes radome, 
kad Alzheimer ligos pacientai 
turėjo žemesnį fizinės mankš
tos lygį savo ankstyvesniame 
gyvenime," — teigia Case Wes-
tern universiteto profesorius 
dr. Robert Friedland. 

Šalia galimybės sumažinti 
Alzheimer ligos riziką, kūno 
mankšta svarbi geros sveika
tos išlaikymui. Atkreiptinas 
dėmesys į šią naudą, susietą 
su pastovia kūno mankšta: 

Pagerina nuotaiką. 
Mankšta atpalaiduoja endorfi-
nus, natūraliai kūno nuotaiką 
keliančias medžiagas. 

Pakelia pasitikėjimą sa
vimi. Gaunamas pasitenkini
mas, pasiekus užsibrėžtą tiks-
lą. 

Pakelia pajėgumą ir iš
tvermę. Mankšta vysto rau
menis, padidina jų pajėgumą, 
pakelia ištvermę. 

Sumažina nemigą. Keletą 
valandų po mankštos kūnas 
yra geriau pasiruošęs atsileis
ti ir miegoti. 

Padeda dorotis su skaus
mu. Mankštos metu atpalai
duoti endorfinai mažina turi
mus skausmus. 

Sumažina daugelio svei
katos problemų riziką. Ty
rinėjimai rodo, kad pastovi, vi
dutiniai nuosaiki mankšta 
gali padėti apsisaugoti nuo 
širdies ligų, aukšto kraujo 
spaudimo, cukraligės, osteopo
rozės ir infarkto. 

Šie patarimai padės įtraukti 
kūno mankštą į dienotvarkę: 

Pradėkite pamažu ir ne
persitempkite. Greičiausiai 
persistengėte, jeigu po mankš
tos jaučiatės išsekę. Pradžioje 
mankštinkitės dešimt ar pen
kiolika minučių. Pamažu 
mankštinimosi laiką pratęs-
kite iki pusvalandžio. 

įveskite kūno mankštą i 
savo pastovią darbotvarkę. 
Ar kūno mankštai tikrai ne
turite laiko? Įterpkite mankš
tą į kasdieninę darbotvarkę, 
pagreitintu žingsniu apsiper-
kant, arba pakartotinai per 
dieną pasirąžant, pasitem
piant ir susilenkiant. 

Pasi r inki te patrauklią 
aplinką. Jeigu patinka būti 
lauke, išeikite ilgam, nesku
biam pasivaikščiojimui. Da
rykite, kas tikrai patinka da
ryti. Tada jūs lauksite progos 
ir vėl norėsite tai pakartoti 
ateityje. 

Susiraskite partnerį . 
Mankštinkitės su kuo kitu. 
Tokiu būdu vienas kitą ga
lėsite skatinti ir tuo pačiu 
metu galėsite pabendrauti. 

Man asmeniškai patinka 
važinėti dviračiu. Tačiau tai 
nepatrauklu žiemą arba kai 
lyja. Mano gyvenamoje valsti
joje žiemos ilgos, o kritulių 
irgi netrūksta. Prieš dešimt 
metų radau išeitį. Nusipirkau 
niekur nevažiuojantį dviratį. 
Jis yra laikomas namie, tame 
pat kambaryje, kaip ir televi
zorius. Nebent lauke jau esu 
pasivažinėjęs, kiekvieną va
karą stengiuosi tuo pat metu 
pusvalandį vietoje paminti. 
Tuo pat metu žiūriu mėgs
tamą televizijos programą. 
Per dešimt metų ir tris mė
nesius dviračio skaičiukas 
rodo. kad vietoje važiuo
damas, jau susukau per tryli
ka tūkstančių kilometrų. Spė
ju, kad vidutinis paštininkas 
per tiek pat laiko daugiau su
vaikščiojo, negu aš numyniau. 
Tai nieko. Su nieku nekonku
ruoju, o, atėjus laikui, geriau 
miegu. 

Kūno mankšta naudinga jau 
turintiems Alzheimer ligą. 
Matoma galima kūno mankš
tos nauda tos ligos palies
tiems: 

pagerina miegą. Ilgas pa
sivaikščiojimas dienos metu 
nuvargina ligonį ir, laikui 
atėjus, jis yra pasiruošęs ge
ram miegui naktį; 

pakelia apetitą. Kūno 
mankšta padidina apetitą. Li
gonis gali geriau valgyti, jei jis 
yra fiziškai judrus; 

sumažina jaudinimąsi ir 
klajojimą. Fizinis judrumas 
gali padėti sumažinti energi
jos perteklių ir tuo sumažinti 
beprasmį klajojimą. 

Daugiau informacijos gau
site šiuo adresu: Alzheimer's 
Disease and Related Disorders 
Association, Inc. 919 North 
Michigan Avenue, Suite 1000, 
Chicago, IL 60611-1676. Tel. 
(800) 272-3900. Tinklapis: 
www.alz.org. 

Marija Brusokienė pasiruošusi dažyti margučius su „Sekiyčioje" gyvenančiais vaikais. 

nepalieka 

DRAUGAS 

CHIRURGAI GELBSTI 
TRIJŲ VAIKELIŲ 

GYVYBĘ 

Pagalbos ranką Vilniaus 
kardiochirurgams vėl ištiesė 
kolegos iš Didžiosios Britani
jos Southampton universiteto 
ligonines Širdies chirurgijos 
centro. Šio centro specialistai 
atvyko į Vilniaus universiteti
nę ligoninę — Santariškių kli
nikas operuoti labai mažų pa
cientų. Vienas vaikelis — 13 
dienų, antras — 43 dienų ir 
trečias — septynių mėnesių. 
Tai jau antras Didžiosios Bri
tanijos kardiochirurgų profesi
nis vizitas į Vilnių: sausio mė
nesį jie čia išgelbėjo dviejų 
vaikelių gyvybę. 

Balandžio 14 dieną, kaip in
formavo Vilniaus universiteto 
Širdies chirurgijos klinikos 
Vaikų širdies chirurgijos sky
riaus vedėjas doc. Vidmantas 
Žilinskas, Santariškių klini
kose buvo pasirašyta sutartis 
tarp Southampton ir Vilniaus 
universitetų Širdies chirurgi
jos klinikų. Be kitų dalykų, ši 
sutartis numato iki 2000-ųjų 
metų pabaigos dar šešis 
Didžiosios Britanijos širdies 
chirurgų vizitus į Vilnių. Su
tarties pasirašymo ceremo
nijoje dalyvavo Jungtinės Di
džiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos karalystės ambasado
rius Lietuvai Christopher 
Robbins. Pasirašius sutartį, 
buvo lankomi operuoti vaikai. 
(Elta) 

ANDROLOGIJOS 
ŽINGSNIAI 

Andrologijos — mokslo apie 
vyrų lytinės sferos organų fi
ziologiją ir patologiją tyrimai 
atliekami Kauno medicinos 
universiteto Endokrinologijos 
institute. Balandžio 13 dieną 
Endokrinologijos institute me
dikams bus pristatoma nauja 
knyga „Andrologija IT*. 

Anksčiau išleistoje knygoje 
„Andrologija F aprašomi ne
vaisingų šeimų tyrimai ir gy-

Čikagoje besigydantys vaikai džiaugiasi dovanomis, kūnas gavo per sv. Velykas pas Birutę Jasaitienę. 

dymas Lietuvoje. „Andrologija 
IT nagrinėja menopauzę ir 
andropauzę. 

Medicinos terminas androlo
gija yra kilęs iš graikų kalbos 
žodžio vyras. Androloginiai ty
rimai ir specializuota praktinė 
pagalba pas mus dar nėra taip 
išplitę, kaip moterų lytinių or
ganų fiziologiją ir patologiją 
nagrinėjanti medicinos šaka 
— ginekologya. (Elta) 

AR GALIMA ATGAIVINTI 
JUDĖJIMĄ? 

Teigiamą atsakymą duoda 
New Yorko Mokslų akademi
jos 1998 metais pasirodžiusi 
knyga „Neuronai Mechanisms 
for Generating Locomotor Ac-
tivity". Apopleksijos ir nugar
kaulio sulaužymo pacientams, 
taip pat ir senatvėje, reikalin
gas elektrinis jaudinimas, fizi
nė terapija ir judesio nervus 
stimuliuojantys chemikalai — 
vaistai. Visa tai buvo sėkmin
gai panaudota Mc Gili univer
siteto medicinos mokykloje 
Montrealyje su 20 pacientų 
Knyga yra sudaryta iŠ prane
šimų, kurie buvo padaryti 
New Yorko Mokslų akademi
jos konferencijoje 1998 metais 
kovo 20-23 d. 

Saulitss Šimoliūnas 

SVAJONĖ GYDYTI 
DUKRELĘ IŠSIPILDĖ 

Motinai didžiausias džiaugs
mas — sveikas vaikas, tačiau 
ne visada ta laimė būna. Lie
tuvoje kiekvienais metais gim
sta vis daugiau vaikų su nega
lia. 

Kada sužinojau, kad dukrelė 
gimė su sunkia liga — sąna
rių astrogripoze, man buvo 
sunku patikėti, kad yra pa
žeisti visi sąnariai ir Aldutei 
gyvenime bus labai sunku. 
Kojos buvo gipsuojamos nuo 
pat gimimo, rankoms reikėjo 
langecių, pirmasis dantukas 
išdygo antraisiais gyvenimo 
metais... Santariškių ligoni
nėje ortopedai operavo pėdu
tes, tačiau vaikščioti Aldutė 
neturėjo stiprybės. 1997 metų 
sausio mėn. amerikiečių gydy
tojų vizito metu Aldute kon
sultavo profesorius dr. John 
P. Lubicky. Klubų operacija 
buvo atidėta, nes Aldutei po 
pėdų operacijų dar reikėjo 
sustiprėti. Po metų, dideliam 
mūsų džiaugsmui, gydytoja 
Dalia Galvydienė pasiūlė vež
ti dukrelę operuoti į JAV. 

Ir štai mes Čikagoje. Aldutė 
jau atlaikė dvi dideles — pė
dučių ir abiejų klubų operaci
jas. Ją Shriner's ligoninėje 
operavo gerasis lietuvių vai
kų draugas dr. John P. Lu
bicky ir suteikė viltį, kad duk
relė, kuriai dabar 3 metukai ir 
8 mėnesiai galės sustiprėjus 
atsistoti ant kojų ir žengti pir
muosius žingsnius. 

Nors mes toli nuo tėvynės, 
toli nuo artimųjų, bet esame 
laimingos. Lietuvių „Seklyčio
je" mes jaučiamės kaip na
muose, o mūsų geradariai Či
kagos lietuviai mus globoja, 

vienų skausme, 
stengiasi, kad mums nieko 
netrūktų, suruošia šventes. 
Mes čia turime visko daugiau 
negu namuose, todėl po ope
racijų Aldutė greitai atsigau
davo. Teigiamos emocijos — 
geriausi vaistai. Aldutė kartu 
su savanore Marija Brusokie
nė pirmą kartą dažė velyki
nius kiaušinius. Besigydantys 
vaikai ir juos lydintieji tėvai 
buvo pakviesti per šv. Velykas 
į „Lietuvos Vaikų vilties" 
vicepirmininkės Birutės Ja
saitienės namus. Ne tik nuos
tabiai skanios vaišės buvo, 
bet dar ir dovanų krepšiai 
buvo įteikti vaikams. Velyki
nes dovanas į „Seklyčią" vai
kams atnešė „Lietuvos Vaikų 
vilties" komiteto pirmininkė 
Gražina Liautaud, Onutė Pau-
likienė, Kazimieras Kuniutis, 
Aldona Šmulkštienė, Antanas 
ir Viktorija Valavičiai. Aldutę 
pasveikino ir dovanų nepagai
lėjo Sofija Jelionienė. Šiluma 
Lietuvos vaikams spinduliuoja 
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savanoriai: Marija Kriaučiū
nienė, Genutė Kiudulienė, 
Jurgis Brusokas, Kęstas Pau-
likas, Romas ir Gražina Bur-
neikos, Albinas ir Regina 
Smolinskai, Aušrelė Gruodie
nė, Vytas Stankevičius ir kiti 
lietuviai. Po Čikagą ekskursi
jas organizuoja Albinas Hof
manas ir Jūratė Janson. Juk 
labai smagu pamatyti dango
raižių miestą, aplankyti mu
ziejus. 

Už gydymą, už visą išlai
kymą, už pramogas dėkoju vi
siems JAV lietuviams, kurie 
aukoja pinigus vaikams iš 
Lietuvos gydyti, .Lietuvos 
Vaikų vilties" komitetui ir vi
siems savanoriams, kurie ne
gaili laiko, sveikatos ir lėšų, 
kad tik mums geriau būtų. 

Milda Petniūnienė 
iš Širvintų 

LIETUVĄ PALIETĖ TIK KRIZĖS 
ŠEŠĖLIAI 

Lietuvoje vėluojama išmokė
ti pensijas ir tarnautojų algas, 
stringa biudžeto vykdymas ir 
atsiskaitymai. Sparčiai didėja 
nedarbas. Savivaldybėms 
trūksta lėšų, o energetikos 
ūkyje tęsiasi chaosas. Ar tai 
galima vadinti krize? — klau
sia .Lietuvos rytas". 

Panaši padėtis yra ir kitose 
Vidurio ir Rytų Europos val
stybėse. Pasak finansų anali-
tikės Margaritos Starkevičiū
tės, „aplink visiems labai blo
gai, ir Lietuva čia — jokia 
išimtis. Mes nesame uždara 
teritorija ir neteisinga teigti, 
kad tik Lietuvoje yra blogai. 
Blogiau kitkas — visos šalys 
kalba apie priemones proble
moms spręsti. Tik Lietuvoje — 
tyla". 

M. Starkevičiūtės teigimu, 
užsienio agentūros jau prane
šė apie konkrečius "Vengrijos 
ar Lenkijos problemų sprendi
mo planus, o Lietuvoje skel
biamos tik naujos „Žiaurios 
akcijos". Jos žodžiais, „išleidę 
200 mln. eurų vertės euroob-
ligacijų emisiją, mes pasiskoli
nome brangiai, nors šiuo metu 
trūks plis skolintis tikrai ne
vertėjo. Kodėl? Mat reikia grą
žinti pinigus Privatizavimo 
fondui. Tačiau tai yra politi
nis, o ne ekonominis mąsty
mas. Juolab, kad užsienio in
vestuotojai kaipmat pamato, 
kad Lietuva nori būtinai pa
siskolinti, todėl iškart didina 
palūkanas. Taigi Lietuva jau 
ne pirmą kartą moka bran
giau vien dėl ambicijų". 

Pasak M. Starkevičiūtės, 
valdžia dalija neatitinkančių 
galimybių pažadus ir bijo pri
sipažinti, kad dėl susidariusių 
aplinkybių negali jų įvykdyti. 

Ar yra Lietuvoje krizė? 
Lietuvos banko valdybos pir

mininkas Reinoldijus Šarki
nas finansų krizės neįžvelgia. 

„Aš įsivaizduoju,, kad krizė yra 
tuomet, kai jau visai blogai, o 
dabar neigiamos tendencijos 
pastebimos tik kai kuriose 
ūkio srityse. Jeigu nesurenka
mas biudžetas, tai dar nereiš
kia, jog šalyje — finansų kri
zė. Biudžetas nevydomas dėl 
to, kad vyriausybės numaty
tas nerealus ūkio augimas ar 
dėl pačios mokesčių surinkimo 
sistemos". Lietuvos vyriausia
sis bankininkas pripažįsta, 
kad atsargų mažėjimo tenden
cija nėra gera, tačiau nacio
nalinės valiutos padengimas 
užsienio valiuta vis dar dides
nis negu 130 proc. R. Šarkinas 
mano, kad kur kas didesnė 
problema šiuo metu yra darbo 
rinkoje, ypač didelis nedarbas 
provincijos miestuose ir mies
teliuose. 

Lietuvos bankų asociacijos 
prezidentas Eduardas Vilkelis 
teigia, kad krizės dar neįžiū-
rįs, tačiau jos požymių yra. 
Pasak jo, Rusijoje pirmasis 
krizės požymis buvo chroniš
kai nevykdomas biudžetas. 
Lietuvoje dabar biudžeto pa
dėtis taip pat nepavydėtina. 

Finansų krizės nemato ir 
akademikas Eduardas Vilkas. 
Pasak jo. „Lietuvos ekonomi
kos augimas sulėtėjo, stringa 
atsiskaitymai, mažėja preky
bos apimtys, visa tai — faktai. 
Kita vertus, bankai klesti, o 
biudžetas problemų turėjo ir, 
matyt, turės visuomet. Litas 
padengtas užsienio valiuta, o 
jos atsargos tai mažėja, tai 
didėja, ir nieko čia nuosta
baus. Kol ūkis auga, kalbėti 
apie krizę negalima, o ūkis vis 
dar auga". 

Rima Jakutytė 

• Pasisekimo paslaptis — 
tai mokėjimas pergyventi ne
pasisekimus. 

Anonimas 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4647 W. 103 St, Oak, Lawn, IL 
Pirmas apyl. su (4orthwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfckory H«s. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 -

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagaį susitarimą. 

EDMUNDAS V&NAS, MD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbam* lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tai. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630868-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILĮ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville, II 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tower1. Suite 3 C 

Downers Grove, IL 6051S 
Tai. (630) 436-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

* Seimo pirmininkas Vy. 
tautas Landsbergis siūlo pa
pildyti Teismų įstatymą 
straipsniu dėl teismų sprendi
mų, nuosprendžių ir nutarčių 
spausdinimo. Jo teikiamas įs
tatymo projektas numato, kad 
Teisingumo ministerija perio
diškai leidžia leidinį, kuriame 
skelbia Lietuvos Aukščiausio
jo teismo nutartis, apygardų 
teismų bei Apeliacinio teismo 
sprendimus, nuosprendžius 
bei nutartis. Leidinys būtų fi
nansuojamas iš valstybės biu
džeto bei iš jį pardavus gautų 
lėšų. Siūloma, kad Lietuvos 
teismai ir teisėjai šį leidinį 
gautų nemokamai. <EIU> 

http://www.alz.org


KURIASI KARIUOMENES KŪRĖJAI 
SAVANORIAI MARIJAMPOLĖJE 

1926 metų rugsėjo 5 dieną 
Sakiuose įvyko pirmas LK-
KSS Šakių skyriaus susirinki
mas, kuriame dalyvavo 100 
savanorių. 

1926 m. spalio 10 d. Vilka
viškyje įvyko LKKSS iniciaty
vinės grupės susirinkimas, į 
kurį susirinko 22 savanoriai. 

1926 m. spalio 17 d. Mari
jampolėje iniciatyvinės grupės 
iniciatyva buvo sušauktas Ma
rijampolės, Šeinių ir Vilka
viškio apskričių karių savano
rių suvažiavimas. Suvažiavi
me dalyvavo 327 savanoriai ir 
apie 100 svečių, tarp kurių 
buvo ir Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Smetona, bu
vęs Krašto apsaugos minist
ras pulkininkas Papečkys. Šis 
pirmas suvažiavimas — sava
norių karių organizacijos pra
džia Marijampolės apskrityje. 
Didelis savanorių indėlis į šios 
organizacijos veiklą. Daugelis 
būdavo renkami į jos vadovau
jančias pareigas. 

Tęsiant garbingas kraštiečių 
tradicijas, 1993 metų sausio 
16 dieną Marijampolės 7-joje 
prof. technikos mokykloje vy
ko organizacinio komiteto po
sėdis: jame atkurtas skyrius. 
Dalyvavo 36 atstovai iš Šakių, 
Vilkaviškio, Jurbarko, Mari
jampolės miestų bei rajonų. 

1994 metų lapkričio 11 die
ną jau ir įvyko Marijampolės 
apskrities skyriaus atkuria
masis suvažiavimas. Skyriaus 
pirmuoju valdybos pirmininku 
buvo išrinktas Algirdas Saka
lauskas. Vadovavo iki 1996 m. 
gruodžio 6 dienos. 

Skyriaus savanoriai kūrėjai 
aktyviai įsijungė į veiklą, reiš
kėsi Marijampolės apskrityje 
organizuojamuose įvairiuose 
renginiuose ir iškilmėse. Jų 

veikla būtų dar svaresnė, ta
čiau neturėjo savo patalpų. 

Šiemet vasario 5 d. Mari
jampolės LDK Vytenio MPB 
teritorijoje (Vytauto g. 72), 
priešais iškilmingai išrikiuo
tos Lietuvos Kariuomenės kū
rėjų savanorių sąjungos Ma
rijampolės apskrities, Vilka
viškio, Marijampolės, Šakių 
skyriaus atstovus buvo paš
ventinta skyriaus būstinė. Ją 
pašventino ir savanorius pas
veikino LDK Vytenio MPB 
kapelionas Gintas Černaus-
kas. 

Naujai remontuotą būstinę 
atidarė LKKSS centro valdy-
bo pirmininkas, Seimo Valsty
binio saugumo komiteto pir
mininkas, dimisijos kapito
nas, Vyčio Kryžiaus kavalie
rius Algirdas Petruševičius. 
Aktyviems skyriaus savano
riams kūrėjams įteikė centro 
valdybos padėkos raštus „Už 
pasiaukojimą Tėvynės labui". 
Apžiūrėti kuriamo muziejaus 
eksponatai, dokumentai, foto
nuotraukos. Juos surinko mū
sų skyriaus nariai rėmėjai: 
muziejininkės Aldona Vilutie-
nė, Danutė Ardzijauskaitė, 
kūrėjai Algimas Samuolis, 
Justinas Stankevičius, Jurgis 
Nevulis, Petras Ambrazevi
čius, Juozas Vyšniauskas ir 
Saulius Vaitkevičius, Justi
nas Jurgelevičius. 

Po iškilmingo atidarymo 
LKKSS Marijampolės apskri
ties skyriaus pirmininkas ka
pitonas Algimas Samuolis vi
sus pakvietė į video filmų per
žiūrą apie Lietuvos kariuome
nę. Tai filmai: „Saugoti ir gin
ti", ,Xietuvos savanoriai", 
„Geležinis Vilkas MPB". 

Šia proga Marijampolės 
LKKSS skyrius išleido lanks-

MARIJAMPOLĘ SLEGIA KRIZĖ 

Kaune, Vytauto Didžiojo Karo muziejuje. Iš kaire* mjr. Jonas Marcinkus, KOP aviacijos veiklos skyriaus 
viršininkas, muziejaus ekskursijų vadove Vilija Sapjanskienė, JAV lakūnas Dan Wolf, lakūnas kpt. Chris 
Anastassatos. Nuotr. Romo Eidukevičiaus -

metais, sau reikalauja muitais 
ir mokesčiais tokios pat dalies. 

Kitokio valstybės požiūrio į 
gilėjančią ekonomikos krizę 
pasigenda ir bendrovės „Fa
sas" vadovas Jonas Šeške
vičius. „Pramonininkai ir 
darbdaviai sutiko, kad mini
malaus gyvenimo lygio rodik
lis būtų padidintas nuo 430 iki 
460 litų, — sakė pramoninin
kas. — Tačiau su sąlyga, kad 
valstybė nuo šių pinigų mo
kesčių nereikalaus. Realiai 
tuomet žmogui uždarbis pa
didėtų beveik šimtu litų: iš 
minimalaus 430 litų atlygini
mo iki šiol išskaičiuojama 72 
litai mokesčių". 

Tačiau vyriausybė savo mo
kesčių dalies neatsisakė, jį pa
didinus, darbuotojui atlygini
mas padidėtų vos 19 litų. 
Tačiau darbdavio išlaidos dėl 
šio padidinimo išaugs 39 li
tais. 

„Fasa" praėjusių metų pa
baigoje atleido per 100 žmo
nių. Vidutiniškai jie gavo po 
1,800 litų pašalpų, nes teko 
tokią pat sumą atskaityti 
mokesčių. „Fasos" darbininkai 
iki Rusijos krizės per mėnesį 
uždirbę apie 1,000 litų, dabar 
gauna tik 500-600 litų. 

„Fasoje" apsilankęs Seimo 
narys, Lietuvos profsąjungų 
susivienijimo pirmininkas Al
girdas Sysas padėtį įvertino 
taip: „Darbininkai apsimeta, 
kad turi darbą, darbdaviai ap
simeta, kad jiems moka". 

R. Jakutytė 

Per pirmuosius du mėnesius 
Marijampolėje darbo biržoje 
įregistruota net 1,700 naujų 
bedarbių. Mieste pasiektas re-
tinuką apie Marijampolės 
apskrities skyrių, kuriame 
aprašoma prieškarinė ir da
bartinė veiklos istorija. Sky
riaus nariai ir toliau renka 
medžiagą kuriamam muziejui 
apie tarpukario ir dabartinę 
Lietuvos kariuomenę, joje tar
navusius kraštiečius, savano
rius kūrėjus, karininkus, Vie
tinės Rinktinės karius, parti
zanus ir kt. Surinktą medžia
gą galės matyti ne tik aplan
kantys muziejų, bet ja pasi
naudoti galės istorikai, muzie
jininkai ir rašantys apie Lie
tuvos istoriją. Tad, kas galite, 
padėkite kuriamam muziejui. 
Mūsų adresas: Vytauto g. 72, 
4520 Marijampolė, tel. 8-243 
54771, faks. 8-243 56285. 

Romas Eidukevičius 

Marijampolės teatras. 

kordinis 10,5 proc. nedarbo ro
diklis, o Liubavo ir Sangrūdos 
seniūnijose nedarbas dar di
desnis ir siekia 15-16 proc., — 
rašo „Lietuvos rytas". 

Dauguma marijampoliečių 
įmonėse dirba ne visą darbo 
savaitę, priverstinai nemoka
mai atostogavo, daugeliui gre
sia atleidimas iš darbo. 

J Marijampolės savivaldybės 
biudžetą nesurinkta trečdalis 
planuotų pajamų. Marijam
polės meras'Vidmantas Vasi
liauskas neatmeta galimybės 
siūlyti visai- [miesto tarybai at
sistatydinti ir pareikalauti 
Marijampolėje tiesioginio vy
riausybės valdymo. 

Marijampolės meras teigė, 
kad didėjantį nedarbą tenka 
sieti ne tik su nesurenkamais 
mokesčiais,,bet ir su sparčiai 
didėjančiu pašalpų, kompen
sacijų ir socialinių išmokų kie
kiu. Jis piktinasi valdžios nu
rodymais susiveržti diržus ir 
taupyti. Pasak mero, taupyti 
nėra iš ko, o kentėti galima tik 
iki tam tikros ribos. Miesto 
meras „Lietuvos rytui" teigė 
savo akimis, matęs, kaip par
duotuvėje moteris guodėsi šei
mai perkanti vieną dešrelę ir 
ketvirtį kepaliuko duonos. 

Marijampoliečiai iki šiol 
greitai susiorientuodavo nau-

.juose versluose ir sugebėdavo 
be valdžios pagalbos pasirū
pinti savo šeimomis. Taip 
Marijampolėje atsirado visoje 
Lietuvoje garsus automobilių 
turgus. Dabar turgus ir su 
šiuo verslu susiję apie 5 tūkst. 
marijampoliečių jau 7 mėne
sius tik laukia pagerėjimo Ru
sijoje. Pasak automobilių tur
gaus savininko Juozo Brazio, 
žlugus naudotų automobilių 
verslui, po metų šio verslo jau 
nebus įmanoma atgaivinti. Jo 
nuomone, valdžia nelanksčiai 
vertina susidariusią padėtį ir, 
kaip ir turgaus klestėjimo 

Danutė Bindokienė 

Tą mes jau seniai 
žinojome 

• Marijampolė. Vasario 
26-27 d. Marijampolės katali
kiškajame darželyje „Želme
nėlis" Vilkaviškio vyskupijos 
Katechetikos centro kvietimu 
seminarą skautų ir ateiti
ninkų vadovams vedė Kauno 
arkivyskupijos Jaunimo cen
tro referentės R. Gečaitė ir L. 
Daugėlaitė. Renginyje gvil
dentos vadovo vaidmens gru
pėje, grupinių metodų taiky
mo tikslingumo, darbo su 
grupe ir kitos problemos. 

Kai po Antrojo pasaulinio 
karo į Ameriką iš Vokietijos 
atvyko daug tūkstančių karo 
išvietintųjų, jų tarpe ir lietu
vių, daugeliui buvo net keista, 
kad nedaug amerikiečių moka 
svetimų kalbų. Tuo tarpu Eu
ropoje retai būtum sutikęs 
žmogų, bent apytikriai nesusi-
pažinusį su kuria užsienio kal
ba. Vienos tautos buvo priver
stos mokytis okupantų kalbos 
(ko niekuomet Amerikai ne
reikėjo), kitų jaunuoliai studi
javo užsienio universitetuose, 
be to, pagrindinės užsienio 
kalbos buvo mokomos gimna
zijose. 

Emigrantams Amerikoje 
nuolat priminta, kad moky
tųsi angliškai ir įsilietų į vie
nalytę gyventojų masę. Tokia 
buvo nerašyta, nepajudinama 
taisyklė. Tiesa, ne visi ir ne 
vienodu greičiu tą taisyklę 
įsisavindavo, bet anksčiau ar 
vėliau vis tik jai pasiduodavo. 
Taip ir lietuvių, atvykusių 
prieš n pasaulinį karą, tik se
nosios kartos dar laikėsi lietu
viškumo, o didžioji dalis jau
nesnių jau buvo praradusi 
kalbą, atitolusi nuo lietu
viškojo kamieno. Panašus liki
mas laukė ir antrosios bangos 
emigrantų, bet buvo pakanka
mai užsispyrėlių, dėjusių pas
tangas, kad jų vaikai ir vai
kaičiai kalbėtų lietuviškai. 
Tam tikslui įkurtos savaitga
linės mokyklos, kurios ir da
bar sėkmingai veikia. 

Deja, ne visi lietuviai buvo 
vieningos nuomonės apie lie
tuviškų mokyklų reikalingu
mą. Dešimtmečių būvyje gir
dėjome pakankamai priešingų 
nuomonių ir net kaltinimų, 
kad vaikams jos kenkia: gadi
na anglų kalbos tarseną, eik
voja jauno vaiko protines 
pajėgas, ilgainiui kliudo jam 
įsijungti į veiksmingą ir nau
dingą amerikiečių politinę, 
sportinę, verslo sritį. Dabar 
turime daugybę pavyzdžių, 
kurie rodo kaip tik priešingą 
vaizdą: vaikai, lankę lit. mo
kyklas ir gerai jose mokęsi, 
šiandien, jau užaugę, kopia 
aukštyn karjeros laiptais, nei 
vienas nesiskundžia, kad jam 
pakenkė lietuviška mokykla 
(dažniau girdime, kad kaip tik 
padėjo, nes žmonės, kurie mo
ka, šalia anglų, ir kitą kalbą 
yra vertinami). 

Metams slenkant, švytuoklė 
pakrypo į kitą pusę: Ameri
koje pradėta propaguoti dvi-
kalbystę. Daugelyje valstijų 
kartu su anglų eina ir ispanų 
kalba, kai vis daugiau emi
grantų iš Meksikos ir kitų is
paniškai kalbančių kraštų įsi

lieja į gyvenimą. Didžiuo
siuose miestuose, ypač Kali
fornijoje, Texas, New Mexico 
ir kitose valstijose, esančiose 
arčiau Meksikos (bet pasitai
ko ir toliau esančiose, pvz., Il
linois) ispanų kalba įvesta į 
mokyklas, įstaigas, parduo
tuves, o Texas valstijoje dabar 
siūloma priimti įstatymą, pa
gal kurį nei vienas gimnazijos 
mokinys negalėtų gauti baigi
mo pažymėjimo, bent dvejus 
metus nelankęs ispanų kalbos 
pamokų. 

Š.m. balandžio 15 d. „Chi-
cago Tribūne" dienraštyje iš
spausdintas Domenico Maceri 
straipsnis apie dvikalbišku 
mo ir dvikultūriškumo nau
dą. Teigiama, kad žmogus, 
mokantis dvi kalbas, ypač ar
timiau susipažinęs su savo 
kilmės krašto kultūra, turi 
išvystęs daug platesnes pro
tines galias, moka giliau ir 
logiškiau žvelgti į susidariu
sias problemas, jas sėkmin
giau spręsti, nes jo galvosena 
nėra tokia siaura, kaip viena-
kalbio. Be to, toks žmogus yra 
lankstesnis, turi daugiau in
teligentiškumo, net toleran
tiškumo, kaip asmuo, visą gy
venimą kalbėjęs tik viena kal
ba. Keturiolika metų truku
sios studijos George Mason 
universitete parodė, kad dvi
kalbiai studentai, arba tie, ku
rie mokslus ėjo dviem kalbom 
(pvz., etninėse mokyklose), 
yra kur kas pranešesni ir ge
riau atlieka įvairius užda
vinius, negu tokio išsilavini
mo neturėjusieji. 

Nors straipsnyje daugiausia 
kalbama apie anglų-ispanų 
kalbą, bet dvikalbiškumo prin
cipas tinka visiems, mokykloje 
— kasdieninėje ar savaitgali
nėje — besimokantiems dviem 
kalbom. Primenama, kad ki
tos valstybės gerai supranta 
dvikalbiškumo arba daugia
kalbiškumo vertę, tik Amerika 
kažkodėl ilgą laiką buvo atsili
kusi. Kalba yra ne vien susi
žinojimo priemonė. Per kalbą, 
joje randamus išsireiškimus, 
lengviau suprasti ta kalba kal
bančiojo galvoseną, pažinti 
kultūrą. Tai veda į sėkmin-
gesnį bendravimą ir bendra
darbiavimą, siekiant sauges
nės pasaulio ateities. 

Ši nuomonė apie dvikal-
biškumą šiandien patvirtina, 
ką mes seniai žinome: naudin
ga mokėti svetimų kalbų, o juo 
labiau — kalbėti ta kalba, 
kuri išplaukusi iš individo kil
mės gelmių. Lietuviukams to
kias neįkainojamas galimy
bes suteikia lietuviškosios mo
kyklos. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GVVENIMUI 
LIGI J A TAUTKUVIENĖ 

Nr.24 Tęsinys 

Metams baigiantis, gautas pakvietimas iš Los An
geles atvykti su koncertine programa kitais metais per 
Atvelykį. Šiam koncertui surengti reikia sutelkti 
nemažai lėšų, sudaromas komitetas į kurį įeina aktorė 
Rūta Lee Kilmonytė, Liucija Zaikienė ir Gabija Bo-
nataitė. 

Metai baigiasi, bet nesibaigia nei repeticijos, nei 
nauji vadovų sumanymai, nei koncertai. Tam juk ir 
susibūrė jaunimas! 

1973 metai 

Sausis prasideda gal nuo vieno svarbiausio metų 
įvykio — prezidento Nixon inauguracijos Washington, 
DC. Kelios dienos buvo skirtos šioms iškilmėms. Re
miantis JAV Kongreso atstovo spaudai duomenimis, 
net 1,200 akredituotų dienraščių ir apie 800 radijo bei 
TV žurnalistų atvyko stebėti inauguraciją. Kovo 18 
dienos vakare dr. J. Genys dalyvavo viceprezidento pa
gerbime, pasveikinęs jį lietuvių vardu. 19 diena buvo 

skirta įvairių Amerikos etninių grupių pagerbimui — 
JSalute to America's Heritage". Apie lietuvių ir kitų et
ninių grupių dalyvavimą rašė „The Evening and Wa-
shington News Star" dienraštyje sausio 17 d. Wa-
shington Lietuvių moterų klubo ir LB pastangomis pa
siekta, kad būtų leista pateikti porą lietuviškų valgių: 
lašiniuočių ir spurgų. Dėl kažkieno apsileidimo, lietu
viai nebuvo įtraukti į iškilmėms skirtą leidinį, kuris 
buvo išdalintas per 15,000 žmonių. Tačiau lietuviai 
yra lietuviai, kad leistų sau , oražūti". Genės Genienės 
pastangomis, tautai atstovavo 10 tautiniais rūbais ap
sirengusių lietuvaičių, kurios, atkreipusios į save pra
einančiųjų bei iškilmių rengėjų dėmesį, aiškino apie 
įvairių tautybių, tuo pačiu ir lietuvių, įnašą į Ameri
kos kultūrinį gyvenimą. Elvyra Vodopalienė davė pasi
kalbėjimą NBC TV. 

Be galo daug žmonių „plaukė" per sales, ragavo pa
tiekalus, gurkšnojo vyną. Nors lauke pylė lietus, bet 
žmonių eilės, nutįsusios per kelis kvartalus, ne
trumpėjo. Visi grūdosi, kiek galint greičiau patekti vi
dun. 

Šeštadienį, sausio 20 d., vyko prezidento ir viceprezi
dento priesaika, paradas. Dalyvavo nemažas būrys lie
tuvių. Diena buvo šalta ir vėjuota — pūtė apie 30 
mylių per valandą šiaurės vėjas. Parade, tuoj už tauty
bių vežimo, apsirengę tautiniais rūbais, žygiavo 
„Grandinėlės" šokėjai, kurių buvo per 30. Žiūrovai juos 
matė per NBC TV kanalą. Kai korespondentai už
klausė prezidento, kas jam labiausiai patikę, atsakęs, 
kad etninių grupių pasirodymai. 

Be „Grandinėlės" šiose iškilmėse dalyvavo ir iš Či
kagos atvykusi Jaunimo centro tautinių šokių grupė 
su vadove L. Braždiene. Jų buvo 21 dalyvis. Šokėjus 
priėmę Washington lietuviai, apgyvendino savo šei
mose, rūpinosi, vežiojo, kur reikėjo. 

Inauguracijos iškilmės — pokyliai vyko penkiose 
skirtingose Washington vietose. Į visas šias vietas at
silankė prezidentas su šeima. Čikagos šokėjai, šokę 
Gamtos-istorijos muziejaus patalpose (Museum of 
Natūrai History), žiūrovams parodė „Aštuonnytį", „Sa
dutę", „Oželį" ir „Malūną". Kai prezidentas su palydą 
atvyko į šį muziejų, lietuvaičiai jau buvo baigę savo 
programą. Taip atsitiko, kad dalis lietuvių šokėjų sto
vėjo netoli prezidento ir jo svitos. Sukaupęs drąsą, 
šokėjas J. Bradūnas priėjo prie R. Nixon ir padėkojo 
už suteiktą galimybę lietuviams šokėjams pašokti 
inauguracijos iškilmėse. 

Įdomu pastebėti, kad daugiausia lietuvių susirinko 
kitoje — Pension rūmų — salėje. Anksčiau čia buvo 
surengta šešetas inauguracijos pokylių. Pirmasis įvy
ko 1885 m., kai prezidentu buvo išrinktas Cleveland. 
1909 metais prezidentu išrinkus Taft, pokylyje dalyva
vo per 18,000 žmonių. 1973 metų iškilmėse dalyvių 
priskaitoma per 6,000. 

Gyvenimas nesustoja ir eina pirmyn. Koncertas kovo 
18 d. Clevelande, Cuyaoha Community College teatre. 
Didelio darbo, energijos reikalaujantis renginys. Rei
kia apmąstyti kiekvieną detalę, peržiūrėti dar ir dar 
kartą — žiūrovai jau įprato matyti tik gerai ir labai 
gerai programą atliekančią „Grandinėlę". Kiekviena

me koncerte laukiama ko nors nauja ir netikėta, kaip 
ir J. Lingys rašė savo laiškuose Sagiams — publika 
reikalauja šviežio kraujo. 

Po dvidešimtmečiui skirto koncerto „Cleveland 
Press" (1973.03.19, str. „Cit/s Folk Dancers VVhirl, 
Twirl to the Top") Frank Hruby dienraščio pagrindinis 
muzikos kritikas, vertinąs koncertus, baletus, operas 
apie „Grandinėlę" rašė: „(...) jų vakarykštė programa 
Tree C teatre užtikrintai rodo.kad ji gyvuos ilgai ir 
duos pirmos rūšies pramoginę programą. 

Išradingo Liudo Sagio vadovybėje šie 45 šokėjai (...) 
pasirodo plačioje skalėje, pradedant grynais etniniais 
šokiais ir nueinant netgi iki teatrališkų 'choreogra
finių' mandrybių, kurias naudoja Clevelande gastrolia
vusios didžiosios Europos kompanijos per paskutinius 
kelis dešimtmečius. 

Tarpe jų yra apie pusantro tuzino lietuviškų formų 
šokių, kurių kilmę galima išvesti iš tautosakos tyri
nėjimų, šokių pagal temą, sujungtų į grupes ir turin
čių aiškų turinį, pvz., rugiapjūtė, vestuvių ar grynai 
pramoginių žaidimų. 

'Grandinėlė' nepalieka nieko improvizacijai. Visi šo
kiai kruopščiai paruošti ir per visą spektaklį labai re
tai, jei iš viso, atsitinka koks netikslumas. Ką bepaim-
tumėm: juostų pynimąsi, lazdų šokį ar bet ką kitą, yra 
gana komplikuoti šokiai. Sudėtingi įėjimai ir išėjimai, 
sukiniai, kadriliaus manevravimai žemyn ir aukštyn 
atliekami su nepaprastu ryškumu ir be mažiausios 
abejonės — 'kur-man-dabar-eiti'. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

• 

PASIŪLYMAI DEL 
IŠSISKYRUSIŲJŲ 

PASTORACIJOS 
13-ojo Popiežiškosios šeimos tarybos visuotinio susirinkimo 

baigiamasis dokumentas. 1997 m. sausio 22-25 d. Vatikane 
vyko 13-asis Popiežiškosios šeimos tarybos visuotinis susirinki
mas, kuriame svarstyta tema „Išsiskyrusiųjų ir vėl susituoku
siųjų pastoracija". Dalyviai aptarė Bažnyčiai nerimą keliančias 
problemas, susijusias su skyrybų reiškiniu, tapusiu jau tikra 
socialine nelaime. Susirinkimas užbaigė savo darbą paskelbda
mas šiuos pasiūlymus. 

R e k o m e n d a c i j o s 

Daugelyje šalių skyrybos ta
po tikra socialine nelaime 
(plg. Gaudium et spės, 47). 
Statistikos duomenys rodo, 
kad nepaliaujamai daugėja 
santuokinių nesėkmių net 
tarp tų, kurie buvo suvienyti 
Santuokos sakramentu. Šis 
nerimą keliantis reiškinys 
verčia atkreipti dėmesį i dau
gelį jo priežasčių, tarp kurių 
derėtų paminėti valstybės rū
pinimosi santuokos bei šeimos 
patvarumu stoką, permisyvius 
skyrybų įstatymus, neigiamą 
žiniasklaidos bei tarptautinių 
organizacijų įtaką ir nepakan
kamą tikinčiųjų krikščioniš
kąjį ugdymą. 

Šios kliūtys yra šiandienos 
žmonių, ypač tų, kurie mato, 
kaip sklaidosi jų santuokinės 
meilės planai, kančių šaltinis. 
Bažnyčia yra itin jautri savo 
narių sielvartui: džiaugdama
si su besidžiaugiančiais, ji ver
kia su verkiančiais (plg. Rom 
12, 15). 

Kreipdamasis į mus per mū
sų visuotinį susirinkimą, 
šventasis Tėvas aiškiai pabrė
žė: „Tegu šie vyrai ir moterys 
žino. fcad Bažnyčia juos myli, 
kad jf nėra nuo jų toli ir ken
čia dėl jų padėties. Išsisky
rusieji ir vėl susituokusieji lie
ka jos nariais, nes yra priėmė 
Krikšto sakramentą bei išlai
ko savo krikščioniškąjį tikė
jimą" ^Kreipimasis į Popiežiš
kąją šeimos tarybą", 1997 m. 
sausio 24, 2; „L'Osservatore 
Romano", English edition, 
1997 m. vasario 5 d., p. 4). To
dėl ganytojai turėtų rūpintis 
tais, kurie kenčia dėl skyrybų 
padarinių, ypač vaikais. Jiems 
turėtų rūpėti kiekvienas, ir, 
vadovaudamiesi nuolatinės 
dermės su santuokos bei šei
mos tiesa dvasia, jie turėtų 
mėginti numalšinti žaizdą, pa
darytą šiam Kristaus sando
ros su Bažnyčia ženklui. 

Sykiu Katalikų Bažnyčia ne
gali nei likti abejinga tokių si
tuacijų gausėjimo tendencijai, 
nei pasiduoti papročiui, kylan
čiam iš mąstysenos, atmetan
čios santuoką kaip išskirtinį 
neišardomą įsipareigojimą, 
nei pritarti kam nors, kas 
žemina pačią santuokos pri
gimtį. 

Be to. Bažnyčia nepasitenki
na klaidų smerkimu, bet su
tinkamai su nuolatiniu jos 
Magisteriumo mokymu, vėl 
patvirtintu ypač dokumente 
yfamiliaris consortio" (83, 84), 
nori visomis priemonėmis pa
dėti vietinėms bendruome
nėms teikti parama gyvenan
tiems tokio pobūdžio aplin
kybėmis. 

Del šios priežasties Popie
žiškosios šeimos tarybos vi
suotiniame susirinkime patei
kiame šiuos pasiūlymus vys
kupams — kaip tiems, kurie 
prižiūri santuokos pastoraciją, 
— .r drauge jų atitinkamoms 
bendruomenėms. Jie bus nau
dingi plėtojant konkrečias 
pastoracines gaires bei pritai
kant jas atskiroms situaci
joms. 

Mes taip pat kviečiame vi
sus Bažnvčios vadovus skirti 

ypatingų pastangų asmenims, 
kenčiantiems dėl skyrybų 
skausmingų padarinių, neiš
leidžiant iš akių: 

visos bendruomenės solida
rumo; 

gailestingumo dorybės, ger
biančios santuokos tiesą, svar
bos; 

pasitikėjimo Dievo įsaky
mais bei Bažnyčios potvar
kiais, kuriais su meile ginama 
santuoka bei šeima; 

dvasios, kurią gaivina viltis. 
Norėdami padėti iš naujo 

atrasti krikščioniškosios san
tuokos bei santuokinio gyveni
mo vertę bei prasme, siūlome 
vadovautis trimis tikslais ir 
imtis atitinkamų pastoracinio 
pobūdžio priemonių. 

Eugene Lake, tėvas Stasys Kazėnas, S.J , ir Birute Re4kevi£iūte-Lake. 
Lake šeima nuoširdžiai globojo kun. Kazėną, jam vedant rekolekcijas 
Omahos lietuviams. 

Iš t ik imybė 

Visa krikščionių bendruome
nė turėtų plėtoti ištikimybės 
Santuokos sakramentui palai 
kymo būdus nuolatos įsiparei
godama: 

rūpintis pasirengimu San
tuokos sakramentui bei jo 
šventimu; 

akcentuoti katechezės apie 
santuokinio bei šeimyninio gy
venimo vertę ir prasmę svar-
bą; 

vadovauti šeimos nariams 
kasdieniniame gyvenime (šei
mos pastoracija, sakramenti
nio gyvenimo praktikavimas, 
krikščioniškas vaikų auklėji
mas, šeimos sąjūdžiai ir t.t.); 

drąsinti vienišas atsiskyru
sias ar išsiskyrusias poras bei 
padėti joms išlikti ištikimoms 
savo santuokos pareigoms; 

rengti vyskupiškąjį šeimos 
pastoracijos vadovą, kur tai 
dar nėra padaryta; 

rengti dvasininkus, ypač 
nuodėmklausius, kad jie ug
dytų sąžinės pagal Dievo ir 
Bažnyčios įstatymus, susiju
sius su santuoka ir šeimos gy
venimu; 

skatinti pastoracijos darbuo
tojų ugdymą doktrinos aspek
tu; 

skatinti liturgines maldas 
už tuos, kurie savj santuokoje 
išgyvena sunkumus; 

platinti brošiūras, nurodan
čias išsiskyrusiųjų ir vėl susi
tuokusiųjų pastoracijos gaires. 

Parama s u n k u m u s 
i šgyvenanč ioms še imoms 

Ganytojai turėtų primygti
nai skatinti tėvus remti savo 
susituokusius vaikus dėl pri
imto Santuokos sakramento, 
brolius ir seseris — apgaubti 
porą savo broliškais bei sese
riškais jausmais, draugus — 
padėti savo draugams. 

Be to, atsiskyrusiųjų ir išsi
skyrusiųjų vaikams privalu 
skirti — pirmiausia kateche-
zėje — ypatingą dėmesį. 

Pastoracinę pagalbą taip pat 
reikėtų teikti tiems, kurie 
kreipiasi ar galėtų kreiptis į 
bažnytinį teismą. Jiems reikė
tų padėti pasverti tai, kad jų 
santuoka gali būti pripažinta 
negaliojančia. Nevalia niekaip 

tentingam pasauliečiui) išsi
pasakoti, kad jai būtų galima 
padėti įveikti šias problemas. 

Bet kuriuo atveju susitaiky
mo labui reikėtų padaryti vis
ką, kas įmanoma. 

Dvasini s vadovavimas 

Išsiskyrusiems krikščionims 
sudarius civilinę sąjungą, 
Bažnyčia, ištikima mūsų Vieš
paties mokymui (plg. Mk 10, 
2-9), privalo susilaikyti nuo 
'̂ et kurių viešų ar privačių 
<.enklų, kuriuos būtų galima 
aiškinti kaip įteisinančius 
naująją sąjungą. 

Dažnai pastebima, kad 
ankstesnės nesėkmės patirtis 
gali sužadinti poreikį prašyti 
Dievą pasigailėjimo ir išgany
mo. Vėl susituokusiai porai es
mingai svarbu teikti pirmeny
bę savo padėties sutvarkymui 
regimoje bažnytinėje bendruo
menėje ir, skatinant troškimą 
atsakyti į Dievo meilę, rengtis 
pašalinti visokią netvarką. 
Tačiau atsivertimas rali ir 
turi prasidėti tuoj pat jau to
kioje egzistencinėje padėtyje, 
kurioje jie yra. 

Pastoracinės gairės 

niame šventime, tačiau neuž
mirštant, kad tokia pora nega
li priimti Atgailos ar Eucha
ristijos sakramentų, nes yra 
išsiskyrę ir vėl susituokę; 

e. padėti krikščionių bend
ruomenei geriau suvokti eu
charistinio pamaldumo — 
Švenčiausiojo Sakramento 
lankymo, dvasinės komunijos, 
Eucharistijos garbinimo — 
svarbą; 

f. raginti apmąstyti nuodė
mės prasmę, padedant tikin
tiesiems geriau suprasti Susi
taikinimo sakramentą; 

g. skatinti teisingą atgailos 
bei dvasinio gydymo sampra
tą, taip pat apimančią atlei
dimą, atitaisymą ir veiksmin
gą įsipareigojimą) tarnauti ar
timui. 

„Bažnyčios žinios", Nr. 4, 
1999 

KAS YRA TIKĖJIMAS? 
Psichologų aptarimai 

Kaip santuokinio ženklo liu
dytojas bei sergėtojas, vysku
pas, trokšdamas vesti jam pa
tikėtuosius į išganymą ir tik
rąją laimę, drauge su juo dir
bančiais kunigais neužmirš: 

a. reikšti Bažnyčios tikėjimą 
Santuokos sakramentu ir pri
minti nuorodas, padedančias 
jam vaisingai pasirengti ir jį 
švęsti; 

b. liudyti Bažnyčios skaus
mą dėl santuokinės nesėkmės, 
ypač dėl jos padarinių vai
kams; 

c. raginti išsiskyrusiuosius, 
kurie buvo palikti vieni, būti 
ištikimus savo Santuokos sak
ramentui ir padėti jiems siekti 
šio tikslo; 

d. kviesti išsiskyrusiuosius, 
kurie yra sudarę naują sąjun
gą: 

įžvelgti savo netvarkingą 
padėtį, susijusią su nuodėmės 
būkle, ir prašyti Dievą tikrojo 
atsivertimo malonės; 

laikytis elementarių teisin
gumo reikalavimų savo su
tuoktinio sakramente bei savo 
vaikų atžvilgiu; 

suvokti savo atsakomybę 
šiose sąjungose; 

nedelsiant pradėti eiti Kris
taus link, kuris vienas gali 
padaryti galą tokiai padėčiai: 
per tikėjimo dialogą su nau užmiršti, jog santuokiniai 

sunkumai dažnai gali virsti juoju partneriu siekiant drau-
tragedija, jei pora netrokšta ar ge artintis prie Krikšto reika-
neturi galimybės kuo skubiau laujamo atsivertimo, ypač per reigojant, pasitikint, atranda-
kam nors (kunigui ar kompe- maldą ir dalyvavimą liturgi- ma galutinė prasmė. 

Žvelgiame į žmogaus t i 
kėjimą nagrinėjusių psicho
logų aptarimus. Pirmiausia: 
William'o James'©. Jis vartojo 
du įsidėmėtinus tikėjimo api
būdinimus. 

Aiškindamas valios įtaką 
pripažinti tiesą, kurios negali
ma absoliučiai įrodyti, Wil-
liam'as James'as įžvelgia, kad 
žmogaus valia turi didelę, 
sprendžiamąją įta^ą tikė
jimui. Tad jis apibūdina ti
kėjimą kaip „norėjimą veikti 
nebeatšaukiamai", t.y. tai, ką 
asmuo tvirtai renkasi, jis ren
kasi kaip šviesą jam, kuri 
įpareigoja jį veikti. Rinkdama
sis tą tiesą, jis į ją sudeda 
savo asmeninį veikimo siekį. 

Antrasis apibūdinimas yra 
skirtas religiniam tikėjimui: 
religija yra „tikėjimas, kad yra 
nematomoji tikrovė ir kad 
didžiausias mūsų gėris yra su 
ja harmoningai susiderinti". 
Tuo tikėjimu asmuo įsitikina 
tiek tos tikrovės buvimu, tiek 
josios didžiausia verte jam: 
tas įsitikinimas tampa siekiu 
— motyvu veikti nebeatšau
kiamai, su ta tikrove, kaip 
brangiausiu jo gėriu susiderin
ti. 

Panašiai galvoja ir Viktoras 
Frankl'is, tik jis žvelgia per 
jam būdingą prasmės prizmę. 
Jis teigia, kad galutinė pras
mė atrandama ne paprastai 
galvojant, bet tikint, tad „ne 
intelektualiniu, bet egzistenci
niu pagrindu, iš visos būtybės, 
t.y. per tikėjimą". Ir jis pride
da: „tikėjimas galutine pras
me remiasi pasitikėjimu galu
tine būtybe, pasitikėjimu Die
vu". Tik visu savimi įsipa-

Pastarajai minčiai išryškinti 
tinka Gordon'o Allport'o idėja: 
„Tikėjimas iš esmės yra ti
kėjimas, kad tam tikras tiks
las (vertybė) yra tikroviškas ir 
pasiekiamas". Tikėjimas susi
jęs su noru, dar tiksliau — su 
intencija (siekiniu). Religinėje 
egzistencinėje sferoje tikė
jimas yra ne vien įsitikinimas, 
kad Dievas egzistuoja, bet taip 
pat ir Jo siekimas kokiu nors 
būdu. 

Tad susumuojame šių trijų 
psichologų mintis. Tikėjimas 
yra:' 

1) įsitikinimas, kad yra ne
matoma Aukščiausioji Būtybė, 
Dievas, didžiausias Gėris. 

2) pasitikėjimas Juo, kaip 
savo pasiekiamu Gėriu, Ver
tybe, Tikslu, Prasme. 

3) siekimas „nebeatšau
kiamai" veikiant harmoningai 
su Juo susiderinti. 

Visi trys psichologai pri
pažįsta, kad yra tam tikras 
pagrindas tikėti, tačiau jis 
nėra . >soliučiai įrodantis ar 
verčiantis, tad apsisprendi
mas tikėti yra laisvas, o esant 
pilnutiniam tikėjimui tikima 
„visa savo būtybe". 

Ištrauka iš kun. Kęstučio 
Trimako knygos „Tikint bręs
ti". 

PRANCŪZAI VERTINA 
LIETUVIŠKUS 
MARGUČIUS 

Dešimties Vilniaus tautodai
lininkų sukurtų velykinių 
margučių ir verbų paroda ba
landžio 8 d. atidaryta naujoje 
„Katalikų pasaulio" knygyno 
salėje. 

Kaip sakė Lietuvos tauto
dailės ir amatų fondo salono 
»Kuparėlis" vedėja Emilija Bu-
gailiškienė, neseniai įrengtoje 
patalpoje eksponuojami medi
niai, tuščiaviduriai ir moder
nūs stikliniai margučiai. Pa
sak E. Bugailiškienės, unika
liausi — meistrės Vandos 
Giedrytės marginti kiaušiniai, 
pasiekę ištobulintos minia
tiūros lygį. Natūrali juoda 
Stasio Prielgauskio margučių 
spalva gaunama, dažant pačia 
seniausia technika — ąžuolo 
žievės ir rūdžių dažai raugi
nami kelias savaites. 

Eksponuojami marginti 
kiaušiniai įkomponuoti į šiau
diniuose soduose, sudėti į pin
tas lėkštes, medines geldas, ri
tinėjimo lovelius, pasislėpę 
želmenyse, sukabinti ant ša-
kų. 

Be margučių, eksponuojama 
apie dešimt restauratorės 
Leokadijos Šalkovskos verbų. 
Anot rengėjų, tai — vedančioji 
verbininkė, subtiliai derinanti 
spalvas, techniškai labai tvar
kingai pinanti Vilniaus krašto 
verbas. 

Lietuvos tautodailininkai 
bendrauja su Prancūzijos 
Compiegne miesto tarptauti
nio margučių festivalio ren-

S K E L B I M A I 
[vairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMU. SVBKAT06. 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapots ir OH. Mgr. Auto* 
S. Kana kate tatuvttkai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Wast 961h Streat 

Tai. (708) 424-8854 
(773)681-8864 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Home Health Care latLAgcncy 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Angly k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 ild $120 i dieną. Skambino 

Phil arba Janusz, tel 414-763-2615. 

Kauno centre, Mickevičiaus 
g-vėje, prie Laisvės Alėjos 
išnuomojami vienas arba du 
kambariai. Pageidaujant, su 

Susryčiais. Kreiptis: Erika, 
11-3707-22-45-74. 

OTR drivers needed; 
dbls&HZT 
req 1 year exp; 
benefits paid weekly; 

ood home tune. 
leasecall 800-647-9716. 

gėjais, vertinančiais lietuviš
kų margučių autentiką. Paro
dos atidaryme pasidalyta 
įspūdžiais iš šio festivalio, ku
riame margučius pristato dau
gelio šalių atstovai. (Elta) 

RUSIJOS KRIZĖS VISAI 
NEPAJUTO 

Didžiausia Vilkaviškyje siu
vimo bendrovė „Žemkalni-
ja" praėjusiais metais gavo 
615,000 lit'#oelno, o jos gali
mybės per metus padidėjo 2,4 
karto. Bendrovės generalinis 
direktorius Vladas Jakaitis 
s ie tuvos rytui" sakė: „Rusijos 
krizė, kuri skaudžiai atsiliepė 
daugeliui Lietuvos įmonių, 
mūsų visiškai nepalietė, nes 
su Rusija neprekiavome. Savo 
gaminius parduodame 11 už
sienio valstybių — Vokietijos, 
Danijos, Prancūzijos, Olandi
jos, kitų pirkėjams, apie 5 
proc. visos produkcijos ski
riame Lietuvai". 

Už praėjusius metus ben
drovė nutarė mokėti akcinin
kams netgi dividendus — po 
5,1 cento už vieną lito vertės 
akciją. Kontrolinis akcijų pa
ketas — 57 proc. priklauso 
Vilkaviškio vyskupijos Krikš-

GREIT PARDUODA 

f RE/MAX 
7 REALTORS 

(773)5904205 
(700)425-7100 

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

Realmartft^t 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-OS-41M Faftr 312-3a*aj#7 
FmxTJ3.SS5.y9T7 

Parduodu dviejų kambarių butą 
puikioj vietoj. Pušų gatvėj, Žvėryno 
rajone, Vilniuje. Iš balkono matosi 
Vingio parkas. Suremontuotas butas 
antrame aukite dviejų aukštų name. 
Skambinkite Audrai (416) 533-9880 
arba parašykite pasiu@aol.com 

čioniškosios kultūros centrui, 
likusią dalį valdo dirbantieji. 
Per metus šiek tiek išaugo ir 
vidutinis atlyginimas. 

Bendrovė už darbą žmonėms 
žada mokėti daugiau iš savo 
rezervų, nes užsakovai dau
giau nemoka, jie paprasčiau
siai išnaudojo pigią darbo 
jėgą-

Šiuo metu moterys siuva 
moteriškas kelnes, kurios Vo
kietijoje kainuos apie 100 
markių arba apie 220 litų, o 
bendrovei už kelnių pasiu
vimą mokama po 4,80 markės 
— apie 10,5 lito. 

R.J. 

* Vyriausybė numatė pa
taisyti Darbo sutarties įsta
tymą ir įteisinti galimybe mo
kesčių inspekcijos, muitinės 
bei valstybės kontrolės valdi
ninkus bei pareigūnus atleisti 
ne tik šio įstatymo anksčiau 
numatytu pagrindu, bet ir 
remdamasi kitomis svarbio
mis aplinkybėmis. Projekte 
numatyta, kad siekiant page
rinti šių institucijų darbą, val
dininkai ir pareigūnai gali 
būti atleisti vyriausybės suda
rytos komisijos teikimu. 

Velyke mok* vaiku* margučių skutinėjimo meno Antrąja Velykų di«»ną Vinjfio parkp Šurmuliavo ispuHmfca 
švente. Nuotr Eltos 

http://FmxTJ3.SS5.y9T7
mailto:pasiu@aol.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
IR ADAMKUS SPORTAVO 

Gerbiu Antaną Paužuolį, ta
čiau nesutinku su jo nuomone 
laiškų skyriuje, kad lietuvių 
sportas nesiriša su tautybės 
išlaikymu ir, kad tik vyresnio
ji karta rūpinosi Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu bei 
jos vystymosi eiga. 

Kultūringai besielgiantys 
sportininkai teigiamai garsina 
Lietuvos vardą. Visame pa
saulyje žinomi Sabonis ir Mar
čiulionis, Lietuvos krepšinin
kų iškovoti olimpiniai meda
liai ir kitataučių spaudoje apie 
lietuvius krepšininkus visuo
met grįžtama prie Lietuvos 
kančių sovietų okupacijos lai
ku. Tokie straipsniai gal net 
pasiekia platesnę visuomenę, 
negu tiesiogiai politiniai leidi
niai. 

Nors jis jau NBA nebežai-
džia, balandžio mėnesio NBA 
„Hoop" žurnale aprašomas 
Šarūnas Marčiulionis. Jis va
dinamas Lietuvos patriotu, in
formuojama apie jo naujai 
įkurtą krepšinio lygą ir teigia
ma, kad per krepšinio laimė
jimus lietuviai reiškė pasi
priešinimą prieš sovietus. 

Mūsų jaunesnioji karta au
gina šeimas, dirba išlaikyti 
lietuviškus darželius, mokyk
las, bet neapleidžia ir sporto, 
nes per sportą sutelkia ir tuos 
vaikus, kurie į kitus lietuviš
kus vienetus nesijungia. Per 
organizacijas ir sportą palai
komas tarpusavio bendravi
mas, dar bent laikinai išven
giamas galutinis įsiliejimas į 
tarptautinius vandenis, kos
mopolitizmą, pasaulio piliečio 
sąvoką. Suteikiamas lietuvio 
identitetas. 

Jaunųjų kartos iniciatyva 
remontuota apatinė salė Pa
saulio lietuvių centre Lemon-
te. Dabar ja naudojasi ir tie, 
kurie remontui priešinosi. To
kią pačią nuomą moka, rinkę 
pinigus remontui ir tie, kurie 
nematė naudos PLC turėti 
salę su scena ir sportiniu įren
gimu. 

Esu tikra, kad B. Nainys ne
norėjo įžeisti tų, kurie kovo 
pirmąją savaitę buvo užsiėmę 
su prof. V. Landsbergiu, Gr. 
Paliokiene, Kaziuko muge ar 
kitais svarbiais reikalais. Taip 
pat esu tikra, kad A. Paužuo-
lis nenorėjo įžeisti tų, kurie 
tuo pačiu laiku buvo užsiėmę 
su „marčiulioniukais" ir todėl 
negalėjo dalyvauti kituose 
renginiuose. Prie geriausių 
norų, visur būti neįmanoma. 

Savo kraštu, tauta, jos prie
augliu, jos likimu sielojamės 
visi, nes, tik dėdami milžiniš
kas pastangas, įstengėme ne
ištirpti tarptautiniame katile. 
Todėl, sveikai besirūpinant 
šiandiena ir rytojumi, pinasi 
tikyba, pedagogika, menas, 
muzika, sportas ir žiniasklai-
da. 

O stebėti mūsų jaunimą, 
natūraliai bendraujant su sve

čiais iš Lietuvos, buvo tikrai 
malonu. O kad naujai remon
tuota PLC salė tarnauja pri
laikyti jaunimą po lietuvišku 
stogu, galima įsitikinti kiek
vieną savaitgalį. 

Kodėl vis turi būti jie ir mes, 
kodėl vieni vis turi būti geri, 
kiti blogi, kai dirba lietuvybės 
bei Lietuvos labui? 

Paremkime, nesipurtykime, 
neatstumkime savo jaunosios 
kartos nuoširdžios ir apsvar
stytos iniciatyvos bei šiuolai
kinių minčių, mes vaikus au
ginome, kad suprastų ir įver
tintų lietuvybės išlaikymo 
svarbą, o tai pasiekiama įvai
riais būdais. Veikti skatina ne 
noras pirmauti, o noras padė
ti. Deja, dažnai įsitikinama, 
kad geriau nieko neveikti... 

Indrė Tijūnėlienė 
Buffalo Grove, IL 

TEGYVUOJA A. NOBELIS 

Neseniai spaudoje pasirodė 
dr. A. Razmos straipsnis-atsi-
šaukimas siūlantis Lietuvių 
fondo rėmuose įsteigti specia
lią premiją, kurią jis pavadino 
lietuviška Nobelio premija. 
Mintis graži ir ją pristačius, 
kaip rašoma tame straipsnyje, 
buvo susirinkusių entuzias
tiškai pasveikinta. Paskaičius 
apie tai laikrašty, ir pirmuti
niam entuziazmui truputį at
slūgus, atsirado visokių klau
simų, nuo kurių atsakymų 
stokos gali iš viso atkristi tos 
premijos steigimo reikalingu
mas. 

Reikia manyti, kad dinamito 
išradėjo Alfredo Nobelio vardu 
pavadinta pasaulinio garso 
premija yra apsaugota viso
kiais tarptautiniais „Copy
right" ir „Trademark" įstaty
mais. Be to, A. Nobelis buvo 
švedas, o čia kalbama apie lie
tuvišką premiją. Lietuvių fon
do vardu jau eilę metų yra 
kasmet skiriamos premijos li
teratūros, muzikos, dailės, 
teatro, žurnalistikos ir radijo 
srityse. Taigi, siūlomą naują 
premiją identifikuoti, jau reik
tų pavadinti kaip nors kitaip 
— gal kokio įžymaus lietuvio 
vardu. Ir čia jau gali atsirasti 
pirmieji nesutarimai: pavadi
nus ją kokio žymaus inžinie
riaus vardu dailininkai bus 
nepatenkinti, parinkus kokio 
medicinos srities veikėjo var
dą gali blogai nuteikti muzi
kus ar literatus. Sunku bus 
rasti vardą, kuris visus paten
kintų. Tiesa, mūsų kultūros 
istorijoje yra buvę iškilių as
menybių, kurių atlikti darbai 
vienodai gerbiami visų lietu
vių. Bet daugelio jų vardai jau 
„užimti". Nebūtų praktiška tu
rėti po dvi, sakysim, Vydūno, 
V. Krėvės, M. K. Čiurlionio ar 
B. Jonušo premijas. O gal dar 
„neužimti" sakysim, J. Kapo
čiaus, M. Biržiškos, M. Gim
butienės, V. K Jonyno ar V. 

Maciūno vardai? 
Būsimosios premijos pava-

Tadas Varaneckas ir Viktutė Patrauskaitė — tai tik du auklėtiniai iŠ viso 
būrio ..Žiburėlio", lietuviškos Montessori mokyklėlės, veikiančios Pasau
lio lietuvių centre,Lemonte. Nuotr. Vidos Slapsienės 

dinimas yra mažiausia bėda. 
Pasaulinė Nobelio premija da
linama į penkias lygias dalis, 
skiriama už pasiekimus ir nu
veiktus darbus literatūroje, 
medicinoje, fizikoje-matemati-
koje, chemijoje. O penktoji — 
taikos premija — ne kiekvie
nais metais buvo paskirta. 
Lietuviškoji premija siūloma 
tik viena. Kaip nuspręsti, ku
rios srities nuopelnus tais me
tais premijuoti, straipsny ne
užsiminta. Ir čia jau tikrai yra 
galima pasakėčios „Gulbė, ly
deka ir vėžys" situacija — 
kiek galvų (geriau, kiek pro
fesijų, ar partijų), tiek ir nuo
monių. Neatrodo, kad būtų 
įmanoma iš anksto tai api
brėžti LF nuostatais, nes yra 
sunku, kaip sakoma, lyginti 
obuolius su apelsinais. Šita 
nuostatų stoka ryškiai jaučia
si, skiriant ir dabartines kas
metines LF premijas. Čia ra
šančiajam teko dalyvauti dvie
jose muzikinių premijų komi
sijose. Ir buvo liūdna, kad tam 
tikslui nebuvom gavę abso
liučiai jokių taisyklių, už ką 
pagaliau skirti premiją. Gy
venant toli nuo lietuviškosios 
Čikagos, apie jos muzikinę 
veiklą tesužinoma tik tiek, 
kiek parašoma laikraščiuose. 
Panašiai tikriausiai taip pat ir 
čikagiškiams nedaug težino
mi, sakysim, Rochester ar 
Seattle muzikiniai pasireiški
mai. 1984 m. LF muzikinė ko
misija balsavome už V. Mari-
jošių, daugiau dėl jo anksty
vesnės veiklos Lietuvoje, negu 
tuometinės netolimame Hart
forde, nes neturėjome nurody
mų, ar premija skirtina už tų 
metų pasiekimus, ar viso gy
venimo veiklą. Metais prieš 
tai už veiklą dramos srityje 
buvo premijuotas aktorius 
Henrikas Kačinskas. Premijos 
įteikimo iškilmių metu salėje 
vyravo labai nejauki nuotaika, 
kai H. Kačinskas, dėkodamas 
beveik atsiprašinėjo už jam 
paskirtą, kaip jis sakė „neuž
tarnautą" atžymėjimą, nes jo 
tikroji lietuviškoji teatrinė 
veikla užsibaigė dar 1944 me
tais Vilniuje... 

Lietuvių fondas yra tikrai 

B Salariziuvieno sveikina stalo trruso varžybas laimojusi Tomą Vilimą Nuotr P. Gobuiio 

daug nuveikęs, remdamas vi
sokią lietuvišką kultūrinę 
veiklą. Jam ir jo darbuotojams 
priklauso visų mūsų padėka. 
Bet yra dar daug visokių dar
bų ir projektų, kurie dėl lėšų 
stokos sunkiai juda iš vietos. 
Ar nebūtų geriau skirti dau
giau paramos jau užsibrėž
tiems darbams, negu naujoms 
premijoms, kurias nelengva 
įsprausti į visus patenkinan
čių taisyklių rėmus. 

Vytautas Strolia 
Fair Lawn, NJ 

LIETUVIŠKOS ŽIRKLĖS 
ANT GEOPOLITINIO 

STALO 
Mūsų politinė filosofija per 

retai išeina iš lietuviškos pa
nosės, lyg pasaulio įvykiai 
niekad neliestų Lietuvos sau
gumo ir gerovės. Tokiais atve
jais, kaip NATO plėtimas, 
dažnai pamirštamas „žirklės 
atliepia" principas. Anot kai
mo išminties, kai stukteli 
kumščiu vienam stalo gale, ki
tame stalo gale atliepia žirk
lės. 

Laimei NATO plėtimo entu
ziazmui nepasidavė keliuose 
savo straipsniuose'J. Vitėnas. 
Jis mūsų politikų. dėmesį at
kreipė į geopolitinę tikrovę. 
Neseniai „Drauge* tą pat pa
darė Antanas Dundzila, užpil
damas šalto geopolitinės tik
rovės vandens ant mūsiškių 
jausminės pažiūros į NATO 
(JAV?...) agresiją prieš Serbi
ją. Neva humanitariniais tiks
lais, ginant albanų mažumos 
teises. Dundzila pagrįstai pri
minė, jog to karo principas ga
li neigiamai atsiliepti Lietu
vos saugumui. 

Tai paskaitęs, pasijutau ne
be vienišas savo įtaringoje 
pažiūroje į bandomą sufor
muoti „Naujos pasaulio sant
varkos" „teisę" pulti (bombo
mis ar kariais) nepriklauso
mas valstybes (pasirinkti
nai...) ginant vieną ar kitą tos 
valstybės mažumą. Prieš ke
letą savaičių irgi pasiunčiau 
įspėjimą per spaudą, jog ir 
Lietuva, kai kieno manymu, 
turi „mažumų problemą". To
kia „teisė" gali patikti ne tik 
Rusijai, bet ir Lenkijai, vado
vaujantis JAV (šiuokart 
NATO vardu) mažumoms gin
ti sukurtu precedentu. 

Lietuvai būtų geriau, jeigu 
mūsų politikai dažniau pakel
tų politinį žvilgsnį nuo lietu
viškos panosės, idant apsidai
rytų, iš kur ateina neskanūs 
politiniai kvapai. 

Vilius Bražėnas 
DeLand, FL 

BAIKIME DRAUGO 
FONDO PIRAMIDĘ 

Sveikintinos „Draugo" pas
tangos naujai atvykusiems lie
tuviams siuntinėti dienraštį 
susipažinimui. Rodos, kad te
reikia tik administracijai tokį 
pageidavimą išreikšti. Mano 
pirmoji pažintis su „Draugu", 
siekiant 1950 metus, buvo dar 

paprastesnė. Net neprašomas, 
jis ėmė mus lankyti. Tais lai
kais, be abejo, administracija 
iš kur nors gaudavo naujai at
vykstančiųjų pavardes ir jų 
adresus. Atsimenu, kad pačio
je pradžioje aš su įtarimu žiū
rėjau į tą neprašytą „Draugą", 
nes nejaukiai skambėjo jo pa
vadinimas. Mat, mes ką tik 
buvome pabėgę iš „rojaus", 
kur visi buvo vadinami „drau
gais". Tačiau dienraščio turi
nys buvo savas: lietuviškas ir 
krikščioniškas. Nuo tų dienų, 
beveik jau penkiasdešimt me
tų, nebeišsiskyrėme. Ateis lai
kas su juo skirtis, bet nenoriu, 
kad jis pirmas mane paliktų. 
Apie tai ir noriu toliau kalbėti. 

Jau penkeri metai, kaip du 
kartus metuose vykdomas 
Draugo fondo vajus. Norima 
sukelti vieną milijoną dolerių, 
kurio procentai įgalintų 
„Draugo" gyvavimą dar dau
gelį metų po to, kai mes, se
nieji skaitytojai, jau būsime 
su juo išsiskyrę. Šiuo metu 
vykstančiam vajui Direktorių 
tarybos pirmininkas Bronius 
Juodelis sugalvojo piramidės 
įvaizdį. Piramidė vis kyla į 
viršų. Iki jos užbaigimo dar 
reikia sukelti 160,000 dolerių. 
Tai pat žinome, kad kuo ar
čiau piramidės viršaus, tuo 
sunkiau ten statybinę medžia
gą pristatyti. Su trūkstama pi
nigų suma iki vajaus pira
midės užbaigimo irgi panaši si
tuacija. Tačiau piramidę 
baigti reikia! 

Neseniai gavau Draugo fon
do pakvitavimą už mano au
ką. Jo apačioje buvo fondo ta
rybos pirmininko Broniaus 
Juodelio prierašas: „Dėkoju 
už linkėjimus užbaigti 'pira
midę'... Apie 95 proc. Draugo 
fondo narių ir rėmėjų yra pen
sininkai, kaip kad aš... Dar 
trūksta apie 160,000 dol. 
Trūksta atgarsio iš Detroito ir 
Clevelando bei Atlanto rajo
no". 

Mano turimo kasdieninio 
kalendoriaus antroje pusėje 
būna vis kitokių įdomumų — 
receptų, patarimų, patarlių. 
Gruodžio 16 dienos lapelyje 
radau visą eilę patarlių ir 
priežodžių apie greitį. Noriu 
porą jų paminėti. Tai liaudies 
išmintis, tačiau nė viena pa
tarlė netinka Draugo fondo 
pastangoms. „Greitai atlikta 
— blogai padaryta". „Greitai 
darė, užtat ir nepadarė". 
„Greitai jodamas nesidairyk". 
„Greitai skina tik svetimam 
sode". Bronius Juodelis ir jo 
sutelktas Draugo fondo kolek
tyvas darbo dar nebaigė, nors 
jau penkeri metai dirba. Pa
mažu Jodami" jie dairosi į vi
sas puses. Gaunamas aukas 
jie „skina" ne svetimame, bet, 
iš tikrųjų, savame sode. Fon
dui dar vis reikia talkos — 
talkos iš Detroito, Clevelando 
bei Atlanto pakraščio. Reikia 
talkos iš mano kartos profe
sionalų. Reikia talkos iš mūsų 
vaikų. 84 proc. fondo pira
midės jau pastatyta. Kaip jai 
minėta, tai daugiausia pensi
ninkų nuopelnas. Likusius 16 
proc. turime užbaigti mes, 
esantieji pakeliui į tą gyveni
mo stadiją. Tad kviečiu visus 
greitai užbaigti savąją pirami
dę, savąjį Draugo fondo mili
joną! 
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Ieško giminių 
• Ieškau Karolinos ir 

Juozo Jaruševičių. Prieš 
kažkiek metų „Draugo" telki
nių skyrelyje Niagra Falls. 
NY, korespondentas Vėjelis 
minėjo šiuos mano seniai ieš
komus gimines. Jei atsilieptų 
pats korespondentas arba 
žmonės, pažinoję mano gimi
nes, rašykite šiuo adresu: Da
nutė Zenkienė, 2821 W. 12th 
St. # 18B, Brooklyn, NY 
11224. 

• Ieškau tetų Elenos ir 
Kristinos Kymantaičių (jų 
tėvas buvo Stasys), atvykusių 
į JAV prieš Antrąjį pasaulinį 
karą ir gyvenusių Čikagoje. 
Rašykite: Benjaminas Din-
smanas, Dūkštų 10-40, 2010 
Vilnius, Lietuva. 

• Ieškau Onutės (pavardes 
nepamenu), kuri į Čikagą iš
vyko prieš 3 metus ir dabar 
ten gyvena su savo dvyne se
serimi. Onutei - 34-eri, ji yra 
baigusi Kauno Politechnikos 
institutą ir Vilniaus universi
tetą. Jos ieško Ivo Karnilavi-
čius. Mano adresas: Kovo 11-
osios 118-25, 3042 Kaunas, 
Lietuva. 

• Ieškau Pet ro Simonavi-
čiaus (buvo pasivadinęs Petru 
Straku ar Starkumi), kuris 
buvo gimęs apie 1922 m., gy
venęs Skuodo apsk., Mosėdžio 
valsčiuje, Igarių kaime. Petro 
Simonaviėiaus motinos mer
gautine pavardė - Kaupaite. 
Jo ieško jau mirusio brolio 
Juozo duktė Joana Simona-
vičiūte-Gedvilienė. Jai rašyki
te: Žemaičių 7-5, Varkaliai, 
5640 Plungės raj., Lietuva. 

• Ieškau pusbrolio Thony 
Densman, gimusio JAV, gy
venančio Čikagoje arba Čika
gos priemiesčiuose. Man rašy
kite: Benjaminas Dinsmanas, 
Dūkštų 10-40. 2010 Vilnius. 
Lietuva. 

•Ieškau Jonikių šeimos 
palikuonių, gyvenančių Ame
rikoje. Jonikių (gimusių Lietu
voje, Paraseinių kaime) šei
mos kapus mano mama pri
žiūri jau 20 metų. Girdėjome, 
kad Jonikių sūnus buvo atvy
kęs į Lietuvą ir rūpinosi, kaip 
atgauti tėvų žemę. Labai norė
tume sužinoti Jonikių adresą 
Amerikoje. Mums rašykite: 
Gintarė Čiarnakauskienė, 
Turgaus 34-17, 4400 Rasei
niai, Lietuva. 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

• Kėdainiai. Vasario 27 d. 
Kėdainių „Aušros" vidurinėje 
mokykloje vyko Šv. Juozapo 
parapijos jaunimo Gavėnios 
rekolekcijos ir Atgailos pamal
dos. Rekolekcijoms vadovavo 
kun. A. Gudaitis, SJ, paskai
tas skaitė Vilniaus kunigų 
seminarijos klierikas R. 
Gurkšnys, bendruomenės su
sitaikymo pamaldose dalyvavo 
ir išpažinčių klausė Kėdainių 
dekanato dekanas kun. S. Bit-
kauskas. 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
Dr. MYKOLO MORKŪNUI 

mirus, žmoną ONĄ-ZINĄ, sūnų AUDRIŲ ir gimines 
užjaučia ir kartu liūdi 

M&F Corporate Enterprises, LTD 
vadovybė ir jos filialo Lietuvoje 

„Spaustuvė Morkūnas ir K** 
darbuotojai 

A-tA. 
MYKOLUI MORKŪNUI 

mirus, žmonai ZINAI, sūnui AUDRIUI ir k i t iems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

A. Mackaus knygų leidimo fondas 
Metmenys 

Santara-Šviesa 

A.tA. 
ELENA VIZGIRDIENĖ 

RAŠYTINIENĖ 
išėjo į Amžiną Tėvynę. S k a u s m e l i kus i a s 
dukras : IRENĄ-VIKTORIJĄ, REGINĄ i r 
L ILĘ s u š e i m o m i s , s e s u t ę R E G I N Ą 
BALČIŪNIENĘ su šeima Čikagoje ir gimines 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir d r auge 
išgyvename šią netektį. 

Irena Alantienė 
Ginas Alantas, Velionės krikšto sūnus 

Algis Alantas ir dukra Laura 
Stasė Bliūdžiuvienė 

Onutė ir Vincas Braziai 
Juozas Briedis ir dukra Dalia 

Onutė ir Bernardas Brizgiai 
Elena ir Kazys Karveliai 

Emilija ir Leonardas Kutkai 
Irena Laurus 

Janina ir Jonas Mikulioniai 
Vida ir Tomas McAndreu) 

Dr. Dana Naikauskienė 
Genutė Norus 

Jūratė Pečiūrienė 
Vladas Staškus 
Rūta Teschker 

Stasė ir Antanas Zaparackai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

SMAGIOS „CARMEN" PABAIGTUVĖS 
Nepastebimai greitai — lyg mo sukaktį. Po šiemetinio 

žavi akimirka praskriejo ilgai 
lauktas, daug pastangų ir 
įtempto darbo pareikalavęs 
šiemetinis „Carmen" operos 
spektaklis. Po audringų publi
kos aplodismentų, uždangai 
užsisklendus, solistai, meni
ninkai ir visi talkininkai, dar 
ilgai neapleido scenos. Čia už
plūdo visas pulkas sveikintojų 
ir gerbėjų. Norėjosi susitikti 
su šios kultūrinės šventės kal
tininkais — asmeniškai juos 
pasveikinti, nusifotografuoti. 
Scena skendo gėlėse, visur 
blykčiojo foto aparatų lempu
tės. Džiaugtis buvo dėl ko: 
spektaklis praėjo kuo puikiau
siai. Žiūrovai, dalindamiesi 
įspūdžiais, skirstėsi patenkin
ti. O žiūrovų šį kartą susirin
ko daugiau kaip niekad iki 
šiol šioje didžiulėje Mortono 
aukštesniosios mokyklos salė
je. Jei bilietai ir nebuvo išpar
duoti iki paskutinio, ir viena 
kita kėdė kur nors pakraštyje 
ir liko neužimta, bet, žvelgiant 
į salę, to nesimatė, ir žiūrovai 
negalėjo atsistebėti, kad pilna 
salė. Nematyta — neregėta! 

Po bičiuliškų pabendravimų 
ant scenos, dainininkai ir me
nininkai, pilnomis rankomis 
gėlių, pasuko į Jaunimo cent
rą, kur jų laukė šventės pa
baigtuvių vakarienė. 

Jaunimo centro salė ūžė ir 
skardėjo nuo svečių triukšmo 
ir juoko, o kai tarpdury pasi
rodydavo spektaklio žvaigždė 
— pasigirsdavo plojimai valia
vimai. Ką gi — įtampa atslū
go — dabar galima džiaugtis 
ir linksmintis. 

Salėje-svečių laukė puošniai 
dengti stalai. Tai darbščios 
valdybos sekretorės Virginijos 
Savrimienės triūsas. Prie sta
lų, ilgai nedelsiant, vakarienei 
kvietė pirmininkas Vaclovas 
Momkus. Diena buvo ilga. visi 
jau gerokai ir praalko, o ape
titą žadino nuolatinės Lietu
vių operos talkininkės Onos 
Norvilienės šaunios vakarie
nės kvapai. 

Prie pagrindinio stalo buvo 
pakviesti kun. Juozas Vaiš-
nys. SJ, Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas su žmo
na ir pagrindiniai solistai bei 
menininkai. Kun. J. Vaišnys, 
SJ. buvo paprašytas sukalbėti 
prieš vakarienę maldą. Jis dė
kojo Aukščiausiam už sėkmin
gai praėjusį spektaklį ir kad 
visi netikėtai sutikti prieš pat 
spektaklį sunkumai, Aukš
čiausiam laimintant, buvo iš
spręsti. 

O kad operos valdyba šiais 
metais sutiko daug sunkumų, 
kurių nesitikėjo (apie juos sa
lėje ir vestibiulyje prieš spek
takly sukosi žiūrovų pastabos 
ir nustebimas), ne kartą buvo 
užsiminta per vakarienę ir 
kalbėjusiųjų. Šiais metais, 
kaip niekad, iš Federalinės 
imigracijos įstaigos buvo pa
tirta tiek sunkumų su solistų 
iš Lietuvos vizomis. Tik po di
delių advokatės Laimos Gar-
bonkienės-Nainytės bei kitų 
įtakingų asmenų pastangų, 
buvo gautas leidimas solis
tams dainuoti spektaklyje. Ta
čiau pooperinis koncertas, 
kaip JJrauge" buvo skelbta, 
turėjo būti atšauktas, nes ja
me Lietuvos solistams daly
vauti teise nebuvo suteikta. 
Tad apie tai ir sukosi užuo
minos bei kalbos. 

Po vakarienės vyko sveikini
mai ir padėkos Lietuvių ope
rai už atliktą didelį darbą, 
įpinant į lietuvių kultūros vai
niką išeivijoje 43-jį rožės žie
dą. Kalbėjusieji iš visos širdies 
linkėjo, kad tų žiedų dar vis 
prisidėtų ir už kelių metų 
džiaugsmingai švęstume 50 
metų Lietuvių operos gyvavi-

spektaklio sėkmės ir matant 
daugelį jaunų veidų Lietuvių 
operos gretose, galima tikėtis, 
kad visa tai yra įmanoma. Tai 
pastebėjo ne vienas iš kalbė
jusių ir to Lietuvių operai šir
dingai linkėjo. Pirmiausia Lie
tuvių operą pasveikino ir jos 
darbais pasidžiaugė generali
nis konsulas Giedrius Apuo
kas. Kaip advokatė Laima 
Garbonkienė-Nainytė sveikin
dama šmaikščiai pastebėjo, 
kad advokatai sekmadieniais 
nedirba — ir ji daug nekalbės. 
Ji pasidžiaugė, kad Lietuvių 
operai talkinti buvo smagu — 
„klientai" jie buvo geri. Spek
taklį režisavęs Eligijus Do
markas pastebėjo, kad sun
kumų būta daug, bet jie buvo 
įveikti. Jie bus įveikti ir atei
tyje, tad drąsiai nedvejojant 
iki 50-ies metų sukakties! 

Ilgus metus Lietuvių ope
roje dainavęs, nuolatinis jos 
bičiulis ir rėmėjas solistas Sta
sys Baras sveikino ir linkėjo: 
„Būkime kartu, dirbkime kar
tu, ir mes būsime lietuviškos 
kultūros pažiba. Daina iškels 
mus į kultūringų tautų tarpą". 
Lietuvių operos muzikinis va
dovas ir spektaklio dirigentas 
maestro Alvydas Vasaitis pa
sidžiaugė, kad spektaklis buvo 
gražus, gerai pavykęs; dėko
jo savo padėjėjams-chorve-
džiams: muz. Manigirdui Mo-
tekaičiui ir prof. dr. Algiui Za-
borui. Jis dėkojo operos valdy
bai, chorui, o ypač valdybos 
pirmininkui Vaclovui Momkui 
už dėtas pastangas tvarkant 
vizas su imigracijos pa
reigūnais. 

Sveikinimus ir linkėjimus 
reiškė žavioji Carmen — Inesa 
Linaburgytė, solistas Česlovas 
Nausėda sėkmingai debiu
tavęs Don Jose rolėje. Dar 
kalbėjo solistai Vytautas Juo-
zapaitis, Vladimiras Prudni
kovas, Nida Grigalavičiūtė, 
Arvydas Markauskas, Virgini
ja Muliolienė, Julius Savri-
mas, Algis Barniškis, Genutė 
Bigenytė ir maestro A. Va-
saičio padėjėjas prof. dr. A. Za-
boras. 

Po sveikinimų pirmininkas 
padėkojo talkinusiems ope
roje, o taip pat ir su juo dirbu
siai operos valdybai: savo pa
vaduotojui Jurgiui Vidžiūnui, 
sekretorei Virginijai Savrimie-
nei, iždininkei Valerijai Ža-
deikienei, vicepirmininkams 
— Romui Burneikiui, Ramu
nei Račkauskienei ir Lidijai 
Rasutienei. Jis reiškė gilią 
padėką Virginijai ir Vytautui 
Kupcikevičiams, Albinai ir 
Liudui Ramanauskams, Mar
garitai ir Vaclovui Momkams, 
Juozei Ivašauskienei, dr. Vita
lijai ir Alvydui Vasaičiams, 
Pranei ŠTutienei, Lidijai ir Vy
teniui Rasučiams, Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centrui 
už Lietuvos menininkų globą 
savo namuose. 

Vėliau, kaip įprasta, buvo 
pagerbti ilgamečiai Lietuvių 
operos choro nariai: Pranas 
Olis ir Jonas Mockaitis, iš
dainavę chore po 40 metų, Ni
jolė Dumbrytė, išdainavusi 25 
metus, ir Rudolfas Valdukai-
tis, išdainavęs 10 metų. Jiems 
buvo prisegtos gėlės ir įteikti 
atitinkami žymenys. 

Kalboms užsibaigus, su
skambo Algio Barniškio muzi
ka ir jo talkininkių palydimos 
smagios dainos. Šoko, linksmi
nosi jauni ir jau pagyvenę. 
Kvapo ir ūpo pasisukti jiems 
nepritrūko. 

Pakili šventiška nuotaika 
tęsėsi iki vėlumos. A. Bar
niškio muzikai skambant, 
daugumai net galvon neding
telėjo, kad gal jau laikas skir
stytis: kol Algio muzika 

Autobusas, norinčius va
žiuoti i Lietuviu fondo na
rių suvažiavimą, vyksiantį 
PLC Lemonte šeštadienį, ba
landžio 24 d., paims nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
Marąuette Parke 8 vai. r., o 
nuo Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčios Brighton Par
ke 8:15 vai. r. Pasinaudokite 
paslauga ir būtinai dalyvau
kite LF narių suvažiavime. 

Motinos dienos pietus 
kasmet ruošia Pal. J. Matu
laičio misijos renginių komite
tas, šiemet gegužės 9 d., 12 
vai. p.p., PLC didžiojoje salėje. 
Renginių komitetą sudaro: 
Irena Kazlauskienė (pirminin
kė), Rita Martišiūnienė, Ona 
Abromaitienė, Irena Galinie
nė, Zita Dapkienė, Raminta 
Marchertienė, Birutė Navic
kienė, Bronė Nainienė, Vanda 
Gvildienė (rezervacijos). Rei
kia iš anksto užsisakyti stalus 
ar vietas tel. 630-271-9136. 
Skanus maistas, įdomi, links
ma programėlė. Pasikvieski-
me mamas ir močiutes į jų die
nos pietus. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas visus kviečia ba
landžio 25 d., sekmadienį, į JC 
kavinę, kur nuo 8 vai. r. bus 
galima pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais. Apsilanky
mu paremsite Jaunimo cent
rą! 

Dalia Puškorienė, Vytas 
Maciūnas ir Regina Naru-
šienė (JAV LB Krašto valdy
bos pirm.) kalbės apie LB XV 
tarybos bendradarbiavimo su 
Lietuva komisijos darbus ir 
planus bal. 24 d., šeštadienį, 
Jaunimo centro kavinėje, o 
bal. 25 d., sekmadienį, PLC 
sporto salėje. Visi maloniai 
kviečiami pasilikti po pamal
dų, pasivaišinti kavute ir iš
girsti pranešimus. Būkime in
formuoti, kad nereikėtų vado
vautis spėliojimais ir gandais. 

Šį penktadieni, balan
džio 23 d., 7:30 vai. vak., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, atidaroma žinomojo fo
tografo Jono Tamulaičio 
personalinė nuotraukų paro
da, pavadinta „Lietuvių opera 
vakar, šiandien ir..." Progra
moje: parodos aptarimas, at
sisveikinimas su operos „Car
men" atlikėjais bei 43-ojo ope
ros sezono uždarymas, kuris 
vyks po parodos JC kavinėje. 
Visi kviečiami! 

Viktorija Adomaitienė, 
Wisconsin Delis. WI, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 
dar 95 dol. Labai ačiū! 

PATIKSLINIMAS 

Prašoma patikslinti š.m. ba
landžio 9 d. „Draugo" laidoje 
išspausdintoje korespondenci
joje iŠ St. Petersburgo „Vysku
pas iš Lietuvos" pasitaikiusį 
netikslumą. Turėjo būti: „Va
lerija Leščinskienė (o ne An
gelė) Vyčių globėjo garbei pa
deklamavo eilėraštį". Kores
pondentai turėtų daugiau dė
mesio kreipti į teikiamų žinių 
tikslumą. 

Redakcija 
LINKSMOS VELYKOS 

Kristaus Prisikėlimo šventė 
Cicero, IL, Šv. Antano lietuvių 
parapijoje praėjo su tam tikru 
velykiniu džiaugsmu. Didįjį 
ketvirtadienį lietuvių bažnyti
nis choras dalyvavo pamaldo
se, kurios buvo trikalbės — 
lietuvių, anglų ir ispanų. Di
džiojo Penktadienio pamaldo-

skambės — tol jie šoks. Ką gi, 
taip būdavo ir senais laikais, 
su nostalgija atsidūsta vienas 
veteranas. Ši diena išskirtinė 
ir išsiskirsčius šios dienos 
vaizdai dar ilgam liks prieš 
akis, o „Carmen" arijų aidai il
gai skambės ausyse. 

Juozas Končius 

se choras giedojo giesmes be 
vargonų. Prisikėlimo šv. Mi
šios, kurias aukojo kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, buvo 6:30 
vai. r. Šv. Antano bažnyčioje. 
Pačioje pradžioje, vargoninin
kas Marijus Prapuolenis gie
dojo psalmę „Exuhate". Tam
soje kun. Trimakas įnešė 
„Kristaus šviesą" (didžiąją 
žvakę). Choro ir žmonių gies
mė „Linksma diena mums 
nušvito" lydėjo parapijiečių 
procesiją bažnyčios viduje. Šv. 
Mišių choras giedojo „Gloria" 
iš kun. Šukio Mišių. Vargona
vo muz. Giedrė Nedveckienė. 
Kun. K. Trimakas vadovavo 
velykinėms apeigoms, žmo
nėms atnaujinant krikšto pa
žadus. Sol. Egle Rūkštelytė, 
kaip ir kitais metais, su choru 
pagiedojo „Laudate domi-
num", kurią vargonais pritarė 
M. Prapuolenis, o chorui diri
gavo Giedrė. Šalia to, ji pri
tarė kitoms giesmėms fleita. 
Maldingai skambėjo „Dievo 
avinėli", taip pat naujai pa
ruošta muz. Ričardo Šoko 
giesmė „Šventas, šventas". 
Chorą savo balsais sustiprino 
talkininkai: Marija Juškienė, 
Fausta ir Virginija Bobinaitės, 
Nijolė Pračkailaitė ir Bronius 
Žukauskas. 

Choras kasmet suruošia ve
lykinius pusryčius po Prisi
kėlimo pamaldų. Moterys cho
ristes suneša skaniausių vely
kinių valgių, o vyrai — atgai
vos. Mecenatai dr. Petras Ki
sielius ir inž. Kostas Dočkus 
— šampano , o inž. Raimun
das J. Rimkus — vyno ir 50 
dol. choro reikalams. 

Choro vadovas M. Prapuole
nis, savo žodyje džiaugėsi, kad 
muz. G. Nedveckienė vis dau
giau sėkmingai perima choro 
muzikinį vadovavimą ir paruo
šimą. Choro pirmininkė Jonė 
Bobinienė pasigėrėjo choristų 
pasišventimu lankyti choro re
peticijas ir noriai išmokti ne 
tik įprastas, bet ir naujas gies
mes. Dr. P. Kisielius dėkojo 
choristams, jų vadovybei, o 
ypač — M. Prapuoleniui, J. 
Bobinienei ir naujajai choro 
bei vargonininko pagalbinin
kei muz. Giedrei. Sis nedide
lis, bet puikus choras padeda 
išlaikyti Šv. Antano parapijos 
lietuviškas pamaldas ir paska
tina parapijiečius jas lankyti. 
Tenka tik palinkėti chorui bei 
jo vadovybei sėkmės ir ištver
mės, toliau tęsiant savo veiklą. 

V. Motušis 

ČLM DAILIOJO ŽODŽIO 
ŠVENTĖ 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokiniai jau nuo ru
dens pradeda ruoštis knygų 
skaitymo konkursui. Skaito 
savo namuose turimas knygas 
ar pasiskolina iš mokyklos 
bibliotekos. Mokiniai visada 
tikrinami, ar tikrai perskaitė 
pasiimtą knygą. Pavasarį pa
skiriama viena diena, kada 
būna įvertinami skaitymo re
zultatai. Tokia diena buvo 
1999 m. kovo mėn. 27 d. Visi 
mokiniai susirinko į Jaunimo 

Čikagos lit. mokyklos skaitymo ir rašymo konkurso laimėtojai. I eil. iš kaires: Ingrida Trimakaitė, Justinas 
Riabkov, Lisa Bartašiūte, Mindaugas Frismantas. Paulius Trimakas; II eil.: Algis Bielskus, Povilas Žukauskas, 
Živilė Bielskutė, Rūta Garkevi&ūtė. Nuotr. Vlado Žukausko 

centro mažąją salę, kur mo
kyklos direktorė pasveikino 
konkurso laimėtojus ir pak
vietė bibliotekos vedėją Vaka
rę Valaitienę paskelbti kon
kurso rezultatus. Štai jie: 

Pirmą vietą laimėjo Jus
tas Riabkov I sk. — 96 taškai 
(psl.). Ingrida Trimakaitė II — 
496. Mindaugas Frismantas 
III — 75, Rūta Garkevičiūtė 
IV — 82, Paulius Trimakas — 
V — 424, Justas Sinkevičius 
VII — 21, Algis Bielskus VIII 
— 5. Povilas Žukauskas K — 
8, Živilė Bielskutė X — 8, Lisa 
Bartašiūte dvikalbė klasė — 
8. Antrą vietą laimėjo: Lu
kas Sinkevičius I sk. — 77 
taškai. Sandra Badaraitė, II 
— 304, Jonas Smuikaitis III 
— 55, Simona Marcinkevi
čiūtė IV — 80. Živilė Bada
raitė V — 194, Darius Sutri-
navičius LX — 4, Justinas Bar
tašius dvikalbė kl.— 20. Tre
čią vietą laimėjo: Gabrielė 
Dumašiūtė I sk. — 62 t., Pa
tricija Kirvaitytė II — 174, Ar
noldas Sadkevičius III — 38, 
Agnė Svinkūnaitė rV — 46, 
Jonas Vaičikonis V — 157, 
Dominykas Aukštuolis JX — 
3. Vanessa Ruesch dvikalbė — 
3. Atskiru klasių tašku 
skaičius: II sk. — 1,431, IV 
— 340. V — 1,065, VII — 21, 
dvikalbė — 53. 100% daly
vavo II ir V skyriaus moki
niai. 

Tuo pačiu metu buvo įver
tinti ir rašymo konkurso re
zultatai. Mokiniai rašinius ra
šė klasėje. Mokytojai norėjo iš
gauti iš mokinių kuo daugiau 
naujų minčių, svajonių ir kū
rybos. Svarbiausia, kad tos 
mintys būtų išreikštos popie
riuje gražiąja lietuvių kalba. 
Buvo daug įdomių ir netikėtų, 
keistų rašinių. Buvo ilgų ir 
trumpų, todėl vertinimo komi
sijai buvo sunku atrinkti ge
riausius. Rašymo konkurso re
zultatus pranešė ir viskam 
vadovavo mokytoja Renata 
Butauskienė. Pradžios mokyk
loje (I-VI) konkurse dalyvavo 
61 mokinys. Visi mokiniai bu
vo suskirstyti į 3 grupes. Pir

mos grupės laimėtojai: I 
vieta — Matas Orentas, Lu
kas Sinkevičius, II — Justas 
Riabkov, Ginta Sutkutė. III — 
Aigustė Mockutė, Gabrielė 
Dumašiūtė. Pažymėtini raši
niai: Marius Stalionis, Dalytė 
Savickaitė. Antros grupės 
laimėtojai: I — Ingrida Tri
makaitė, II — Eva Milkutė, 
Patricija Kirvaitytė. III — 
Justinas Bartašius, Audrius 
Aleksiūnas. Paminėtini raši
niai: Elviną Vidugirytė, Vilius 
Butauskas, Dovilė Karaliūtė, 
Algis Kazlauskas, Miglė Ba
rauskaitė, Gabrielius Šedys. 
Trečios grupės laimėtojai: 
I — Morta Lapkutė (FV sk.), 
Mantas Stankevičius (V). II — 
Rūta Garkevičiūtė (IV), Sau
lius Valaitis (rV). III — Lisa 
Bartašiūte (V), Aleksytė Sta-
lionytė (III). Paminėtini raši
niai: Inga Ribskytė (IV), Gedi
minas Bielskus (V), Mindau
gas Frismantas (III), Viktorija 
Biskytė (V), Natalija Skvirb-
lytė (VI), Živile Badaraitė (V). 

Aukštesniosios mokyklos ra
šymo konkurse buvo dvi gru
pės: VII-VIII klasės ir VIII-LX 
klasės. Dalyvavo 28 mokiniai. 

I grupės laimėtojai: I — 
Kristina Badaraitė (VIII kl.). 
II — Asta Lapinskaitė (VII). 
III — Lina Dovilaitė (VIII). 
Paminėtini rašiniai: Algis 
Bielskus (VIII), Saulius Fa-
bianovich (VII), Julius Griauz
dė (VIII), Marijus Spitrys 
(VII). Antros grupės laimė
tojai: I — Živilė Bielskutė (X). 
Daina Valaitytė (X). Paminė
tini rašiniai: Aliukas Brooks 
iLX), Andrius Juška (DC), Rasa 
Dovilaitė (X). 

Ketvirto skyriaus mokinė 
Morta Lapkutė scenoje per
skaitė savo sukurtą rašinėlį 
„Jeigu aš būčiau mokytoja", o 
Daina Valaitytė, X kl. mokinė 
perskaitė vieną iš savo su
kurtų eilėraščių. 

Konkursus vesti padėjo Lidi
ja Griauzdienė ir Virginija 
Bužėnienė, mokytojos Ramu
nė Lukienė, Rūta Jautokienė. 
Onutė Utz, Vilija Aukštuolie-
nė. Rūta Mockuvienė, Erika 

Čikagos lit. mokyklos rašinių konkur-o iaimrt.>iai 2-nųc ..mZiaus tjruprjo U kaires Andriu- Alek*iun.i.~. t'.itn-
cija Kirvaitytė. Eva Milkutė, Just inas Bartašius. Migle Barauskai*, fagrkfaThmAmUi. Klvitia \ idn.;^-.- I> 
vilo Karaliūtė. Algis Kazlauskas. Vilius Binkauskas. Dar laimėjo Gabridka šV,l\- Nu<>'r V. Žukausko 

Jurgutienė, Jūratė Dovilienė 
ir kt. 

Konkurso laimėtojams buvo 
įteikti garbes pažymėjimai su 
mažomis dovanėlėmis. V. Žu
kauskas laimėtojus nufotogra
favo. 

Abu konkursai yra labai 
naudingi, nes mokiniai prisi
verčia perskaityti lietuviškų 
knygų, o televizijos amžiuje 
tai yra labai svarbu. Pasitobu
lina rašyboje ir kūryboje. Gal 
ne vienas iš tų konkursantų 
pamėgs lietuvių spaudą ir 
taps jos bendradarbiu. Padėka 
mokyklos vadovybei, kuri ryž
tasi kiekvienais metais tuos 
konkursus vesti. Mokyklos tė
vų komiteto pirmininkė Dalia 
Badarienė užbaigos žodyje pa
gyrė šį darbą ir skatino jį tęsti 
ateityje. 

J. Plačas 

S K E L B I M A I 
PiriKj.ii, siuntiniai 

parsikraustymas i Lietuva 
per TRANSPAK 

' I s t . l K Į . l D r . H K Į O Į l , I S t . l t > 

D.uhn v.il ') S kasdien, s. u.I '< ; 
Tel 1 7 7 * 858 10SO 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2148 Atlant ic 
Expres8 Corp. . (sk) 

• Visos aukos padeda 
Lithuanian Mercy Lift teikti 
medicinišką pagalbą Lietuvai. 
Prisimindami šį tikslą, Leo ir 
Stasė Kankai iš Necedah, WI, 
atsiuntė $200 auką, už kurią 
LML dėkinga. (sk.) 

• E. ir V. Račkai, Chica-
go, IL, globoja du našlaičius 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, atsiuntė $300. 
Mary F. Jablonskis, West-
chester, IL, globoja vieną 
našlaitį. Pratęsdama paramą 
kitiems metams, atsiuntė $170. 
Lithuanian American Roman 
Catholic Women's Club, Water-
bury, CT, per Reginą Berntas, 
atsiuntė $300 - tai vieno ap
leisto vaiko Lietuvoje parama 
dviems metams. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. (sk.) 
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• Ieškomas raštinės dar-
buotojas-a. Reikia gerai mo
kėti l:e"i\u; ir an^lu k;i!bas. 
vartoti rašomąją mašinėlę ir 
..Microsoft Office"' programas. 
Susidomėję prašomi siųsti 
..re-1ime": Office, c/o Drau
gas, 4MB W. 63 St.. Chica
go. IL 60629. 
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