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Apie V. Šustai 
amerikiečių a 

Vilnius, balandžio 17 d. Pres; 
(BNS) — Garsus JAV politi- va tu 
kos apžvalgininkas Paul Go- nių p 
ble yra susirūpinęs dėl pro- tisen 
cesų pokomunistinėse vai- Sei 
stybėse ir konkrečiai Lietu- „šią 
voje, kur atsakingos pareigos guot: 
atitenka „ekstremaliesiems nieči 
nacionalistams ir atvirai anti- ne d 
semitiniams lyderiams". lių". 

Pirmadienį „Lietuvos Euro- „M 
pos/Laisvės radijo" apžvalgi- jvaiz 
ninkas P. Goble paskelbė ana- turti 
litinį straipsnį „Nauja raudo- šus, 
noji-rudoji koalicija". J a m e P. na v 
Goble teigia, kad praėjusią sa- berg 
vaite Kaune „politikas su anti- polit 
semitinių išpuolių sąrašu lai- turti 
mėjo mero rinkimus tik todėl, Kau 
kad už jį balsavo partija, ar t i - dalii 
mai susijusi su senąja Ko- tikri 
munistų partija ir saugumo kai 
elitu". Anot P. Goble, 11 iš 41 mus 
vietų miesto taryboje V. Šus- Lan< 
tauskas gavo trijų balsų pa- nenc 
ramą iš „vienodai populis- kad 
tinės" „Jaunosios Lietuvos, talo, 
tačiau buvo išrinktas miesto t rau 
meru tik todėl, kad „Naujoji Šust 
sąjunga, kuriai vadovauja bu- šved 
ves kandidatas į prezidentus fal" 
ir KGB pulkininko sūnus Kau 
Artūras Paulauskas, j am ati- Ki 
davė aštuonis balsus". joje 

Vilniuje spaudos konferenci- Česl 
joje pirmadienį tai komen- nev< 
tuodamas Seimo pirmininkas V. S 
Vytautas Landsbergis teigė bių. 
matąs „ryšį tarp ekstremizmo, daly 
šalies ar miesto įvaizdžio ir kove 
ekonomikos". Anot Seimo pir- jis i 
mininko, tai jau nebe pirmas galv 
komentaras iš šalies. Anks- sake 
čiau agentūra „Agence France čių : 

„Mažeikių naftos95 

„Jukos" pasieki 
Vilnius , balandžio 14 d. kad 

(Elta) — „Mažeikių naftos" pani 
susivienijimas jau artimiausiu resa 
metu tikisi galutinai susi tart i kią : 
su Rusijos „Jukos" verslove kion 
dėl ilgalaikio naftos tiekimo Rus 
garantijų mainais už 10 pro- įsigj 
centų „Mažeikių naftos" akci- tai 
jų paketą. Apie tai penktadie- naft 
nį, apsilankę prezidentūroje, sake 
premjeras Andrius Kubilius ir mo ] 
ūkio ministras Valentinas Mi- t 
laknis informavo valstybės va- timi 
dovą Valdą Adamkų. rija. 

„Susitikime aptarėme nau- lian 
jausią derybų su galimais naf- viai 
tos tiekėjais situaciją. Manau, siek 

Tautininkai ] 
raginimą su: 

Vilnius, balandžio 17 d. vien 
(BNS) — J Lietuvos liberalų saki 
sąjungos (LLS) raginimą bur- kas 
tis dešiniosiomis ir centro poli- jėgų 
tinėms jėgoms kol kas atsi- dar 
liepė tik Tautininkų sąjunga, proe 
viena mažesniųjų Lietuvos R 
partijų, neturinti didesnės niųj 
įtakos nei Seime, nei savival- „vie 
dybėse. mąj 

Spaudos konferencijoje pir- jų r 
madienį LLS pirmininkas Ro- dyn 
landas Paksas sakė. kad ben- šias 
dradarbiavimas su tautinin- klai 
kais prasidėjo dar prieš kovą no. 
vykusius savivaldybių rinki- taip 
mus. did< 

Pasak R. Pakso, liberalai cior 
nėra gavę jokios oficialios kitų paž 
partijų reakcijos ar atsakymų. Kai 
tačiau Centro sąjungos ir kon- Sei 
servatorių atstovai viešai jau niji 
yra įvertinę liberalų inicia- „de 
tyvą silp 

R. Paksas pažymėjo, kad Ii- L 
beralų iniciatyva nekalba apie imt 
bloko ar koalicijos sukūrimą, o dyt 
svarstomos galimybės bendra- so, 
darbiauti partijų „programų nep 
pagrindu tose srityse, kur jos vai 
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Lską rašo 
lalitikas 
s" komentavo, jog Lietu-
i viešųjų ryšių tarptauti-
•oblemų, susijusių su an-
itizmu. 
no pirmininko teigimu, 
situaciją galėtų pakore-
mintis, jog galbūt kau-

d balsavo už Šustauską 
1 jo antisemitinių įšpuo-

inau, pagrindinis jo 
tis — tai kovotojo prieš 
iguosius. atseit, už varg-
;uriuos jis kažkodėl vadi-
bagais", sake V. Lands-
5. Anot jo, „nuoseklus tos 
kos vykdymas turėtų 
įgųjų 'programai' būti 
e ir atimto turto iš
imas ubagams, bet taip 
usiai nebus", nes politi-
'iena kalba prieš rinki-

ir kita — po jų. V. 
sbergis sakė, jog „labai 
•ėtų matyti pasekmių, 
{aunas gali netekti kapi-
investicijų, paramos, pa-
:lumo kaip miestas". V. 
mskas kritiškai vertina 
l susivienijimo „Vatten-
įlanuojamas investicijas į 
o šilumos ūkį. 
oje spaudos konferenci-
jpozicinės LDDP lyderis 
ivas Juršėnas teigė, kad 
•ta skubėti nuvertinant 
istausko veikimo galimy-
3asak Č. Juršėno, „vienas 
:as, kai jis buvo gatvėje ir 
o už valdžią, kitas — kai 
ntrojo pagal dydį miesto 
i, kai ant jo pečių — at-
nybė už šimtus tūkstan-
monių". 

derybose su 
a pažanga 
ierybose su Jukos' kom-
a pasiektas didelis prog-
. Šiuo metu turime aiš-
chemą, kokiu būdu ir ko-
is sąlygomis galime šiai 
os bendrovei pasiūlyti 
:i 'Mažeikių naftos' akcijų 
susiedami su ilgalaikio 
s tiekimo kontraktais", 
V. Milaknis po susitiki-

rezidentūroje. 
kio ministro teigimu, ar-
IUSIU metu Ūkio ministe-
„Mažeikių nafta" „Wil-

>" ir „Jukos" dirbs akty-
kad būtų greičiau pa-

as susitarimas. 

>arėmė 
įteikti 
>dos". LLS pirmininkas 
, jog dar anksti svarstyti, 
galėtų užimti dešiniųjų 
vadovo vietą. „Taip toli 
nesame nuėję, tai yra 

;so pradžia", pridūrė jis. 
Pakso nuomone, deši-

j jėgų vienijimuisi trukdo 
toks ar kitos lyderių pa 
ymas . Seimo rinkimų ir 
izultatų matymas". „Skal-
a procesai, apėmę dešinią-
jėgas, taip pat valdymo 
los smarkiai j a s susilpni-
Manau. kad netikslinga 
eikvoti jėgų. kurių reikia 
lems problemoms, esan-
s dabar šalyje, spręsti", 
mejo LLS pirmininkas, 
u jis pridūrė, kad jei iki 
IO rinkimų neprasidės vie-
nosi procesas, tai po jų 
inė pusė bus pakankamai 
įa". 

.S pareiškimas buvo pri-
us balandžio 13 dieną val-
>s posėdyje. Pasak R. Pak-
nė vienas valdybos narys 
•ieštaravo tokiai iniciaty-

NE 

N u o t r . : Nesul 
palankių sprer 
geležinkelio si; 

Lieti 

Vilnius, b 
(BNS) — „Liet 
bendrovėje ; 
problemų, ir 
spręsti tol, 1 
sužinos vis 
Geležinkelio 
sinės sąjunj 
Vladimiras T 

Pirmadienį 
kai, protes 
„Lietuvos gc 
mos žlugd 
pirmąją profc 
pradėjo Pele 
Vilniaus gel 
kur protestui 
pertverė gėle 
tais ir t rans 
ant pėsčiųjų 
žinkelio. 

Kaip žurn; 
Troščenka, š 
lavimai yra c 
riausybei, c 
geležinkelių" 
ministracijai. 
sirūpina ge 

Lietu 
veil 

Vilnius , 
• BNS) — Vyn 
ketina svai 
veiklos įstat 
kiama sure 
daromą įtak; 
dybai, projek 
jusiu teisės 
projektus. F 
rus, j ie bus p 

Lobistinės 
projekto par 
matytas vv 
2000 metų \ 
įgyvendinime 
Lietuvos pas 
Europos S; 
moję. 

Įstatymo | 
veikla apibn 

L 
Vii 

Vilnius, 
(Elta) —Je i 
vos pilietis ] 
30 centų. 1 
gana greitai 
Vinco Kudi 
sake Vilni, 
profesorius ( 
fondo Vinco 
įamžinti pin 

Sumanyn 
žinti didžio ' 
žadintojo, p: 
himno autor 
co Kudirkos 
fesijos brol 
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iiukusios iš specialiosios paskirties ak i- >c-udro\ 
ulinių, šios sakos prot'es.in.s sąjungos p ' ] ' iausyl* 
stemos žlugdymą. 

įvos geležinkelininkai 
pradėjo protestus 
alandžio 17 d. 
.uvos geležinkelių" 
pra įsisenėjusių 
jų nepavyks iš-

col apie jas ne-
;uomenė. teigė 
personalo profe-
jos pirmininkas 
roščenka. 

geležinkelinin-
stuodami prieš 
tležinkelio siste-
ymą", surengė 
esto akciją, kurią 
sos gatvėje prie 
ežinkelio stoties, 
stojai simboliškai 
žinkelį, su plaka-
parantais sustoję 

tilto virš gele-

ilistams sakė V. 
ios akcijos reika-
laugiau skirti vy-
) ne „Lietuvos 

bendroves ad-
, Vyriausybė ne-

ležinkelio kelei

viniu transportu Pačios 
vaujančio personalo komj 
kūrimas, jo ad~inistra\ 
yra neteisingas, pinigų 
tas yra neaišktai ir n< 
driai sureguliue •.;.5, todėl 
sų profesinė sąjunga r 
kad reikėtų atkreipti dėr 
šias problemas ir visuo 
turėtų spaust; vyriaij 
kad geležinkelis nebūtų 
domas, o jis kekųsi ir 
mūsų ateitis", -akė V. 
čenka. 

Pernai „ I i : , J vos ge 
keliai" patyrė 52.4 mln 
nuostolio, tačiau šiemet 
ketvirtį gavo 1,5 mln. lit' 
no. 

Pagrindinis geležmke 
reikalavimas — „Vyriai 
privalo pradėti normaliai 
ti geležinkelio keleivinio 
sporto rėmimo program 
šios programeis įgyvend 
fondą". Geležinkeliečiai 
pat reikalauja atleisti 
žinkelio transportą nue: 

voje parengtas lobistine 
dos įstatymo projektas 
balandžio 17 d. 

įausybė trečiadienį 
styti Lobistinės 
ymo, kuriuo sie-
guliuoti asmenų 
ą teisės aktų Įei
tą bei su juo susi-
aktų papildymo 

'rojektams prita-
erduoti Seimui. 
veiklos įstatymo 
engimas yra nu-
riausybės 1999-
reiklos programos 
) priemonėse bei 
įrengimo narystei 
yungoje progra-

projekte lobistine 
ėžiami atlygintini 

veiksmai, kuriais siel 
įgyvendinti užsakovo tei 
interesus, paveikti teisės 
priėmimą i pakeitimą, 
dymą arba pripažinimą 
kusiais galios) a r teisės 
projektų ar jų dalių 
ėmimą. 

Lobistu pagal įstatynv 
jektą laikomas turint is 
užsiimti lobistine veikh 
nis asmuo ar įmonė, įs 
organizacija. įrašyta į I 
sąrašą. 

Sprendimu dėl asmei 
įmonių įrašymo į lobist 
rašą priėmimu siūloma j 
ti Vyriausiajai tarnybine 
kos keimisija:. *uri tuo p; 
kontroliuotu bistinę ve 

ietuvos sostinė laukia 
nco Kudirkos paminklo 
balandžio 13 d. 
kiekvienas Lietu-
Daaukotų nors po 
.ietuvos seistineje 
galėtų iškilti dr. 

rkos paminklas, 
aus universiteto 
j in tautas Česnys. 

Kudirkeis vardui 
nininkas. 
įas seistineje įam-
varpininko, tautos 
ublicisto, Lietuvos 
iaus, daktaro Vin-
vardą gi mejo pro-
lams — Vilniaus 

medikų klu: 
būrusi inici; 
teigė šiuo t 
labdaros fone 
valdyba. įn 
atidaryta saš 

Fondas. (K 
nio, jau turi 
koje Lietu1-
padės rinkt: 
tikslui — pa 
si pagalbos n 
deije. JAV. A 

Feindo Ste 
rybas su sku 
nu Jokubor,; 

nariams, 
"vinė gru 

-siu pa ra r 
Išrinkta 

_ struoti j: 
uita. 
•ak prof. C 
*imėjų pe 

miestų 
^as už.sibr 
inklui. Ki 
lietuvius 

-tralijoje. 
ėjai prade 
u>riumi G 
: r Vilniau 
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* ..Lietuvos geležinkel ia i" administracijos . 
į. rūmu surengė protes to akcija prieš šal:es 

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr . ' 
1 

kesėio j Kelių fondą, suregu- , 
Iiuoti geležinkelio transporto 
egzistavimo tvarką arba at
leisti keleivinį geležinkelio 

ado- transportą nuo didžiosios da-
idos lies mokesčių, pakeisti „Lietu-
mas vos geležinkeliuose" galio-
rau- jančią darbo laiko apskaitos 
ikai- tvarką. 
mū- Prie Vyriausybės rūmų pro- . 
ano, testo akcijos dalyviai surengė « 
esį į mitingą, o geležinkelininkų at- , 
nenė stovai vyriausybei įteiks rei-
sybę, kalavimus. 
Slug- Praėjusią savaitę Specialio-
būtų šios patirties akcinės ben-
Toš- drovės (SP AB) „Lietuvos ge

ležinkeliai" darbuotojai susiti-
2žin- ko su generaliniu direktoriu-
litų mi Kęstučiu Dirgėla, kur ap-

>er I tarė kai kuriuos profesinės 
pel- sąjungos keliamus reikalavi

mus: nemažinti darbuotojų 
ečių skaičiaus geležinkelyje, pakel-
sybė ti atlyginimus kvalifikuotiems 
kur- geležinkelio darbuotojams bei 
ran- daugelis kitų. 

bei Tačiau susitikime nebuvo 
limo priimta jokių sprendimų, ir 
taip todėl geležinkelio darbuotojai 

gėle- nutarė neatsisakyti protesto 
mo- akcijos. 

Lobistais neturės teisės būti 
S fiziniai asmenys iki 18 metų, 

buvę valstybės politikai ir tar
nautojai, jeigu iki prašymo dėl 

iama įrašymo į lobistų sąrašų patei-
inius kimo dienos nesuėjo vieneri 
aktų metai nuo jo kadencijos ir 
tapil- įgaliojimų pasikeitimo. Lobis-
nete- tais taip pat negalės būti val-
aktų stybės politikai ir tarnautojai, 
epri- kuriems jų tarnybą reglamen

tuojančiais teisės aktais 
pro- draudžiama būti įmonių. įstai-

teisę gų bei organizacijų valdymo 
fizi- organų nariais ir gauti kitą, 

aiga. ne tarnybinį atlyginimą. Lo
bistų bistu negalės būti biudžetinės 

įmonės ir Lietuvos bankas, 
ų ar Lobistinės veiklos užsakovais 
1 są- įstatymo projekte draudžiama 
avės- būti valstybės politikams ir 
? eti- tarnautojams, valstybės a r 
iiu ir vietos savivaldos instituci-
dą. joms. 

ros departamento vyriausiuo
ju architektu Augiu Guču. Iš
aiškėjo, kad Vinco Kudirkos 
paminklui Vilniaus miesto 

Susi- plane yra numatytos net ke-
e įs- lieis vietos. Tebuvo laukiama 
os ir pilieiėių pasiūlymų. 
bodo Taigi, pabrėžia prof. G. Čes-
tatai. nys. Vilniaus medikų idėja — 

savalaike ir reikalinga. Dabar 
Čes- belieka laukti aukų. Prof. G. 

kioli- Česnys tiki. kad žmonės sup-
Jie ras. ke>kios svarbios mums 

žtam šiandien yra Vinco Kudirkos 
;ipta- skelbtos idėjos, tiki. kad .,Lie--
iana- tuvos sostinė sulauks dienos. 

kai Vincei Kudirkos įs,anuotas 
:o de- varpas vel žadins apsnūdusią 
dimi- mūsų dvasią ir kels doriems 
plct- darbams". 
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b j Tėvynėje pasi 
• Se imo p i r m i n i n k a s Vy-
u t a s L a n d s b e r g i s pirma-
enį spaudos konferencijoje 
itikavo Seimo Nuosaikiųjų 
mservatorių frakciją už ne-
ntančią kritiką. Jo nuo-
one, mažai kas ginčija aki-
lizdžius dalykus, kur yra 
etuvos sunkumai. „Tiktai 
ena grupė kartoja tą pačią 
okštelę, kad mokesčius rei-
a surinkti ir viskas būtų ge-
i", — sakė Seimo vadovas, 
jvynės sąjungos (Lietuvos 
mservatoriųj pirmininkas. 
s teigė, jog vienas požiūris 
•a toks, jog gamyba krito dėl 
>, kad užsidarė rinkos. Da-
artinė naujausia statistika 
)do. V. Landsbergio duomeni-
įis, kad Lietuva negavo trijų 
nlijardų litų pajamų iš NVS 
inkos. „Kitas požiūris yra 
}ks, kad krito mokesčių su-
inkimas, nes po tų, kurie ge-
ai surinkdavo mokesčius, at-
ijo tie, kurie nemoka surinkti 
lokesčių. Manau, kad tai yra 
998 metų modernaus po-
lūrio į Rusijos krizę tąsa", — 
akė V. Landsbergis. Iš tik-
ųjų, jo nuomone, priežastis 
eikia matyti plačiau, atei-
ančias iš seniau. Seimo vado-
o nuomone, reikia atkreipti 
ėmesį, kad, palyginti su Lat-
ija ir Estija, Lietuvoje ma-
;iau darbininkų — tik 16 pro-
:entų gy-v-entojų, Latvijoje ir 
Sstijoje — apie 25 proc. (ELTA) 

• D i e n r a š t i s „Respubl i 
ka" pranešė, kad praėjusių 
netų kovo mėnesį klausymosi 
iparatūra aptikta „Geležinio 
•ilko" brigados Alytaus bata-
iono vado pulkininko leite-
lanto Antano Romaškos kabi-
įete. Ji buvo sumontuota elek-
ros laido prailgintuve. Netru-
cus po incidento A. Romaška 
>uvo paskirtas „Geležinio vil-
io" štabo viršininku. Pasak 
lienraščio, tokias pareigas ei-
lančiam kar ininkui prieina-
nos beveik visos Lietuvos ka-
iuomenės paslaptys. Pats A. 
Romaška dienraščiui teigė per 
iaug nenustebęs, kad buvu-
iame kabinete rasta pasik-
ausymo apa ra tū ra . Karinin
kas sakė „puikiai žinojęs". 
:ad jį stebi Krašto apsaugos 
ninisterijos (KAM; 2-asis de-
lar tamentas . Generalinis pro
kuroras ir jo pavaduotojai ka-
egoriškai paneigė, jog klausy-
nosi apara tūrą galėjo lega-
iai įrengti Lietuvos specialio-
iios tarnybos, nes prokura-
ūra nėra davusi tokios sank-
:ijos. Tuo tarpu KAM minis-
;ras Č. Stankevičius teigė. 
tad dienraščio ..minimo nusi
kaltimo prieš Lietuvos valsty-
>ę faktas nenustatytas", nors 
(artu ministras pripažino. 
<ad KAM ŠĮ įvykį tiria. Anot 
!0, per A. Romaškos darbo lai-
<ą buvo tikrinamos žinios del 
eidimo dirbti su slapta infor-
nacija. 

• P e r n a i Lietuvoje eis-
•no ne la imėse žuvo 748 
įmones, sužeista daugiau nei 
r .000.Pasaulio banko duome
nims, kasmet del nesaugaus 
;ismo Lietuvos keliuose' vals-
ybė patiria 1.3 mlrd. Lt nuos-
olio. Rizika pakliūti į eismo 
įclaimę Lietuvos keliuose 5-6 
;artus didesne nei Skandina-
ijos valstybėse. Susisiekimo 
ninisterijos pareigūnai baimi-
lasi. kad turistai Lietuveis ne-
mtų vadinti ..antrąja Portu-
alija", nes joje ke-liai nesau-
i a u s i . . Eit.i-

• Krašl 
s ter i ja pi 
kad savai' 
nyje nuo 
me vagone 
skirti šau 
mis. šaud 
nos Čekij 
dentas įv} 
kavos gėle 
toli Lenki 
bėgių nuv 
vininio s 
šaudmenij 
per incic 
Avarijos j 
KAM, tiek 
keliai. Pr 
jos galim 
manoma, 
dėl tecl 
(BNS) 

• Užsic 
s te rųo je 
madienį Į 
Bendrada 
nos progi 
regiono š; 
mo komit 
tariami 
abipus si 
mumai, k 
Siamas I 
mo dokui 
PHARE 
projektai 
teikė du 
2 mln. e 
Baltijos 
bendradž 
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žvalgius 
to a p s a u g o s m i n i -
rmadienį patvirtino, 
tgalį Lenkijos pasie-
bėgių nuriedėjusia-
i buvo kariuomenei 
dmenys. BNS žinio-
menys įsigyti iš vie-
os bendrovių. Inci-
'ko šeštadienį Moc-
jžinkelio stotyje ne-
jos sienos, kai nuo 
ažiavo vienas iš kro-
ąstato vagonų su 
i kroviniu. Žmonės 
lentą nenukentėjo, 
priežastis tiria tiek 
: ir Lietuvos geležin-
eliminariai diversi-f 
ybe atmetama, ir, 

kad avarija įvyko 
"minių priežasčių. 

;nio r e i k a l ų min i -
(URM) Vilniuje pir-
Dosėdžiauja PHARE 
rbiavimo abipus sie-
amos Baltijos jūros 
alių bendradarbiavi-
etas. Susitikime ap-

bendradarbiavimo 
enos programos pir-
uriais remiantis ruo-
5endras programavi-
nentas, ir tvirtinami 

šalių investiciniai 
. Šiemet Lietuva pa-
regioninės reikšmės, 
urų vertės projektus, 
jūros regiono šalių 

irbiavimo komitetas 
aręsti, kurių projektų 
nimui bus skirtas fi
nas. (BNS i 
u sva rb iaus ių savo 
ių Lenkijos Lietuvos 

klubas laiko gerai 
:i po metų Lenkijoje 
ims Lietuvos kultū-
oras. pareiškė klubo 
kas Leonas Bradow-
adienį Varšuvos isto-
uziejuje įvykusiame 
anizacijos ataskaiti-
r rinkimų susirinki-
rtimesnių planų klu-
ato lietuvių, lenkų ir 
lba išleisti 1791 metų 

3 d. konstitucijos 
ta proga surengti ju-
s susitikimus Lietu-
•enkijoje. Klubas taip 
i kitais metais įgy-
seną idėją — Lietu-

.enkijoje surengti Vi-
Rytų Europos šalių 

nio jaunimo susitiki-
..Žvilgsnis į XXI am-
ropą". Prieš 12 metų 
klubas rengia ir Lie-
•i Lenkijos intelek-
įsitikimus. kuriueise 
dal>"vauja ..Kultūros 
faktorius Bronys Sa-
(BNS) 

is pardavimų apim 
inevežio alkoholinių 
endrove ..Sema" per 
ių metų ketvirtį pa-
lr> tūkst. litų nuosto-
5.3 proc. daugiau nei 
atį laikotarpį pernai. 
Inansu direktore Si-
liene sake. kad pir-
firčio metu patirtas 

beveik nesiskiria 
uotei. kuris buvo nu-
900 tukst. litų. Per 
letų ketvirtį nuostei-
nama sumažinti iki 
. litu. 

LENDORIV8 
i io 1 8 d Apolonijus. Eit-
Ifnius. Girmante. Laura. 
line 
Ižio 19 d Aiste, Kirimas. 
•onas. Lpontina, Nomgai-
. Timonas. 

• 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
GYDUOLĖS 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 
Šių dienų spauda vis dau- ja apie 68 dol. Saw Palmetto 

giau ir daugiau pripažįsta, jog 
įvairių gelių bei medžių lapų 
ir žievės ekstraktai gydo kai 
kurias ligas. Visai neseniai 
Duke universitetas ir Valsty
binis sveikatos institutas, kar
tu su \orth Carolina universi
tetu, suruošė konferenciją, ku
rios metu buvo nagrinėjama 
įvairių augalų gydomosios sa
vybės. Tokios gyduolės Ameri
koje FDA nėra reguliuojamos 
ir nepripažįstamos vaistais. 
Amerikos medicinos mokyklos 
nemoko studentų ir nesupa
žindina jų su augalų gydomo
mis savybėmis. Mokslinė lite
ratūra irg: neduoda daug ži
nių, tuo tarpu Vokietijoje gy
duoles yra plačiai tiriamos ir 
jų auginimas, paruošimas bei 
vartojimas yra valdžios prie
žiūroje. 

Reikia pripažinti, kad kai 

dozė yra 320 miligramų per 
parą, arba tinktūros 3-5 cc 
triskart dienoje. 

Kita gyduolė, Ginsing, Kini
joje buvo vartojama daugiau 
negu 2000 metų. Ginsing yra 
trys rūšys. Azjos arba Kinijos 
ginsing yra giminingos augi
namai Amerikoje. Ginsing 
mažina aukštą kraujo spau
dimą, stiprina virškinamąjį 
traktą, didina energiją ir ma
žina nervinę įtampą. Pašalinio 
veikimo reiškiniai pasitaiko 
retai. Dr. Kits, University of 
British Columbia, sako, kad 
ginsing turi antioksidinių sa
vybių, tai yra stabdo arterijų 
ligas, susijusias su senėjimu. 

Kita gyduolė, Ginkgo biloba, 
yra ginkgo bilobos medžio ek
straktas, prirašomas vyresnio 
amžiaus žmonėms, ypač 
tiems, kurių protinis pajėgu-

kurių ligų atveju gyduolės bū- mas silpnėja. Be to, ši gyduolė 
na efektingos. Daugiau negu dar gerina nuotaiką ir mažina 
20 gerai kontroliuotų tyrimų baiminimąsi. Ji yra ypač po-
parode, kad lengvos depresijos 
arba nervinės įtampos atveju 
St. John's \Vort veikia lygiai 
taip, kaip ir farmokologiniai 
vaistai, ir sukelia mažiau pa
šalinio veikimo neigiamų reiš
kinių. Todėl ši gyduolė Vokie
tijoje, Šveicarijoje ir Austrijoje 
yra plačiai vartojama depre
siją gydyti. Tų kraštų sveika
tos apsaugos įstaigos apmoka 
jų vartojimą. Kai kurie Duke 
universiteto psichiatrai mano, 
kad St. John's Wort gyduolę 
reikia daugiau tirti, nes nėra 
žinoma, ar, ją ilgai vartojant, 
žmogaus kūne nesusidaro ko
kie negatyvūs pašalinio veiki
mo reiškiniai. Be to, problema 
yra ir ta, kad žmonės, kurie 
vartoja šią gyduolę, vartoja ją 
nereguliariai, nevienodais kie
kiais ir be gydytojo priežiūros. 
Ją vartojant, rekomenduoja
ma dozė yra 20 arba 30 lašų 
keturiskart dienoje arba trys 
kapsulės triskart dienoje. Bet 
jų gydomasis veikimas prasi
deda tik po kelių dienų, todėl 
akutinės depresijos atveju St. 
John's Wort netinka vartoji
mui. Depresija yra labai rimta 
liga, sukelianti daug savižu
dybių, todėl vartojimas vaistų 
be gydytojo priežiūros kelia 
dideli rūpestį. Ši gyduolė turi 
ir neigiamu savybių. Pavyz
džiui, mažina veikimą vaistų, 
gydančių HrV infekciją, arba 
silpnina vaistų, mažinančių 
persodintų organų atmetimo 
reakciją. Šiuo metu Valstybi
nis sveikatos institutas kartu 
su Pfizerio vaistų bendrove ti
ria kitas šios gyduolės gydo
mąsias savybes. 

Kita gyduole Sau Palmetto 
palengvina šlapimo tekėjimą 
ir mažina prostatos padidėji
mą. Saw Palmetto yra žemo
sios palmės vaisių ekstraktas, 
vartojamas tinktūrų arba mil
telių forma. 

Veteranų Chroniniu ligų 
centre. Minneapolyje dr. T. J. 
Wilt. patikrinęs 18 studijų, 
nustatė, kad Palmetto veikia 
lygiai taip. kaip farmakologi
niai vaistai Prosear ir sukelia 
mažiau pasalinio veikimo reiš
kiniu. Prosear sukelia impo
tencija ir mažina PSA kiekį 
kraujyje. Tokiu būdu klaidina 
gydytoją, PSA tyrimas yra ge
ri- bodas nustatyti, ar tas as-
- . turi prostatos vėžį. Juo 
-:.-> -.-. .<<•.<:- FSA kraujyje, 
'..-. •: ':•-.-.<: galimybe, kad 
:.' - -•',-! vėžio aug-
•• ' . . . atveju, mažeji-

' ' maskuoja vė
žio • .. ••... -.•-,'. Sau Palmetto 
tok;', y<'•>...:..'. .-.Kimo neturi. 
Be to. Sa J. Palmetto yra piges
nis. Mėnesiui kamuoja apie 15 
dol.. tuo tarpu Prosear kainuo-

puliari Vokietijoje, Prancūzijo
je. Kinijoje ji buvo vartojama 
jau prieš 5000 metų. Manoma, 
kad ji reguliuoja kraujo indų 
elastingumą ir tokiu būdu ge
rina kraujo apytaką smege
nyse ir kojose. Dėl šių savybių 
ji yra vartojama kraujo indų 
apytakai padidinti. Dr. Le-
Bars, New York University, 
sako,kad, pagal gerai kontro
liuotą studiją, iš 137 demenci
ja sergančių žmonių vienam 
trečdaliui sulėtėjo protinis 
silpnėjimas. Tokia studija bu
vo aprašyta „The Journal of 
American Medical Associa-
tion" 1997 metais. Nepaisant 
šių gerų savybių, dar reikia 
daugiau tyrimų, kad ši gyduo
lė būtų pripažinta patikima 
priemone demencijai gydyti. 
Klinikiniai tyrimai rodo, kad 
120 iki 240 miligramų, imant 
2 ar 3 kart per parą, 8 iki 12 
savaičių laikotarpyje, pageri
na atmintį tiems, kurie turi 
arterosklerozę. Bet, ją duo
dant sveikiems žmonėms, ne
buvo pastebėta, kad jiems pa
gerėtų atmintis. 

Epidemiologinės studijos 
įtaigoja, kad česnakas, žalias 
arba virtas, bet tik tikras ne
dirbtinis, mažina skrandžio ir 
žarnų vėžio išsivystymo gali
mybę. 

Echinacea ekstraktai yra 
pripažinti gera priemone gripo 
gydymui. Dr. Rudolf Bauer, 
Heinric Heine, University 
Duesseldorf, aprašė kelias, ge
rai kontroliuotas, studijas, ku
riose echinacea ekstraktas su
trumpino keliom dienom gripo 
ligos eigą ir sumažino simpto
mus. Pagal dr. Bauer, echina
cea veiksmingumas priklauso 
nuo jos rūšies ir ekstrakto pa
ruošimo. 

Dr. V. Tyler, Purdue Univer
sity, gyduoles vadina atskies
tais vaistais ir mano, kad jos 
turėtų būti pripažintos vais
tais, reguliuojamais FDA. To
kiam pripažinimui reikia Kon
greso nutarimo-akto. 1994 me
tais Kongresas nutarė, kad, 
pagal Dietary Supplement 
Health and Ediication Act, gy
duolės yra laikomos maisto 
priedu, o ne vaistais. Toks 
Kongreso Aktas neleidžia gy
duolių gamintojams rašyti ant 
etiketės, kad tas gaminys gali 
apsaugoti žmogų nuo ligos ar
ba sumažinti ligos simptomus. 
FDA sako, kad jie negali ap
robuoti gyduolių taip, kaip ap
robuoja farmakologinius vais
tus, nes gyduolių gamintojai 
neduoda tokių garantijų, ko
kios būna suteikiamos nau
jiems farmakologiniams vais
tams. Nepaisant, kad gyduo
lės duoda mažai neigiamų pa

švenč iant Pasaulio sveikatos dieną s.m balandžio 4, eisenoje su šūkiais dalyvavo Vilniaus miesto miesto mok
sleiviai. Šių metų Sveikatos dienos šūkis: „Sveikas kraujas — sveikas aš!" Nuotr. Eltos 

KO NEŽINOJOTE APIE ARBATĄ 
Nuo seno žinoma, kad arba

ta padeda kovoti su senatve. 
Neseniai tai patvirtino dar 
vieno Japonijos mokslininko 
atlikto tyrimo rezultatai. Išty
rus 1,371 vyrą, perkopusį 40 
metų amžiaus ribą, paaiškėjo, 
kad tų, kurie gėrė daug ža
liosios arbatos, kraujyje dides
nis gerojo cholesterolio kiekis. 
Net rūkančiųjų vyrų, kurie 
per dieną išgerdavo daugiau 
negu 10 mažų japoniškų puo
delių žaliosios arbatos, oksida
cinių riebalų kiekis organizme 
buvo ne didesnis negu nerū
kančiųjų. Taigi galima many
ti, kad arbata neutralizuoja 
laisvuosius radikalus, kurie 
skatina arterijų užsikimšimą. 
Geriančiųjų daug arbatos vyrų 
kepenys buvo sveikesnės. 

Žalioji arbata padeda'azijie
čių rasės vyrams, kurie surū
ko gerokai daugiau cigarečių 
negu amerikiečiai, išsaugoti 
plaučius: jie kur kas rečiau 
miršta nuo plaučių vėžio. Ko
rėjoje gyvenantys arbatos mė
gėjai, net rūkydami, rečiau 
kenčia dėl ląstelių mutacijos. 
Geriančių daug žaliosios arba
tos organizme ląstelių mutaci
ja buvo tokia pat maža, kaip ir 
nerūkančiųjų. O rūkančiųjų, 
kurie negeria arbatos, mutaci
ja gerokai didesnė, todėl didė
ja ir rizika susirgti. 

Žaliojoje arbatoje esantys 
antioksidantai padeda pasi
priešinti kenksmingam tabako 
dūmų poveikiui, saugo orga
nizmo ląsteles. 

Daugybės tyrimų rezultatai 
rodo, kad tik juodojoje bei 
žaliojoje arbatoje yra daug an
tioksidantų, o vaistingųjų žo
lių arbatose paprastai jų nėra. 
Anksčiau buvo manoma, kad 
sveikatai naudingesnės žolių 
arbatos, bet dabar ši nuomonė 
pakito. Nors žolių arbatos, 
pasižymi gydomosiomis sa
vybėmis, bet su senatve ge
riau kovoja arbatžolių arba
tos. 

Arbata — ne tik puikus 
gėrimas. Seniai žinomos ir jos 
gydomosios savybės. Pavyz
džiui: 

Persisaldžius, kaip prakai
tavimą skatinanti priemonė, 
geriama vidutinio stiprumo 

šalinio veikimo reiškinių ir 
yra palyginti saugios, bet kad 
jos būtų pripažintos vaistais, 
reikia daugiau kontroliuotų 
tyrimų ir Kongreso naujo ak
to. 

Užbaigiant noriu priminti, 
kad gyduoles vartoti kartu su 
farmakologiniais vaistais be 
gydytojo leidimo negalima. Pa
vyzdžiui, ginkgo biloba maži
na kraujo krešėjimą, todėl jos 
negalima vartoti su aspirinu, 
coumadinu, plavix, peršanti-
ne, nes šie vaistai irgi mažina 
kraujo krešėjimą. Todėl nevar
tok gyduolių be gydytojo ži
nios ir visada pasakyk jam, 
jeigu jas vartoji. 

arbata su pienu. 
Esant akių vokų uždegi

mui, konjunktyvitui ar į akį 
patekus krislui, padeda stip
rus žaliosios ar juodosios ar
batos užpilas atvėsęs). 

Skrandžio, dvylikapirštės 
žarnos bei išviršines opas gyti 
skatina stipri žalioji arbata. 

Akies „mieži" galima išgy
dyti šviežiai užplikytos žalio
sios arbatos (1 šaukštelis stik
linei verdančio vandens) karš
tais pavilgais. 

Kai kelionėje supa, kamuo
ja jūros liga, taip pat nėščioms 
moterims pykinimui slopinti 
pravartu pakramtyti sausos 
žaliosios arbatos. 

Apsinuodijus alkoholiu 
ar vaistais, pirmutinis prieš
nuodis labai stipri, saldi arba
ta su pienu. 

Arbata su^ pienu ir druska 
dezinfekuoja virškinimo trak
tą, išvalo susikaupusias dujas. 

Arbata su razinomis slopi
na žarnyno uždegimą, minkš

tina vid'rius, malšina troš
kulį, šauna liežuvio apnašas. 

Kraujuojant dantenoms 
(parodontozė), burnos ertmę 
patartina ilgokai (po 15 min.) 
skalauti arbata, paruošta iš 
šaukštelio arbatžolių ir sus
mulkintos česnako skiltelės 
stiklinei verdančio vandens 
(plikoma 20 min.). Arbatoje 
daug rauginių medžiagų gydo 
dantenų mažas opeles, dauge
liui žinomos ir česnako gydo
mosios savybės. 

Arbata — puiki plaukų 
priežiūros priemonė. Galvą 
trinkti geriausia paprastu vai
kišku muilu, tiksliau, jo pa-
muilėmis, paskui plaukus 
rūpestingai išskalauti stipriu 
arbatos nuoviru, Per savaitę 
surinkti arbatos tirščiai pavi
rinami prastesniame inde (ar
bata indus juodina), po 1,5-2 
vai. nuoviras nukošiamas. 
Taip plaunami plaukai tampa 
žvilgantys, atrodo gyvybingi, 
nelygu arbatos stiprumas, įgy
ja atspalvį. — auksinį arba 
kaštoninį. ig įvarios spaudos 

VYKSTA KONKURSAS „LIETUVOS 
KAIMAS XXI a. IŠVAKARĖSE" 

JULIUS AUKŠTAITIS 
J korespondenciją „Kviečia

me rašyti kaimo istoriją", iš
spausdintą 1999 m. rugsėjo 29 
d. „Drauge", pirmasis atsiliepė 
Kanadoje gyvenantis Balys 
Balaišis. Šiomis dienomis ga
vau kitą labai malonų laišką 
iš JAV Ritonės Tonkūnaitės-
Rudaitienės. Štai ką tautiečiai 
rašo. 

Balys Balaišis rašo apie 
Vaitkūnų 24 sodybų valakinį 
kaimą, buvusį Svėdasų para
pijoje, savo atsiminimus ir a.a. 
tėvo pasakojimus. Kaimas bu
vo iki 1911 m. 1912 m., Adomo 
Balaišio iniciatyva, buvo išda
lintas į viensėdžius. Aprašo
mas bendras kaimo vaizdas, o 
detaliau apie Balaišių sodybą: 

„Įvažiavęs į kaimą, pajusi 
malonų jausmą. Sodybos, nors 
ir senos, saulės ir vėjo nugai
rintomis apvalių rąstų sieno
mis, šiaudais dengtais stogais, 
iš kurių kyšo vienas ar du ka
minai, žiūrint, kurie ūkinin
kai daugiau pasiturinys..." 

O dabar žvilgterėkim į klė
ties mergaičių kambarį. 
„...Pirmasis klėties skyrius 
įrengtas, kaip ir gyvenamasis, 
su grindimis ir lubomis. Jame 
stovi dvi lovos, pora blizgančių 
kamodų ir kuparas (skrynia), 
kuriuose yra laikomi papuo
šalai, pasodiniai audiniai ir 
kitokie mergaičių 'slėpiniai', 
nes kaip tik šis skyrius ir yra 
skirtas mergaitėms — vyrams 
ten įeiti draudžiama arba tik 
su pakvietimu. Viename pa
kraštyje yra staliukas su krės
lu, o siena puošia didelis Šv. 
Marijos į dangų ėmimo pa
veikslas, pora žvakių ir daug, 
daug gėlių, nuo kurių ir visas 

kambarys kvepia. Vasaros 
metu ten mergaitės ir miega. 
Jų pasididžiavimas — tai gė
lių darželis gyvenamo namo 
palangėj. 

Antras klėties kambarys 
priklauso vyrams. Jame rasis 
varstotas ir visi staliaus įran
kiai. Trečiame klėties kamba
ryje — visas šeimininko pasi
didžiavimas. Visas kambarys 
padalintas į atskiras pertva
ras, kuriuose supilta rugiai, 
kviečiai, avižos ir kitų javų 
sėklos. Ten pat stovi kubilai 
miltams, sėmenims bei kito
kios rūšies grūdams: žir
niams, pupoms ir t.t. Pakrai
gėse ant vielų ar virvių suka
bintos rūkytų lašinių ir kum
pių atsargos. Skyrius turi pa
tikimą užraktą, kuris yra šei
mininkės žinioje". 

Apie mūsų krašto žmonių 
jau senų senovėje žinomą vai
šingumą rašoma: „Jei užeitų 
noras užsukti pasiteirauti kas 
juose (ūkiuose ) gyvena, šeimi
ninkai priims, kaip lauktą 
svečią, įsives į gryčią ir pa
kvies sėsti prie stalo, tardami 
'prašom sėsti būsi svečias'. O 
jeigu pokalbis užtruks, būsi 
pavaišintas baltu sūriu ar 
agurkais su medum, ko Lietu
vos kaime niekad netrūksta. 
Paklausus kaip vadinasi šis 
kaimas, atsakys, kad tai Vait-
kūnai-Antajera I". 

O Ritonė Tonkūnaitė-Rudai-
tienė atsiuntė a.a. tėvelio My
kolo Tonkūno gimtinės Sta
čiūnų (Pasvalio raj.) carinių 
laikų kaimo aprašymą, kuris 
nuo sovietų okupacijos laikų 
jau nebeegzistuoja. 

Kaimas ir jame gyvenantys 
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ūkininkai charakterizuoti gy
vai, originaliai. Štai: „Penktos 
sodybos (pridėtas kaimo pla
nas) Baliūnas — smulkus' 
vagišius. Tokie asmenys suei
gos nutarimu galėjo būti iš 
kaimo pašalinti. Toks nutari
mas buvo padarytas ir Baliū-
nų šeima ištremta kažkur Ru
sijos šiaurėn". Šių dienų vagi
šiams ir girtuokliams tikrai 
būtų gera pamoka. -

„...Mūsų kiemas (Mykolo 
Tonkūno) buvo mūsų ir kai
mynų vaikų pramogų, išdyka
vimo centras. Pavyzdžiui, ug
nies susikūrimas ant prieklė
čio medinių grindų, po šiaudi
niu stogu. Mums 'besišildant', 
bernas parvažiavo su rugių 
vežimu. Ties šuliniu sustojo, 
pasiėmė vandens ir užgesino 
mūsų ugnelę. Nieko nesakęs, 
iškrovė rugius klojime ir išva
žiavo pasitikti kito vežimo. 
Bet iš klojimo išėjo mama ir 
sako: 'Vaikeliai, vaikeliai, dė
kokite Dievui, kad jis jus ir 
mus globoja ir nekilo gaisras... 
Juk galėjote mus ubagais pa
leisti'... Ir viskas. Mes susi-
graudinom ir pravirkom. Pra
virko ir mama. Ir kaip nesi
jaudinsi! Kai pamačiau, kaip 
galvotrūkčiais bernas šoko 
prie šulinio prisipilti kibirą 
vandens ir skubino prie mūsų 
gesinti ugnies, supratau, kad 
būsiu padaręs kažką labai ne
gero, kad tuoj ateis mama ir 
nepagailės kirčių j užpakalį. O 
atsitiko visai priešingai. Ji ap
kabino mus, persigandusius, 
glostė mums galvas be pykčio, 
bet su meile, tardama, vaike
liai, vaikeliai... Mano baimę 
pakeitė šiltas meilės jausmas 
mamai. Ši vaikystėje patirta 
motiniška meilė vaikams, pa
siliko gyva iki šiolei praeities 
atsiminimuose". 

Iš senųjų papročių randame 
įdomų krivūlės aprašymą. „Ta 
lazda (kuri gulėjo ant prie
klėčio lubų) buvo keturkampė, 
į apačią plonėjanti. Visi keturi 
šonai išramtyti kažkokiais 
ženklais. Ji vadinosi krivūlė. 
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4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
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Tai gatvės panaktinio valdžios 
simbolis. Kas naktį vienas kie
mas iš devynių turėjo būti 
gatvės sargyboje. Jeigu kas 
pasirodydavo įtartina, turėjo 
ištirti ir galimą pavojų paša
linti, net miegančius pažadin
ti. Rytą, sargybą baigęs, kri
vulę perduodavo kitam kie
mui. Tėvo atminime tos sargy
bos jau nebuvo. Ta krivūlė, 
matyt, buvo įvesta dar kuni
gaikščių valdomoje Lietuvoje, 
kada buvo įvykdyta valakų re
forma". 

Gražūs jaunimo susibūrimai 
buvo šienapjūtė, Šv. Jono iš
vakarės ir rudeninės javų kū
limo talkos. 

„...Kaimo pasakoriai apie 
jaują turėjo daugybę vieną už 
kitą baisesnių 'tikrų istorijų', 
su jos gyventojais velniais, ra
ganomis, jų veselijomis, įsivi
liotų aukų, ypač vaikų, užku-
tenimais. Mums vaikams net 
ir dienos metu pro jaują buvo 
baisu praeiti..." 

Atpasakojau tik mažą dalį 
laiškuose aprašytų senųjų pa
pročių. Tai neįkainojamos ver
tybės, kurių nevalia pamiršti. 

Kviečiu užrašyti tėvų, savo 
prisiminimus apie gimtąjį kai
mą, buvusį gyvenimą, papro
čius, vietovių vardus, nes 
kiekviena diena eina užmarš
tin. Surinkę kaimų aprašy
mus, perduosim kraštotyros, 
lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto archyvams, pagal iš
gales, ruošim leidinius. Lauk
sime malonių laiškų. Rašykite 
adresu: Juliui Aukštaičiui, 
Lietuvai pagražinti draugija, 
Smolensko g. Nr. 15, Vilnius 
2006, Lietuva. 
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DAVĖ MUMS NEĮKAINOJAMĄ 
DOVANĄ — BENDRAVIMĄ 

Pokalbis apie išeiviją, kultūrą ir susitikimą džiaugsmą 

2000 m. kovo 12 d. Vilniuje, 
Radvilų rūmuose (Vilniaus g.) 
iškilmingai buvo atidaryta pa
saulio lietuvių meno paroda 
„Sugrįžusi •išeivijos dailė", 
skirta Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 10-mečiui. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
parodos garbės globėjai — LR 
Seimo pirmininkas prof. V. 
Landsbergis ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
bos pirmininkė Regina F. Na-
rušienė, taip pat JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija A. Remienė, Vilniaus dai
lės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys, gausus bū
rys kultūros veikėjų ir dailės 
gerbėjų. Kovo 15 d. tuose pat 
rūmuose, išeivijos dailininkų 
paveikslų fone įvyko pirmasis 
vakaras (pokalbiai apie išei
vijos dailę vyks visą vasarą) 
susitikimas su JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininke ir 
šios parodos pargabenimo iš 
Čikagos į Lietuvą projekto 
vykdytoja Marija Bareikaite 
Remiene. 

„Draugo" skaitytojams siūlo
me šio vakaro dalyvių ir vieš
nios iš Čikagos pokalbį. Va
kare dalyvavo Vilniaus inte
lektualai — dailės kritikai, is
torikai ir dailės gerbėjai. Jau
ni muzikantai broliai Aidas 
(fortepijonas) ir Dainius 
(smuikas) Puodžiukai atliko 
H. Wieniawsky, A. Dvorak, M. 
Ravel ir kt. muziką. Susitiki
mas buvo labai šiltas ir vi
siems paliko malonų įspūdį. 

Vakarą vedė Vilniaus pa
veikslų galerijos vedėjas Vy
tautas Balčiūnas. 

Vytautas Balčiūnas: Kuni
gas Stasys Yla mėgdavo karto
ti, kad žmogaus gyvenimas 
yra toks, kokia yra jo diena. 
Pasakyk, kokia tavo diena, aš 
pasakysiu, koks tavo gyveni
mas. Tai kokia JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkės die
na? 

Marga Remienė: Sunku 
apibrėžti. Mums šioje žemėje 
svarbu išlikti lietuviais. Tuo 
paremtas visas Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės gyveni
mas. Prieš 50 metų pasirašyta 
Lietuvių Charta, kurios 50-
metį pernai šventėme, yra tar
si mūsų Šventas raštas ir mū
sų gyvenimo kelrodis. Ir ne tik 
kultūros, bet ir visuomeninėje 
veikloje. Ačiū Dievui, per 50 
metų, gyvendami svetimųjų 
jūroje, išlikome lietuviais. Ir 
ne tik išlikome, bet ir kai ką 
sukūrėme. Štai mums su Mag
dalena Stankūniene, kuri čia 
taip pat dalyvauja, teko prisi
dėti prie šių paveikslų atveži
mo į Lietuvą. Tai dovana Lie
tuvai. 

Mano diena prasideda labai 
anksti, dažniausiai 1-2 vai. 
nakties, kai pradeda zirzti 
faksas. Labai dažnai negali 
ramiai pavalgyti pusryčių. Gy
venu Čikagos priemiestyje, o 
kartais su reikalais tenka ke
liauti net du kartus, ypa£ į 
„Draugą", kurio direktorė esu. 
Neturiu sekretorės, oficialioji 
Kultūros tarybos sekretorė pa
rašo tik posėdžių protokolus. 
Visus kitus raštus, o jų nema
žai, rašau pati. Ir taryboje, ir 
Bendruomenėje vyksta inten
syvus bendradarbiavimas ir 
su Lietuva. 

JAV turime 70 tokių lietu
viškų židinių — mažesnių ir 
didesnių, ^ k u r gyvena lietu
vių. Didžiausias židinys, žino
ma, yra Čikaga, kurį mes lai
kome išeivijos sostine. 

Tokį savo gyvenimą, ne tik 
kultūrinį, čia mes sukūrėme 
be savo žemės, bet turim labai 
tvirtus pamatus. Mūsų pama
tas yra lietuvybė. 

VJ$.: Grįžkim prie Jūsų die
nos. Pusryčiai — kalbant tele
fonu, žiūrint faksą, paskui 
„Draugas". Jeigu Jūsų nesu
randa „Drauge", tad ieško 
„Margutyje II"... 

M.R.: Tenka vadovauti ir ra
dijo programai. „Margutis i r , 
radijo programa veikia visuo
meniniais pagrindais. Išsilai
kom iš aukų, skelbiame įvy
kius, kurie vyksta Čikagos 
apylinkėse. „Margutis IT vei
kia "penkias dienas per savai
tę. Tas programas veda trys 
žmonės, atvykę iš Lietuvos. 
Duodame daug žinių iš Lietu
vos, nes gyvename Lietuvos 
džiaugsmais ir vargais. Mūsų 
valdyba yra tas užnugaris, ku
ris finansuoja: renkame pini
gus stočiai sumokėti, mokame 
trims diktoriams. Tokių laidų 
Amerikoje turime nemažai, 
apie dvidešimt. Jos dažniau
siai veikia savaitgaliais, o 
„Margutis II" — penkias die
nas per savaitę. Rengiame 
programas, skelbiame konkur
sus, ruošiame įvairias vaka
rienes, skirtas kultūrai. 

V.B.: Girdėjau formuluotę, 
kad šeštadienis ir sekmadie
nis yra pačios neįdomiausios 
dienos, nes nėra „Margučio 
i r , nes nėra žinių. Taigi, jeigu 
Jūsų nėra „Margutyje II", ieš
kome labai įdomioje vietoje — 
teatre. Turbūt, vienintelėj vie
toj, kur dalyvauja mūsų nau-

"jieji išeiviai, kurių Čikagoje, 
sako, jau apie 20,000. Ką Jūs 
veikiate šiame teatrėlyje? 

M.R.: Mūsų emigracija į 
JAV daugiausia vyko 1947-
1950 m. Iš Lietuvos išvyko be
veik 65 proc. inteligentijos, — 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 18 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Jau po Verbų — 
liaukimės plakę 

Išeivijos dailės parodoje Radvilų rūmuose Vilniuj*.-. 15 kaires: Lietuvos Dailės muziejaus d i rek tor ius 
Romualdas Budrys, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, poetas Kazys Bradūnas, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė. 

meno žmonių ir profesorių 
(veikė netgi Profesorių sąjun
ga). Turėjome teatrą, turėjome 
puikų vadovą Stasį Pilką ir 
kitus, kurie vienas po kito dir
bo ir veikė gan ilgai, tačiau 
laikas savo padarė. Daugelis 
jau išėjo negrįžtamai arba jau 
nebegali dirbti. Ir kuris laikas 
jau nebebuvo, kas tą teatrą or
ganizuoja. Iš istorijos žinome, 
kad anksčiau, Amerikoje veikė 
keliasdešimt lietuvių teatrų, 
tarp jų keli Čikagoje. Bet jie 
jau seniai palaidoti. Šiuo metu 
Amerikoje vienintelis teatras 
— Los Angeles, kuris be per
traukos veikia jau 45 m. Kad 
atsirastų koks židinys, daug 
nereikia, užtenka vieno pasi
šventėlio, kuris užsikrėstų šia 
liga. Kiti du teatrai yra Kana
doje, mūsų kaimynystėje — 
Hamiltone ir Toronte. Čikago
je ilgesnį laiką teatro nebuvo. 
Man kilo mintis suorganizuoti 
teatrą. Laikraščiuose, „Margu
tyje II" skelbiau ir kviečiau 
tuos, kurie domisi teatru. Ir, 
žinot, atsirado apie penkiolika 
entuziastų. Jie labai nori dirb
ti. Nepaprastai puikūs žmo
nės. Aš labai gerai su jais su
gyvenu. Pats pirmasis susirin
kimas įvyko praėjusių metų 
vasario mėnesį. Pradėjom re
petuoti šaltais vakarais Jauni
mo centre. 

Aktoriai repetavo per visus 
praėjusius vasaros karščius ir 
rudenį turėjom pirmą spek
taklį, kuris buvo nepaprastai 
vykęs. Turbūt Jaunimo centro 
salė nebuvo mačiusi tokio ant
plūdžio. Ten yra 650 sėdimų 
vietų, visos jos buvo užimtos ir 
buvo dar stovinčių. Kitiems 
nė"t teko grįžti į namus. 

V.B.: Savotiška „Amerikos 
pirtyie" tradicija... 

M.R.: Tai neprofesionalus, 
kaip ir klojimo, teatras. Mūsų 
teatro vardas „Žaltvykslė", — 
man labai ilgai teko mokytis 
ištarti šį vardą. 

V.B.: Keliaukim toliau. Jei
gu Jūsų nerastume Čikagoj, 
gal Jūs būtumėt nuvykusi to
lokai — į svarbiausią mūsų 
Amerikos lietuvių dvasinį ir 
kultūrinį centrą Putnamą? 
Akivaizdu, kad Jus sieja gilūs 
ryšiai su senaisiais lietuvių 
vienuolynais, bažnytiniais 
centrais. Jūsų sesuo yra Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyno Putname, to garsaus 
vienuolyno, kur dirbo kun. 
Yla, kur veikia „Alka", vienuo
lė. Gal paminėkime šią sritį. 

M.R.: Mano visuomeninis 
gyvenimas prasidėjo pirmiau
sia jaunimo organizacijose, 
kurios paprastai duoda pag
rindus visuomeniniam darbui. 
Buvau dar pakankamai jauna, 
kai mane pakvietė vadovauti 
Putnamo seselių rėmėjams. 
Jos kūrėsi, visos buvo naujai 
atvykusios, tremtinės į Ame
riką. Reikėjo pastogės, visko 
reikėjo. Aš pirmininkavau 
jiems 25 m. Lietuvių fonde 
dirbau 22 metus. Reikėjo 
kaupti pinigus, statyti koply
čią, paskui vienuolyną. Susi
pažinau su dailininku A. Gal
diku. Tai man buvo didelė ins
piracija. Esu surengusi labai 
daug ML. Galdiko parodų — 
nuo Ramiojo iki Atlanto van
denyno, taip pat Kanadoje. 
Tuos paveikslus mes parda
vinėjome. Šie finansai ir su
darė mūsų materialinį pagrin
dą. Tiesa, esame išleidę ir A. 
Galdiko gražią monografiją. 
Tokia buvo pradžia. 

V.B.: Grįžkim prie sudėtin-
giausio, sunkiausio — išeivijos 
likimo klausimo. Kun. S. Yla 
yra išleidęs studijų „Lietuvių 
šeimos tradicijos" — albumą 
su ypatingomis įžvalgomis pa
sižyminčiu įvadu, kuriame jis 
apžvelgia lietuvių organizavi
mosi savotišką modelį: lietu
viai, atvykę į svetimus kraš
tus, pirmiausia steigia para
piją, stato bažnyčią ir išspren

džia pagrindinį savo tikėjimo 
— pagrindinį likimo klausimą, 
po to organizuoja sekmadie
nines vaikų mokyklas. Paskui 
trečiasis aspektas yra kultūri
nė veikla: šokių vienetai, kny
gos ir kita spauda — visa to 
grožio formų įvairovė, kuri 
išsiskleidžia kaip žiedas. Ko
kia situacija dabar? 

M.R.: Gaila, bet reikia pri
pažinti, kad dabar tas modelis 
jau veikia nelabai gerai. Kai 
atvykom į Čikagą, 1949 m., 
mes radom 12 ar 13 bažnyčių, 
kurias pastatė lietuviai. Vie
tovės keičiasi, kadangi mies
tas yra labai didelis. Į mūsų 
rajonus veržiasi kitų rasių 
žmonės. Jie užima mūsų vie
tas. Kadangi jie katalikai, uži
ma ir mūsų bažnyčias. O juk 
mūsų veikla sukasi aplink 
bažnyčią. Bažnyčia mus jun
gia. Prie bažnyčios yra salės, 
nes mūsų dauguma yra tikin
tys. Jie ateina į bažnyčią, o po 
pamaldų vyksta koncertai ar 
susirinkimai, paskaitos. Mes 
gyvenam labai plačiai išsi
barstę, ypač dabar jaunesnioji 
karta. Aš Čikagoje irgi trum
pai gyvenau. Į bažnyčią ir į 
lietuvių centrus keliauti toli. 
Mus išstūmė. Paskutinė vieta 
yra Cicero — Čikagos prie
miestis, kur buvo vienas di
džiausių mūsų sambūrių. Ten 
gyveno rašytojas Aloyzas Ba
ronas, prel. Mykolas Krupa
vičius, lituanistas Benys Bab-
rauskas, poetė Gražina Tu-
lauskaitė. Dabar meksikiečiai 
yra užėmę visą mūsų parapiją 
ir bažnyčią, kuri lietuvių buvo 
pastatyta 1925 m. ir palaimin
tasis Jurgis Matulaitis ją pa
šventino. Lietuviai čia nebetu
ri sau vietos. Klebonas yra 
amerikietis. Čikagoj yra net 3 
parapijos, kur neturim lietu
vio kunigo. Yra vienas kitas, 
bet jau pasenęs. Iš Lietuvos 
negaunam. 

(Bus daugiau) 

Po Verbų sekmadienio 
krikščioniškasis pasaulis susi
telkia Kančios savaitės rim
čiai. Tai tarytum paskutinioji 
mylia į Golgotos kalno viršūnę 
— ją pasiekę, pamatysime 
švintantį Prisikėlimo rytą. Ta
čiau, kad mokėtume išgyventi 
Velykų ryto džiaugsmą, tu
rime toli už savęs palikti 
kančios kelią ir pamesti verbų 
šakeles, kuriomis mėgome vie
nas kitą papliaukšėti. 

Kažin, ar tebėra užsilikęs 
kurioje kitoje tautoje paprotys 
Verbų sekmadienio ryte, kiek 
galima anksčiau, kol dar pil
nos lovos miegalių, jiems su
kirsti žalia ėglio ar kitokio, 
jau žalius pumpurus be-
skleidžiančio, medžio šakele. 
Tai pagonybės — gamtos kul
to liekana, dabar jau praradu
si pirmykštę reikšmę, o prisi
menama kaip smagi, išdykusi 
tradicija. Kaip kitaip galėtum 
namiškiam užvežti vieną kitą 
smagų kirtį vytele, bet jiems 
už tai neleidžiant pykti... Ka
daise išplaktasis verba už tai 
padėkodavo, nes tikėjo, kad 
žalio, gyvo medžio gyvybė pa
lies ir jo kūną, suteikdama 
naujų jėgų, jaunatviškumo, 
sveikatos. Iš čia ir kilo pa
žadas per Velykas atsilyginti 
margais velykaičiais... Mar
gučiais nebuvo mėginama 
„išsipirkti" nuo plakimo, o pa
dėkoti už suteiktą „žaliosios 
šakelės gyvybės dovaną". 

Vis tik bet kas galėtų sutik
ti, kad skaudžiau ir už spyg
liuotą verbos šakelę galima 
įkirsti „liežuviu". O liežuviu 
paplakti nereikia nei Verbų 
sekmadienio — lietuviai šią 
mankštą tikrai pamėgę. Pla
kamos mūsų organizacijos, pa
vieniai veikėjai, įvairių lietu
viškų centrų veikla ir bet kas, 
pasireiškiąs visuomeniniame 
gyvenime... 

Lietuvoje nuolat plakami 
valdžios žmonės, nepaisant, 
ar jie to plakimo nusipelnę, ar 
ne. Dar nelabai seniai jie 
galėjo nuo aštresnio plakimo 
išsisukti gražiais pažadais — 
ne velykaičių, bet geresnio gy
venimo, visokių lengvatų ir 
laisvių. Dabar jau retas mūsų 
tėvynėje tiki valdžios paža
dais, nes per dažnai jie iš
garuoja, palikę tik nusivylimą. 
Tad ir vakarykščiai „myli
mieji" tapo šiandieniniai ne
naudėliai, kuriais negalima 
pasitikėti. 

Ar iš to nusivylimo žmonės 
pasimokė? Tikrai ne, nes savi
valdybių rinkimuose ir vėl 
buvo suvilioti tuščių pažadų, 
net į svarbiųjų miestų virši

ninkų vietas susodinę tikrai jų 
nevertus asmenis. Galbūt čia 
bus leista truputį nukrypti 
nuo temos ir žengti žingsnį 
švaresnės lietuvių kalbos ke
liu: išmeskime pagaliau iš 
savo žodyno „merus" ir ..bur
mistrus" (juk nei pirmasis, ku
ris dabar taip įsipilietino; nei 
antrasis, populiarus pirmosios 
nepriklausomybės laikais, nė
ra lietuviški). Visai geras žo
dis yra „viršininkas" — anks
čiau būta policijos viršininkų 
(gink. Dieve, ne „komisarų"), 
pašto viršininkų, apskrities 
viršininko, tai del ko ne mies
to viršininko? Jeigu tas netin
ka, lai mūsų kalbininkai su
randa geresnį pakaitalą. 

Galime sakyti: kaip pasiklo
jo lovas, tegul taip ir miega! 
Tačiau mums Lietuvos reika
lai nuoširdžiai rūpi, jos ne
sėkmės skaudina, jos pasiseki
mai džiugina. Esame gyva, 
žalia savo tautos kamieno 
šaka ir sielojamės to savo ka
mieno gyvastingumu — tiek 
išoriniu, kai gresia pavojai iš 
šalies, tiek vidiniu, kai tuos 
pavojus sukelia įvairūs parazi
tai, įsigraužę tiesiai iki me
džio šerdies. Tai ne vien svei
ko mūsų tautos kamieno 
išlaikymo klausimas, bet ir 
mūsų, gyvenančių toli nuo jo, 
išlikimo būtinybė. 

Praėjusio sekmadienio 
Evangelijos žodžiai apie gar
bingą Kristaus įjojimą į Jeru
zalę, kuomet džiūgaujanti mi
nia Jam šaukė pagarbos šū
kius ir klojo po kojomis gėles, 
mus nukrečia šiurpu, nes 
žinome, kad maždaug po sa
vaitės ta pati minia nemažiau 
garsiai reikalavo Jo mirties. 
Ar per du tūkstančius metų 
žmonija pasikeitė? Jeigu saky
sime, kad tikrai ne, nebus taip 
sunku suprasti ir tėvynėje lie
tuvius, kurie prieš porą metų 
visas viltis dėjo į vakarietį 
prezidentą, o šiandien jį sten
giasi suniekinti; kurie prieš 
dešimtmetį be jokios abejonės 
sekė Atgimimo Sąjūdžio vadą, 
o šiandien apklausų sąrašuose 
jo pavardė įrašyta žemiau ne
gu „ubagų karaliaus"... Žmo
gus visuomet ieško ir ieško — 
greito pralobimo, pasitenkini
mo, gero gyvenimo, laisvės, 
malonumų be atsakomybės. 
Niekam nepavyksta jo įtikinti. 
kad visa tai be didelio vargo, 
pastangų ir kančios pasiekti 
neįmanoma. Kelią į visišką to
bulą laimę mums parode pats 
Dievo Sūnus, tačiau tas kelias 
visų pirma buvo Kryžiaus ke
lias: be Golgotos nebūtų Ve
lykų! 
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Nelės akys palengvėle slysta nuo knygos, ji pakyla iš 
minkštasuolio ir, priėjus prie lango, praskleidžia plo
nas, daug kartų plautas, užuolaidas. Per vasarą, kai 
langas atdaras, jos labai greitai apkimba suodžiais. 
Vakaro prėbrėkšmis jau skverbėsi pro galinį jos kam
bario langą vidun. Jei saulėtą dieną iš ryto ir užklys
davo čia pro užuolaidų tarpą pluoštas spindulių, ir 
trumpai pamirguliuodavo ant margaspalvio, prie lovos 
ant grindų patiesto, kilimėlio, tai kai grįždavo iš mo
kyklos, spinduliai seniai iš kambario jau būdavo din
gę, palikdami iš kampų slenkančius pilkus šešėlius. 

Už lango kiemeliuose dar buvo šviesu. Saulės nebu
vo matyti. Ji pasislėpė už aukšto bažnyčios stogo, tik 
rudenėjančių medžių viršūnės dar gelsvai spindi. Švie
sos ratas po truputį mažėja ir kyla medžių šakomis 
aukštyn. Nelė peržvelgia tarp namo ir garažo jų mažą 
kiemelį, ilgėliau stabtelėdama prie palei tvorą suso
dintų jurginų lysvės. Margaspalves jų viršūnės puo
šiasi pačiu žiedų gražumu. Jurginai — jų šeimininkės 
didžiausias užsiėmimas ir pasididžiavimas. Nuo ryto 
iki vakaro ji sukinėjasi apie gėles, vis surasdama ką 
nors pataisyti ar išrauti pasirodžiusią piktžolę. Dabar 
kiemelyje tuščia — jos nėra. „Turbūt vakarieniauja", 
— pagalvoja Nelė. Bet iš ryto — kada ji beatsikeltų, 
Marijona jau tupinėja apie savo jurginus. Gyvenimo 

draugą prieš keletą metų ji prarado, tad čia ir pralei
džia savo vienišas dienas. 

Nelės žvilgsnis nukrypsta į kitą kiemelio pu.-e: iš 
ten, už tvoros, girdėti rankinio pjūklo džeršgimas Kai
myniniame name gyvenantis italas Toni pjausto su
džiūvusias obels šakas. Prieš porą dienų nudžiūvusias 
šakas išretino iš užmiesčio atvažiavęs sūnus. Stovi da
bar obelis, kaip šmėkla, išskleidusi keletą likusiu dar 
žalių šakų. „Jei tiek išpjaustė, ar nevertėjo nupjauti ir 
visą medį, o jo vieton pasodinti jauną lapuojantį, kad 
ir kitą obelaitę, visą vasarą žaliuotų", — mąsto Nelė. 
Bet užsispyręs Toni karštai visiem aiškino, kad čia ap
sigyvenęs, jis radęs šią obelį labai gražią. Kiekvieną 
pavasarį ji apsipildavusi žiedais, o jos pavėsyje, garde-
lyje, augo ir žiedų kvapais alsavo Roberto ir Luiza Kol 
jis gyvens, niekas obels nekirs. Praretino ir tegu ?tovi 
— gal dar atžels, po ja pasėdėti vidudienį jam pa osio 
dar pakanka. 

Stebi, melancholiškai žvelgdama ji į medį ir -ali
niais susikūprinusi, storoką, šaką zulinantį, Toni. 
Pjūklo džerškėjimas ją vargina. Ji iš lėto nuleidžia 
apatinę lango dalį ir sutraukia užuolaidas. Kambarys 
dar labiau patamsėja, tačiau šviesos ji neįjungia: atke
lia prie lovos stovinčio magnetofono viršelį ir uždeda 
tris ilgo grojimo plokšteles, kurias grįždama iš mokyk
los parsinešė su savim iš bibliotekos. Pasigirsta švel
nūs uvertiūros garsai, jos mažas kambarėlis prisipildo 
„Traviatos" muzikos, kurios ji galėtų klausyti ir klau
syti. 

Nelė grįžta prie kėdės, ant kurios guli atversta kny
ga. Ji knygą nukelia, padeda ant staliuko šalimais 

kitų knygų, kur jas grįžusi iš paskaitų paliko. Galvą 
padeda ant kėdės atlošo ir jai gera, kad. niekieno ne
trukdoma, gali grožėtis mylimos operos garsais. 

Bibliotekoje, sukdama už knygų lentynos, kone kak-
tomušais, susidūrė su Zigmu. Jau nebe pirmas kartas 
sutinka jį ten. 

— Labas, Nele, kur taip skubi9 Suspėsi, visų knygų 
neišneš, — užkalbina Zigmas. 

Netikėtai užklupta, Nelė truputį parausta. Jaučia, 
kad Zigmas nenorės greit jos paleisti, ims ką nors 
klausinėti, apie ką ji nei mažiausio noro neturi kal
bėti. „Koks įžūlumas", — Nelė net pykteli. 

Zigmas žvelgia į ją plačiai atvertom melsvom akim 
ir šypsosi patenkintas, taip netikėtai ją sutikęs. Jo 
šypsnis dar labiau erzina Nelę. 

— Matau Verdžiu susižavėjai. „Traviata" puikus jo 
kūrinys, patinka ir man. Lyrikoje šiuo metu kaip tik 
eina. Mes turime namuose viešnią iš Cleveland. Pus
seserė Julija atvyko. Nori susipažinti su Čikaga, dar 
niekada nebuvus. Julija irgi operos mėgėja, net balsą 
lavina pas kažkokį buvusį garsų dainininką. Ketinu 
sekmadienį į dieninį spektaklį ją nuvežti. Dieniniam 
ir bilietų lengviau gauti. Žinai, tokios operos, kaip 
mes, jie ten neturi. 

Įsismaginęs Zigmas trata apie Juliją ir savaitgalio 
planus. Jo veidas dar labiau šviečia. Jam gera. kad 
štai Nelė klausys tą pačią operą pas save ir grožėsis 
tomis pačiomis arijomis, kaip ir jis su Julija operos rū

muose. Pagaliau jis nutyla, nes nebežino, ką toliau sa
kyti. Pastebi, kad Nelė jo žodžių neklauso. Jos žvilgs
nis klaidžioja kažkur tarp lentynoje išdėstytų knygų. 
lyg ir laukdama, kada pagaliau jis pabaigs savo ti
radą. Šypsnis dingsta nuo jo veido, sunkumas užgula 
krūtinę. Neberanda žodžių, nebežino, kaip užbaigti ne
jaukią tylą. Mato, kaip Nelė, prie krūtinės prispaudus. 
nervingai pirštais liečia plokšteles. Ūmai jis prisiminė 
ir garsiai, šūkteli: 

— Girdėjau, kad Algis išsikėlė gyventi į Kaliforniją 
— ir lyg pajutęs kažką ne taip pasakęs, tyliau pridūrė: 
— gal filmų žvaigžde taps... 

Plaukia Nelės mintys, o ją supa žavingi „Traviatos'" 
garsai. Švelniai skamba Alfredo meilės arija Violetai. 
Žodžių ji nesupranta, bet žino, kad jis dainuoja apie 
meilę, ilgesį, kokį ir ji pajunta savo širdyje. Ji jautėsi 
užgauta. įskaudinta. Ir keista, šiuo momentu ji labiau 
pyko ant Zigmo negu ant Algio, kuris, lengvabūdiškai 
pasisukiojęs jos akiratyje, dingo, kaip rytmečio vėjas 
saulei įdienojus. Toji nesitikėjo, bent šiuo metu. Kodėl 
Zigmas turėjo jai apie tai priminti. Anksčiau ar vėliau 
ji būtų ir iš kitų sužinojus. Iš Zigmo išgirsti tuos žo
džius jai buvo skaudu, nors pati nežinojo kodėl. 

Atvykusi į Čikagą, dažnai sutikdavo Zigmą. Jis lan
kė tą pačią kolegiją, tik klausė skirtingų kursų. Jie su
sitikdavo kavinėje. Prie kavos puoduko prisimindavo 
stovyklinį gyvenimą Vokietijoje. (Bus daugiau I 

* t o 



DRAUGAS, 2000 m. balandžio 18 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

LIETUVOS EUCHARISTINIŲ 
KONGRESŲ ISTORIJA 

XIX a. pabaigoje Vakarų 
Europoje pradėti švęsti tarp
tautiniai eucharistiniai kon
gresai veikiai sulaukė atgar
sių ir Lietuvoje. Spauda daug 
dėmesio skyrė 1922 m. Romoje 
ir 1924 m. Amsterdame vyku
siems tarptautiniams Eucha
ristiniams kongresams. Vys
kupas Petras Pranas Būčys 
buvo pakviestas į nuolatinį 

jaunimo sąjungos veikla. Už
darant kongresą, pirmą kartą 
viešai išsakytas pageidavi
mas, kad įvyktų visos Lietu
vos Eucharist inis kongresas. 

V y s k u p i j ų E u c h a r i s t i n i a i 
k o n g r e s a i 

Pasisekęs Eucharist inis kon
gresas Panevėžyje parengė 
dirvą vyskupijų Eucharist i-

Tarptautinio Echaristinio kon- niams kongresams. 1930 m. 
greso komitetą. 

1926 m. Čikagoje sureng
tame Tarptautiniame Eucha
ristiniame kongrese veikė at
skira lietuvių sekcija. Iš Lietu-

Katal ikų veikimo centro kon 
ferencijoje nu ta r ta Eucharis
t inius kongresus kasmet 
rengti vis kitoje vyskupijoje. 
1931 m. Eucharist iniai kon-

vos j kongresą atvyko arkivys- gresai vyko Kaišiadoryse, 
kupas Jurgis Matulaitis, at- Šiauliuose (Kauno arkivysku-
stovavęs Lietuvos bažnytinei pijos), Telšiuose ir Vilkaviš-
valdžiai. vysk. Petras Pranas k>Je. Tais metais Bažnyčia 
Būčys, atstovavęs Marijonų šventė 25-erių metų sukaktį 
kongregacijai, kan. Julius Ma- n u o popiežiaus Pijaus X de-
ciejauskas. atstovavęs Telšių-
Klaipėdos vyskupui Justinui 
Staugaičiui, kun. Antanas 
Steponaitis. Vilkaviškio vys
kupo Antano Karoso atstovas, 
bei dr. Juozas Eretas. Lietu
vos katalikiškųjų organizacijų 
atstovas. Šio kongreso metu 
vyko atskiros lietuvių ben
druomenės pamaldos, svečiai 
iš Lietuvos skaitė paskaitas. 
Stipri lietuvių bendruomenė 
talkino gudų bei latvių katali
kams. 

Lietuvos spaudoje kart
kartėmis būdavo užsimenama, 
kad reikėtų Tarptautinį Eu
charistinį kongresą surengti ir 
Lietuvoje. Tačiau tai padaryti 

kreto dėl dažnos Komunijos 
paskelbimo, 40 metų sukaktį 
nuo popiežiaus Leono XIII en
ciklikos „Rerum novarum" 
paskelbimo ir 50 m. nuo pir
mojo Eucharist inio kongreso. 
1933-ieji popiežiaus buvo pa
skelbti Šventaisiais metais — 
Bažnyčia minėjo 1900 metų 
išganymo sukaktį . Šventųjų 
metų proga surengti Panevė
žio ir Telšių (Švėkšnoje) vys
kupijų Eucharist iniai kongre
sai. Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpiu dieceziniai 
kongresai ta ip pat vyko Kre
tingoje. Marijampolėje. Bene 
paskut inysis Lietuvoje su
rengtas Panevėžio vyskupijos 

būtų buvę labai sunku. 1924 v>'i*ų Eucharis t inis kongresas 
m. Šventojo Tėvo atstovas f1937 m.), 
monsinjoras A. Faidutti pa- L i e t u v o s I E u c h a r i s t i n i s 
siūlė organizuoti vietinius Eu- k o n g r e s a s 
charistinius kongresus. Į šį 1 9 3 3 m r u g s ė j o 2 6 d. Kata-
pasiūlymą entuziastingiausiai ! i k ų v e i k i m o c e n t r o rajonų 
atsiliepė jaunimas. Jau nuo 
1921 m. prof. Prano Dovy
daičio iniciatyva ateitininkų 
kuopose pradėtos steigti eu-
charistininkų sekcijos. Viena 
tokių sekcijų veikė Kaune. Jos 
narių pastangomis 1926 m. 
birželio 20-21 dieną įvyko Pir
masis Lietuvos jaunimo Eu
charistinis suvažiavimas. Su
važiavime dalyvavo Šventojo 
Tėvo atstovas, vyskupai, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
profesoriai. I renginį atvyko 
daug kaimo jaunuolių, mok
sleivių bei studentų eucharis-
tininkų. Suvažiavime prof. Pr. 
Dovydaitis, prof. kunigas B. 
Česnys, tėvas J. Paukštys. SJ. 
skaitė paskaitas Eucharistijos 
tema. Renginyje parodyta me
ninė programa. Kauno arki
katedroje bazilikoje arkivys
kupas Juozapas Skvireckas 
aukojo šv. Mišias. Jėzuitų 

vedėjų posėdyje, kuriame da
lyvavo visų vyskupijų atsto
vai, nu ta r t a 1934 m. surengti 
visos Lietuvos tautinį Eucha
ristinį kongresą Kaune. 1933 
m. lapkričio 3 d. Katalikų vei
kimo centro vyriausioji valdy
ba nutaria prašyti arkivys
kupą Juozapą Skvirecką suda
ryti specialų komitetą Eucha
ristiniam kongresui rengti. 
Arkivyskupo sudarytam pasi
rengimo komitetui pirminin
kavo kan. P. Dogelis. Pasiren
gimo komitetui priklausė 
daug žinomų Bažnyčios bei 
visuomenės veikėjų: dr. I. 
Skrupskelis. prof. Pr. Dovy
daitis, prof. dr. J. Ere tas ir 
kiti. I pasirengimą Kongresui 
įsitraukė visa Lietuva bei už
sienyje gyvenantys lietuviai. 

A t i d a r y m a s 
Lietuvos I Eucharist inis 

bažnyčioje vyko Švenčiausiojo kongresas prasidėjo 1934 m. 
Sakramento adoracija. Mon
sinjoras A. Faidutti suvažia
vimo organizatorius paragino 
skinti kelius Lietuvos Eucha
ristiniam kongresui. 1926 m. 
Katalikų veikimo centro kon
ferencijoje priimta rezoliucija 
dėl Eucharistinių kongresų 
rengimo Lietuvoje. 

1928 m. birželio men. 17-18 
d. Panevėžyje surengtas Lie
tuvos jaunimo eucharistinis 
kongresas. Kongresą atidarė 
Panevėžio vysk. Kazimieras 
Paltarokas. Buvo perskaityta 
šventojo Tėvo sveikinimo tele
grama kongreso dalyviams. 
Renginyje dalyvavo šventojo 
Tėvo atstovas mons. A. Fai
dutti, Lietuvos vyskupai, dau
gelio organizacijų atstovai. 
Kongrese skaitytos paskaitos 
„Eucharistija ir jaunimas". 
„Eucharistija pirmaisiais krikš
čionybės amžiais", „Eucha
ristija ir socialinis gyveni
mas", „Eucharistija ir kuni
gai", aptarta neseniai įsikū
rusios Eucharistinio Lietuvos 

birželio 28-ąją Kaune. Pava
kary suskambo visų Kauno 
bažnyčių varpai, kviesdami į 
Eucharistinį kongresą. Šven
tes proga miestas buvo iliu
minuotas, papuoštas šventojo 
Tėvo vėliavomis, švč. Sakra
mento emblemomis, kryžiais. 
vainikais. Kongreso proga at
naujinta Kauno arkikatedra 
bazilika. I kongresą atvyko 
tūkstant inės maldininkų mi
nios iš visos Lietuvos ir už
sienio. Manoma, kad eucharis
tinėje šventėje dalyvavo apie 
100.000 žmonių. Vien per pir
mąją renginio dieną išpla
tinta 60.000 Eucharistinio 
kongreso vadovų. Šventę tran
sliavo Lietuvos radijas. 

Lietuvos I Eucharistinį kon
gresą atidarė Kauno arkivys
kupas metropolitas Juozas 
Skvireckas. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo arkivyskupas 
Pranas Karevičius. Dancingo 
vysk. Ed. O'Rourke. Vilka
viškio vysk. Antanas Karosas. 
Telšių vysk. Just inas Staugai

tis, Panevėžio vysk. Kazimie
ras Paltarokas, Kaišiadorių 
vysk. Juozapas Kukta, vysk. 
Pranas Būčys, vysk. Teofilius 
Matulionis, vysk. Mečislovas 
Reinys, Šventojo Tėvo atsto
vas monsinjoras A. Arata, 
daugelis aukštųjų dvasininkų 
ir kapitulų narių, vienuolynų 
ir brolijų viršininkų, labai 
daug kunigų. J Kongresą atvy
ko Respublikos prezidentas 
Antanas Smetona, vyriausy
bės nariai, kariuomenės vado
vybė, katalikiškųjų organiza
cijų vadai. 

Atidarydamas Lietuvos I 
Eucharistinį kongresą arki
vyskupas Juozapas Skvirec
kas sakė: „Šiomis didingomis 
iškilmėmis mes viešai norime 
pagarbinti Kristų Švenčiau-
siame Sakramente, atgaivinti 
J a m e savo dvasią". Anot arki
vyskupo. „Eucharistiniai kon
gresai yra krikščioniškojo vie
ningumo simbolis". Kongreso 
atidarymo iškilmės buvo už
baigtos iškilmingais Mišpa
rais. Po pamaldų Švč. Sakra
mentas paliktas per visą naktį 
išstatytas Kauno arkikatedros 
bazilikos altoriuje. 

Vaikų d iena 
Birželio 29-oji — Vaikų die

na. Jau išvakarėse vaikų eise
na per visą Kauną atlydėjo iš 
Šventosios žemės, Alyvų kal
no, atvežtą kertinį Prisikėlimo 
bažnyčios akmenį, šis akmuo 
atgabentas į Lietuvą vaikų 
surinktomis lėšomis. Birželio 
29-oji pradėta vaikų pamaldo
mis beveik visose Kauno baž
nyčiose. Įdienojus vyko iškil
mingos vaikų Mišios P. Vi
leišio aikštėje. J a s aukojo 
vysk. K. Paltarokas. Per Mi
šias giedojo 600 vaikų choras. 

P r i s ikė l imo bažnyč io s 
p a m a t u š v e n t i n i m a s 

Po iškilmingų pamaldų vai
kų eisena pajudėjo statomos 
Prisikėlimo bažnyčios link. 
Kauno arkivyskupas metropo
litas J. Skvireckas pašventino 
kertinį šventovės akmenį ir 
pasakė pamokslą. Jo metu ga
nytojas pabrėžė, kad „kertinis 
bažnyčios akmuo yra visuo
menės, kuriai bažnyčia stato
ma, narių vienybės ženklas. 
Žinoma, kad pirmųjų krikš
čionių širdis ir siela buvo vie
na. Ta širdis ir siela tikrai 
pasidaro viena, kai yra vienas, 
visus jungiąs tikėjimas, kada 
yra viena, visus jungianti 
meile". Arkivyskupas priminė 
žmonėms Kristaus meilę ir 
paragino susirinkusiuosius ar
timo meile parodyti savo meilę 
Kristui. 

J a u n i m o d i e n a 

Birželio 30 d. buvo skirta 
jaunimui. Šią dieną įvyko 
didžiulė eisena, kurioje daly
vavo Lietuvoje veikusios jau
nimo katalikiškosios organiza
cijos — pavasarininkai, atei
tininkai, katalikiškųjų gimna
zijų bei mokyklų moksleiviai. 
Jaunuoliai nešė 230 įvairių or
ganizacijų vėliavų. Iškilmin
gose pamaldose dalyvavo apie 
1.000 dvasininkų, visa Lietu
vos katalikų Bažnyčios hierar

chija. Į jaunimą kreipėsi vysk. 
Mečislovas Reiny- Ganytojas 
ragino jaunimą savo gyvenimo 
Vadu pasirinkti Kristų, j am 
aukoti savo gintis, norus, 
jausmus, darbus, kentėjimus, 
drauge su šventusiais Vieš
pačiui tarti: „Tau. Dieve, noriu 
gyventi, darbuoti- ūr mirti". 
Jaunimo dieną apvainikavo 
naktį iš birželio 30-osios į lie
pos 1-ąją didžiau.-oje Kaune 
Petro Vileišio aikštėje vykusi 
tylioji adoracija Tą naktį 
vysk. T. Matulionis -beje, jau 
tuomet pranašiškai vadintas 
vyskupu Kentė to- arba tikė
jimo kankiniu) išstatė garbinti 
Švenčiausiąjį Sakramentą. Tė
vas P. Andziulis. MIC, krei
pėsi į adoraciją susirinkusius 
Įmones: „Šiąnakt visa mūsų 
tauta jungiasi su Jėzumi Kris
tumi Švenčiausiame Sakra
mente. Jis čia — visų mūsų 
širdžių troškimas, visos mūsų 
Bažnyčios centre-". Kunigas 
P. Andziulis kalbėjo, kad 
„Kristaus atėjim-: tikslas ir 
buvo duoti mūsų cvasiai gyvy
bę, užžiebti joje dangišką švie
są, suteikti nepalaužiamos jė
gos". „Kelkis ir gy.enk! Ne lai
kas mums karstuose gulėti, 
kai iš Kristaus Šrdies nauja 
gyvybė teka", — uepsningais 
žodžiais tikinčiucMus ragino 
pamokslininkas ir priminė, 
kad reikia „apsivilkti nauju 
žmogumi, sukurti: pagal Die
vą teisume ir *esos šven
tume" (Ef 4,24). P; palaimini
mo Švenčiausiuoju Sakramen
tu vysk. T. Matul iais vadova
vo didžiulei naktinei žmonių 
su žvakėmis procesijai. Po jos, 
paryčiais, vyko vyrams skirtos 
Mišios. 

Bendroji Kongreso d iena 

Tą dieną pontif.olines šv. 
Mišias aukojo arkivyskupas 
metropolitas Juozapas Skvi
reckas. Pamaldų metu kelių 
šimtų giesmininku choras gie
dojo kompozitorius J. Nauja
lio specialiai kongresui para
šytas ir jo paties diriguojamas 
Mišias. Po Mišių vyksta kon
greso kulminacija — lietuvių 
tauta pasiaukoja dieviškajai 
Jėzaus Širdžiai. 

Pas iaukoj imas Švč . 
J ė z a u s Širdžiai 

1934 m. liepos i d. dešimtys 
tūkstančių žmonių, susirinku
sių į Lietuvos I Eucharistini 
kongresą, priedais išstatytą 
Švenčiausiąjį pa>iaukojo die
viškajai Jėzau- Širdžiai. Pa
siaukojimo akte -leidžiama: 

„Švenčiausioji Jėzaus Širdie, 
saugok ir globok mūsų tautos 
laisvę ir neprikv. somybe; stip
rink savo Šven: šios Dvasios 
malonėmis mū-.. dvasios Va
dus, mūsų Vyriausybę, mūsų 
kariuomenę ir visus mūsų 
tautos darbui^ jus; suburk 
vienybėn visus nūsų tautos 
vaikus, surink -/etur išblaš
kytus josios sūnus ir dukteris 
ir sujunk juos su mumis 
neišardomais :• ynės meilės 
ryšiais. 

Geriausioji Jėzaus Širdie, 
kuri verkei, žiūr;dama į savo 
išrinktosios tauos nelaimes, 
priimk ilgus ir -jnkius mūsų 
tautos iškentėtu- skausmus ir 
neleisk daugiai: mūsų prie
šams viešpata„:i brangioje 
mūsų tėvynėje. 

Gailestingiausi ji Jėzaus Šir
die, atleisk r.ūsų tautos 
nuodėmes, klaidas ir padaryk, 
kad mūsų visu širdys užsi
degtų neužgesinama Tavo 
meilės liepsna. Jėzaus Širdie, 
teateinie tavo Karalystė mūsų 
brangioje Lietuvoje". 

Šioms Lietuvos pasiaukoji
mo Švenčiausia d Jėzaus Šir
džiai iškilmerrs vadovavo 
Kauno arkivys k pas metropo
litas J. Skvireckas. Pasiauko
jimo aktą pas:: išė Respubli
kos prezidenta> Kauno arki
vyskupas metropolitas J . 
Skvireckas, vyskupai J. Kuk
ta, K. Paltarokas, M. Reinys, 
P. Pr. Būčys. T. Matulionis, 
Ed. O'Rourke. sveritojo Tėvo 

atstovas monsinjoras A. Ara
ta, ministrai, kariuomenės va
dai, išeivijos lietuvių bendruo
menių, visų Lietuvos vienuo
lynų atstovai, daug garsių val
stybės bei kultūros veikėjų, 
kunigų. Pasiaukojimo aktą 
buvo numatyta įmūryti į sta
tomos Prisikėlimo bažnyčios 
Švč. Jėzaus Širdies altorių. 

Kongresas baigiamas didin
ga procesija, kurioje ėjo beveik 
visi Kongreso dalyviai, prade
dant Bažnyčios dignitoriais, 
Respublikos prezidentu A. 
Smetona, baigiant kaimie
čiais. Eucharistinio kongreso 
uždarymo iškilmės vyko arki
katedroje bazilikoje. 

Lietuvos I Eucharistinį kon
gresą pasveikino šventasis 
Tėvas. Jis palinkėjo, kad eu
charistijos meilė gaivintų tai
ką, uždegtų apaštalavimo dar
bams ir išaugintų visokeriopos 
meilės vaisius. 

Eucharist inio kongreso 
r e i k š m ė 

Lietuvos I Eucharistinio 
kongreso rengėjai šia švente 
siekė padėkoti Dievui, globoju
siam lietuvių tautą ir neleidu
siam iš jos išplėšti taut iškumo 
ir tikėjimo, išvedusiam Lie
tuvą į laisvę; išprašyti palai
mos tėvynės ateičiai; uždegti 
lietuvius didesne Dievo, ypač 
Eucharistinio Kristaus, meile; 
skatinti religinį atgimimą Lie
tuvoje ir pavesti ją Kristui 
Valdovui. 

XX a. pradžioje buvo itin po
puliaru organizuoti didingus, 
daug žmonių sutraukiančius 
renginius. Tačiau Eucharisti
nių kongresų nederėtų laikyti 
vien duokle to meto dvasiai. 
Eucharistiniai kongresai buvo 
tinkama proga sekuliarėjan-
čiam pasauliui parodyti kata
likų vieningumą, tikėjimo ga
lybę. Iš Eucharistiniame kon
grese sakytų pamokslų atsi
skleidžia ypatingas pamaldu
mas Kristui Karaliui. Šis mal
dingumas, pabrėžiantis Kris
taus visuotinę valdžią bei ga
lybę, dažnai būdavo atspirtis 
prieštaringų istorinių įvykių 
akivaizdoje, taip pat pagrin
dinė Bažnyčios misija, ėjimas į 
pasaulį, siekimas visa palenkti 
Kristui. Didingi Eucharisti
niai kongresai — tai tarsi 
Kristaus Valdovo šlovės at
spindys. Tačiau Eucharistinių 
kongresų spindesys buvo ne 
tik išorinis. Raginimai visa 
paaukoti Kristui, ištvermingai 
laikytis tikėjimo davė vaisių. 
Daugelis Lietuvos I Eucharis
tinio kongreso dalyvių iš
tikimybę Kristui paliudijo 
visu savo gyvenimu, o kai ku
rie net mirtimi. Su kokia 
meile ir atidumu žmonės 
rengėsi Eucharistijos šventei 
liudija ir tas faktas, kad Lie
tuvos I Eucharistiniame kon
grese iš 100 tūkst. dalyvių 
88,500 priėmė Eucharistiją. 
Šiandien, kai tapo įprasta da
lyvaujant Mišiose priimti Ko
muniją, gal ir nieko nenuste
bins šis faktas, tačiau beveik 
prieš 70 metų dažnos Komuni
jos svarbą vis dar tekdavo 
pabrėžti. Dažnai priimti Eu
charistiją buvo rimtas žings
nis daugelio katalikų gyve
nime. Juk anuomet tai reika
lavo ir nemažo ištvermin
gumo, nes prieš priimant Eu
charistiją reikėdavo laikytis 
12 valandų pasninko. 

Lietuvos Eucharistinis kon
gresas atskleidė katalikiškųjų 
organizacijų įtaką žmonėms, 
ypač jaunimui. Joms buvo pa
tikėta dauguma Kongreso pa
rengimo darbų. 

1944 m. mėginta sušaukti 
Lietuvos II Eucharistinį kon
gresą, tačiau del sudėtingų is
torinių aplinkybių šis suma
nymas nepavyko. 
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• Ir vienu skruostu parau
dęs esi gražus, jei esi tokios 
veislės obuolys. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
' garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AOTOMOBua NAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95ih Street 

Tel. (706) 4 2 4 4 6 5 4 
(773) 581-6654 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 ere ws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portauon Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

ūfrc.rrni SM • m» 
mmamna-Tvm 
matam m m* 
RIMAS L.STANKUS 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Apt for Rent in Lyoos,IL 
2 bedrm. $655 mo. incl.heat, 
water, gas, storage, parking. § 

CaU 630-852-0767 or Z 
wwwJĮaslmet/~jpos' F"£W«fc" 

Apt For Rent 
Vic. Midway airport. 2 bedrm. 
Incl. Heat + sec. dep. $600 mo. 
Adults, no pets. Call after 5 
p jn., tel. 773-585-5757. ^^ 

Moteris ieško darbo. Gali 
slaugyti vyr. amžiaus 

žmones, prižiūrėti vaikus ir 
gyventi kartu. j 

Tel. 708-344-1656. 

Didelė amerikiečių bendrovė 
ieško dažytojų ir stalių. Reikia 
patyrimo ir turėti savo įrankius. 
Galima uždirbti nuo $12 iki $15 į 
vai Kreiptis: 9755 W. Farragut, 
Rosemoot, IL. Tel. 847-928-1000, 
Ext. 124. •.>.„'«, 

Caregįvers needed — 24 hour Ii ve in, 
work 12 days and off two days. Most 
jobs in southern Wisconsin ancl north-
em Illinois. Required: mušt speak Eng
lish, expęrience, references, dnver s 
license. Please call: Home Healthcare 
International, 1-262-763-2615. Eam 
$85 to $ 150 per day. Need someone for 
a quadrupleeic (Male-legal). Need 3 
women for AJtzheimer panent. Will in-
terview on VVednesday. 

Mokau anglų kalbos. 
Tel. 708-448-0821. 

Prašau palikti žinutę. į 

CDL vairuotojai! Statybinių medžiagų 
kompanija ieško vairuotojų Čikagos ir 
priemiesčių užsakymų pristatymams. 
Turi sugebėti pakelti 60+ svarų, švari 
vairuotojo istorija, turi išlaikyti „drug 
tęst". Sugebantys operuoti hydrau-
liniais mechanizmais (auto Boom), 
pliusas, nemokančius apmokysime. 
Truputi anglų, gerai apmokamas + 
„benefits". Pareiškimus priimame as
meniškai atvykus Reinke Supply Co., 
1400 Sheldon Dr., Elgin, IL 60120. 

Reikalingi sandelio darbininkai! Vidam 
ir lauko statybinių medžiagų tiekimo 
kompanija priima: sugebančius Dakelti 60+ 
svarų. Apmokysime darbštų darbininką 
operuoti auto pakroveją, truputi anglų, gerai 
apmokamas + „benefits . Pareiškimas 
linini nu i nu nitui Miitu gi kili IMI 
pry Company, 14M Šnektai Dr., Elgin, 

VILNIUS ANTROJO 
PASAULINIO KARO 

METAIS 
EDMUNDAS RINGUS 

Tęsinys 
Nr.3 Lenkai tikėjosi, kad sovietų 

aviacija pastiprins veiklą ir bombarduos vokiečių pa
rengtus bunkerius. Tačiau virš Vilniaus nepasirodė 
nei vienas lėktuvas, nors diena buvo saulėta. Silpnai 
pasireiškė ir paties miesto partizanai. 

Ir taip lenkų žygdarbis sugriuvo po keletos valandų. 
Sovietų tankai jau buvo netoli Vilniaus ir tikras mūšis 
dėl Vilniaus tik tuomet prasidėjo. Jis užtruko penkias 
dienas, kol neatėjo Hitlerio leidimas trauktis į Vaka- . 
rus. Drauge su sovietų daliniais Vilniaus gatvėse pasi
rodė ir lenkų partizanai. Vienos kuopos vadas visgi 
nutarė parodyti Vilniaus lenkiškumą, Gedimino pilies 
bokšte iškeliant lenkišką vėliavą. Ilgai ji neplevėsavo. 
Ją greit pakeitė raudona. Kitas- didvyris nutarė su
rengti paradą. Partizanams ir orkestrui išsirikiavus, 
paradas buvo sustabdytas. Kad dar labiau parodytų 
lenkų fantazijos nerealumą, rytojaus dieną Gedimino 
gatve paradavo lietuviška kuopa, dainuodama lietu
viškas dainas. Turbūt tokio pasityčiojimo užgauti, len
kai bandė išlieti savo kartėlį, ieškodami mieste už
silikusių lietuvių. Sovietai greit uždraudė lenkų par
tizanams rodytis miesto gatvėse. Pik. Krzyzaniwskis, 
save pakėlęs į generolus, įsakė partizanams rinktis į 
jo štabą 30 km nuo Viniaus. Čia Vilniaus vaduotojas 
pradėjo turėti reikalą su SMERSH pareigūnais. Sovie
tai vėl išnaudojo lenkų naivumą, žadėdami įkurti len
kiškus dalinius, juos apginkluoti ir pasiųsti į frontą. 
Tuo tikėdamas, naujai „iškeptas" generolas įsakė par
tizanams susirinkti priėjo štabo. Tačiau užuot apgink
lavimo pats vadas ir jo štabas buvo areštuotas. Dalis 
partizanų buvo paimta į nelaisvę, dalis suspėjo išbė
gioti į aplinkinius miškus. 

Tuo ir baigėsi viena liūdniausių lenkų partizanų 
veiklos istorijų. Tačiau ir tos pamokos neišmokė len
kų galvoti logiški — nei vietinių vadovų, nei egzi-

linės vadovybės Londone. Tą pačią klaidą pakartojo, 
„vaduojant" Varšuvą. Varšuvos sukilimas prasidėjo 
rugsėjo 1 d. ir tęsėsi tris mėnesius. Dėl to įvyko visiš
kas miesto sugriovimas ir žuvo tūkstančiai žmonių. 

Kyla klausimas: ar lenkų tauta būtų dariusi tas 
klaidas, jeigu būtų žinojusi, jog 1943 m. pabaigoje Te
herano konferencijoje buvo nustatyta būsimos Lenki
jos rytinė siena pagal Molotovo-Ribbentropo pasira
šytą sutartį, pagal kurią Vilnius buvo priskirtas Lietu
vai, o Lwowas — Ukrainai. 

Karui pasibaigus, lenkų tautybės gyventojai persi
kėlė iš Vilniaus į Lenkiją. Ukrainiečius, gyvenančius 
vakarinėje Curzono linijos pusėje, lenkai perkėlė į vo
kiečių paliktas sritis, tuo nubausdami už lenkų naiki
nimą Volynijoje ir Podolijoje karo metais. Neseniai 
lenkų vyriausybė atsiprašė ukrainiečių už padarytą 
skriauda. Pabaiga. 

i V 



LIETUVIU TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

AR LIETUVAI REIKIA 
KARALIAUS? 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo dešimtmetį Šv. Ka
zimiero lituanistinė mokykla 
paminėjo kovo 11 d. Mokyklos 
kieme pakėlus vėliavas, moky
tojai, mokiniai, jų tėveliai ir metų sukaktį Šv. KazSmiero 
svečiai susirinko į parapijos parapijos bažnyčioje, Los An-

viai galėtų būti pajėgūs daly
vauti kasmet L.A. politinių 
studijų diskusijose. 

Ig. Medžiukas 

PAGERBKIME AtA. 
VLADO ŠIMOLIŪNO 

ATMINIMĄ 
Losangeliečio Vlado Šimo-

liūno liūdną mirties dešimties 

salę. Čia įvado žodį tarė mo 
kyklos direktorė Marytė New-
son, pakvietusi mokytoją Vir-
ginią Tuskevičienę plačiau 
paaiškinti apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 

gėles, C A paminėsime š. m. 
balandžio 23 dieną (per pačias 
Velykas) 10 vai. ryto. 

Visi maloniai kviečiami į 
šias maldos iškilmes atsilan
kyti ir bendromis dvasinėmis 

reikšmę ir prasmę lietuvių jėgomis už velionį Vladą Ši-
tautai . 

Ta proga buvo pravestas 
dailaus žodžio konkursas. Mo
kiniams buvo nurodyta pasi
rinkt poezijos, prozos ar savo 
kūrybos sritis. Vertintojų 
komisiją sudarė L A . Dramos 
sambūrio nariai: Ema Dovy
daitienė, Amandas Ragaus
kas, Algimantas Žemaitaitis. 

Pirmoji a t ranka jau buvo 
padaryta kovo 4 d. Išrinkti 22 
finalistai. Prie konkurso dar 
buvo pridėtos dvi darželio mo
kinės: Teresytė Lovett ir 
Skaistė Raulinaitytė iš lietu
viškai norinčių išmokti gru
pės Amand Mc Nally. 

Vertintojų komisija kreipė 
dėmesį į pasirinktos medžia
gos t inkamumą, tikslią kalbos 
išraišką ir tarseną, laikyseną 
scenoje ir perdavimo formą 
klausytojams. 

Mokiniai skaitė įvairių ra
šytojų bei poetų kūrybą: Vytės 
Nemunėlio, Leonardo Žitkevi
čiaus, Jono Minelgos, Mairo
nio, Just ino Marcinkevičiaus, 
kiti pasirinko liaudies sukur
tas pasakas, o viena mokinė, 
Daina Mattis, skaitė savo su
kurtą eilėraštį „Lietuva". 

Komisijos sprendimu, laimė
tojai pasiskirstė: pirmoji gru
pė, kuri apėmė 1-3 skyr., I 
vietą laimėjo Aistis Raulinai-
tis, II vietą Liana Ban-
džiulytė, III vietą Tadas Mi
kuckis. 

Antroji grupė (4-6 skyr.): I 
vieta teko Monikai Marcinke
vičiūtei, II vieta Linai Plikai-
tytei, III Vytui Reivydui. 

Trečioje grupėje (7-9 skyr.) 
I vietą laimėjo Daina Mattis, 
II vietą — vienetas, į kurį įėjo 
Andrius Mikuckis, Mantas 
Žvinakevičius, Tauras Stoč-
kus, Liudas Deveikis, III vietą 
Birutė Pakuckaitė, Kristukas 
Butkys. 

Dar buvo debatai tema , A r 
Lietuvai reikia karaliaus". De
batuose dalyvavo seminaro 
mokiniai (11 ir 12) pasisaky
dami už karal iaus reikalin
gumą ir prieš. Diskusijoms 
medžiagą paruošė mokyt. D. 
Udrys. Komisijos sprendimu 
laimėtojais pripažinti pozity
viai pasisakę Saulius Žemai
taitis ir Marius Laurinkus. 
Debatuose stipriais argumen
tais pasireiškė ir Daiva Mattis 
bei Simona Gajauskaitė. 

Laimėjusieji buvo apdova
noti trofėjais, piniginėmis do
vanomis: j as parūpino tėvų 
komitetas, kuriam pirminin
kauja Jurgis Joga. Laimėju
siems pažymėjimų lapus pa
ruošė L. Polikaitis, o gražų 
menišką plakatą nupiešė Ieva 
Mulokaitė. 

Dalyvavusieji šiame Lietu
vos nepriklausomybės de
šimtmečio ats tatymo minėji
me ir stebėjusieji iš šalies dai
laus žodžio konkursą ir deba
tus galėjo įsitikinti, kad litua
nistinė mokykla be šeštadieni
nių užsiėmimų ir pamokų, 
naudoja būdus, skatinančius 
labiau domėtis ir įsigilinti į 
svarstomo dalyko esmę, o ski
riamos premijos skatina la
biau pasiruošti, ugdant drąsą 
viešiems pasirodymams. Gal 
teisingai dir. Marytė Newsom 

moliūną — ramovėną, šviesų, 
visuomenininką, šv. Mišių au
koje pasimelsti. 

S t a sė V. P a u t i e n i e n ė 
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mino Danos Mažeikienės ir 
Algio L'lbino atliktas humoris
tinis vaidinimėlis, kuriame 
panele Skystimaitė dainavo — 
deklamavo, o jai akompanavo 
prof. Mūras. Vakaras puikiai 
praėjo. Šalia gausių laimėjimų 
buvo surinkta dar 600 dol., 
kurie buvo įteikti vyskupui 
Eug. Bartuliui kiaulių Jauni 
mo centro steigimui. Prie žios 
aukos gerokai prisidėjo patys 
Audros" šokėjai vyskupui pa
aukodami 100 dol. Vyskupas 
už šią auką nuoširdžiai pa
dėkojo. Grojant „Lorelei" or
kestrui, svečiai ilgai linksmi
nosi „puotoje jūros dugne". 

TAUTINIAI ŠOKIAI 
TAUTYBIŲ 

FESTIVALYJE 

Kovo 11 d. vakare Audros" 
šokėjai pasirodė St. Petersbur-

LIETUVOS DUKTERYS 
KVIEČIA 

Kiekviename didesniame 
lietuviškame telkinyje Lietu
vos Dukterų šalpos darbo vai
siai visiems žinomi. 

Šios draugijos įkūrėjas a.a. 
kun. dr. Feliksas Gureckas, 
jau prieš daugiau negu 40 m. 
ragino nares — seses savo 
motiniška ranka globoti nelai
minguosius, sušelpti neturtin
guosius. Nuo tada Los Angeles 
pakilo daug darbščių rankų, 
savanorių, geraširdžių draugi
jos narių. Jos aukojo savo lai
ką ir darbą kilniam tikslui, 
šelpė ne tik vargstančius Lie
tuvoje, bet ir mūsų tarpe nega
lios prispaustus lietuvius. 
Nemažai draugijos narių iške
liavo amžinybėn kitos pavar
go, bet Los Angeles šalpos 
darbą tebetęsia tos kelios 
darbštuolės jau daugiau negu 
trisdešimt metų. Jos pasišven
tusiai vykdo draugijos tikslus. 
Siunčia siuntinius vargstan
tiems Lietuvoje, materialiai 
padeda daugiavaikėms šei
moms, ligoniams, seneliams, 
teikia paramą, šilumą ir meilę 
našlaičiams. 

Reikia paminėti, kad šalpos 
darbas būtų labai sunkus, jei
gu Los Angeles nebūtų jaut
rios širdies lietuvių, nuošir
džiai aukojančių Lietuvos 
Dukterų draugijai. Jais di
džiuojamės, jie verti pačių 
gražiausių padėkos žodžių. 

Šiais metais Los Angeles 
Lietuvos Dukterų valdyba: 
pirm. — Leokadija Vilimienė, 
vicepirm. — Danutė Kaške-
lienė, sekretorė — Aldona 
Venckūnienė, iždininkė — 
Laimutė Baltrėnaitė, narė — 
Bronė Dzenkaitienė, narė — 
ligonių lankytoja — Marytė 
Kairienė, renginių šeimininkė 
— Genovaitė Plukienė. 

Revizijos komisija: Janina 
Radvenienė, Ema Dovydai
tienė, Angelė Vaicekauskienė. 
Los Angeles Lietuvos Dukterų 
draugija kviečia naujas nares 
įsijungti į šalpos savanorišką 
darbą, tiesiant pagalbos ranką 
varguoliams. Esate laukia
mos. Prisiminkime a.a. kun. 
dr. Feliksą Gurecką, subūrusį 
geraširdes seses kilniam šal
pos darbui. DJC 

KVIEČIAM I PAVASARIO 
ŠVENTE 

Los Angeles Lietuvos Duk
terų draugija š. m. gegužės 7 
d., sekmadienį, 12:15 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je, ruošia Pavasario šventę — 
lenginį-koncertą. Meninę pro
gramą atliks solistas Vidiman-
tas Valatka, akompanuos Su-
zana Valatkienė. Jūsų lauks 
lietuviški pietūs, laimikių sta
las ir gera nuotaika. Savo at
silankymu padėsite pagalbos 
reikalingiems. Ekonominė pa
dėtis Lietuvoje iki šiol nėra 
lengva, prisiminkime varg
stančius. Visi atvykime į Pa-

Los Angeles Vasario 16-tos minėjimo rengėjai ir dalis sve^ 
pirm. Angelė Nelsienė, minėjimo pagrindinis kalbėtojas, L:r' 
Sakalauskas, ALTo skyr. pirm. Albinas Markevičius, soiis: 
Vytautas Čekanauskas. Antroje eil. — LB „Spindulio" jaur. n 
spindulio" ansamblio vadovė Danguolė ir programos pran» -

iš k. muz. Viktoras Ralys. LB Vakarų apygardos 
• oš Respublikos ambasadorius Vašingtone Stasys 
anina Čekanauskiene. L.R. Generalinis konsulas 
ansamblio taut šokių mokytoja Sigita Barysienė. 
i Audra Neisaitė-Narbutiene. 

Nuotr. J . Pupiaus 

Audra", vadovaujama ener
gingos Dalios Adomaitienės, 
ne tik ruošiasi dalyvauti šokių 
šventėje Toronte, bet dalyvau
ja ir St. Petersburgo lietuvių 
bei amerikiečių renginiuose. 
Šio mėnesio 7 d. suruošė šau
nią Užgavėnių puotą, kurioje 
dalyvavo arti 300 svečių. Ren
ginį ruošė, siekdami sutelkti 
lėšų kelionei į švente Toronte 
ir suteikti progą svečiams 
prieš Gavėnią pasilinksminti. 
Renginys buvo pavadintas 
„Puota jūros dugne". Ši mintis 
buvo gražiai išreikšta sales 
papuošime. Kiekvieną stalą 
puošė Dalios Adomaitienės su
kurta jūros dugno kompozici
ja, kurioje įvairiaspalvės žuve
lės nardė tarp kriauklių ir ko
ralų, o scenos gale linksmai 
šokinėjo delfinai. Panašios jū
ros dugno kompozicijos puošė 
ir kitas salės vietas. 

Šokių mokytojos Dalės Ado- go miesto Tarptautiniame fes-
maitienės talentai reiškiasi ne tivalyje. Festivalis tęsėsi 3 

pastebėjo, kad seminaro daly- vasario šventę. 

Stalus užsisakyti prašome 
sekmadieniais po lietuviškų 
pamaldų parapijos apatinėje 
salėje. 

L A L i e t u v o s D uk te r y s 

TAUTINIU NAMŲ 
METINIS 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Tautinių namų me

tinis susirinkimas įvyko kovo 
5 d. šių namų salėje. Susirin
kimui vadovavo A. Pečiulis. 
Praėjusių metų visuotinio su
sirinkimo protokolą perskaitė 
R. Anelauskienė. Direktorių 
tarybos pirmininkas J. Petro
nis pakvietė tylos minute pa
gerbti 1999 m. mirusius na
rius: Juozą Dženkaitį, Vytau
tą Gedgaudą, Rimtautą Pet
raitį, Česlovą Norkų. Ižd. V. 
Juodvalkis pranešė, kad namų 
pajamas sudarė patalpų nuo
ma. Didžiausią išlaidų dalį su
darė namų remontas ir išlai
kymas. Pagal galimybes buvo 
remiami lietuviški reikalai. 
„Vaikų vilčiai" paskirta 2,000 
dol., LR garbės konsulato iš
laikymui 1,000 dol. ir smul
kesnėmis sumomis kitiems 
reikalams. Revizijos komisijos 
vardu pranešė Ig. Medžiukas. 
Patikrinus knygas ir doku
mentus, nukrypimų nepaste
bėta. Viskas vedama tvarkin
gai. Pasiūlė susirinkimui iš
reikšti Tautinių namų valdy
bai padėką. 

Susirinkimui apyskaitas pa
tvirtinus, vyko rinkimai. Pasi
baigus terminui, į valdybą iš
rinkti: R. Anelauskienė, A. Pe
čiulis, V. Kasputis; į revizijos 
komisiją: A. Mažeika, Ig. Me
džiukas, A. Tumas. 

Po susirinkimo buvo kuklios 
vaišės ir draugiški pokalbiai. } 
susirinkimą buvo atsilankęs ir 
LR generalinis garbės konsu
las V. Čekanauskas su žmona 
Janina. J i s padėkojo nariams 
už teikiamą garbės konsulatui 
paramą. 

LIETUVIŲ KREDITO 
U N I J O J E 

Lietuvių Kredito unijos me
tinis susirinkimas įvyko Tau
tiniuose namuose vasario 27 
d. Tylos minute pagerbti pra
ėjusiais metais mirusieji na
riai: Juozas Dženkaitis, Česlo
vas Norkus, Jonas Valukonis, 
Juozas Pažėrai Vytautas Ged
gaudas. Paskutinio metinio 
susirinkimo protokolą per
skaitė sekretorė D. Augus-
Scola. Iš pirmininko ir iždinin
ko V. Juodvalkio trumpo pra
nešimo paaiškėjo, kad Kredito 
unijos darbas vyksta sėkmin
gai. Aktyviai siekia 9 milijo
nus dolerių. Paskolos viršija 3 
milijonus dolerių. (Raštu pa
teikta nariams Kredito unijos 
balansas ir pajamų bei išlaidų 
apyskaita). Apie Kredito komi
teto atliktus darbus pranešė 

Ig. Medžiukas. 1%-J m. patvir
tinta įvairių rflšhj paskolų 
(nekilnojamam turtui pirkti, 
automobiliams įsigyti ir ki
tiems reikalams^ da :giau kaip 
už pusantro milij :.•> dolerių 
sumai. 

Po to buvo perskaitytas 
Priežiūros komite* • •ikrinimo 
protokolas. Atskaitomybe ve
dama tvarkingai. Eo to, Vals
tybes revizoriai kasmet per
žiūri kredito ur.ij - atskaito
mybės dokumentu-

Pasibaigus ka: k irių valdy
bos narių terminu . direkto
rius vėl išrinkti: D. Augus-
Scola ir V. Juodvalkis; į prie
žiūros komitete ..-^nkta R. 
Anelauskienė. Sj-^inkimui 
pirmininkavo R. Ragauskas. 

Po susirinkimo buvo kuklios 
vaišės: sumuštiniai, kava ir 
y y n a s - i g . M . 

DARBYMETES 
PRADŽIA.. 

Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje Los Angeles, CA. balan
džio 2 d., sekmadienį, tuojan 
po pamaldų vyko Lietuvos 
Dukterų draugijos metinis su
sirinkimas. Šiu :netų valdybos 
net 13 asmenų, išnaudotos vi
sos galimybės, vengiant su
stingimo, kad ..pagalbi ranka 
vargstančiam" • -uomet laiku 
būtų ištiesta. 

Lionė Vili pradėjo su
sirinkimą padėka už pasiti 
kėjimą išrenkar.- ją pirminin
kės pareigoms: p idėkojo ir bu
vusiai valdyba: už kelerių 
praėjusių metų r.ašią darbuo
tę. Be įžangos p. brėžė svarbą 
tęsti gražia Verbą sekmadie
nio tradiciją, kai šaunusis Šv. 
Kazimiero parap :os choras re
liginiu koncert . kasmet) ap
vainikuoja rok 'kcijų pabai 
gą, o Lietuvos -ikterų drau
gijos narės pri< - koncertą pa
ruošia šiltą užkaodj publikai 
Tokia jau įsi><•-.• iusi tradicija 
ir visos sesės su šeimomis yra 
kviečiamos prisidėti, nes dide
lė dalis mūS!; ū, priklauso 
chorui. O šiai- "e ta is paste
bėjo pirm. Vili: nė, čia aidės 
Viešpaties Kanc • Istorija nuos
tabia G. Po - ni kantata 
„Stabat Mator Los Angeles 
operos solistai:- arapijos cho
ru, muz. Vikt' r Ralio vado
vybėje. Grąže-- - progos nusi
lenkti Kristau- Kančios sek 
madieniui neb- ' galima nei 
pageidauti! 

Po šios įsipa: gojimų link
mės išklausyti ; ' įnešimai, su
manymai, draui jos biudžeto 
apžvalga — pa mos bei iš 
laidos, ypač. d delio kiekio 
siuntinių (varto' drabužių ir 
avalynės) siunti: -ai į Lietuvą. 
Lionę Vilimiene dabar pava-
davo vicepirm 1 mutė Kaškt-
lienė. Jai dalyvn ::ant. susirin
kimo eiga bu^ paįvairinta 
ižd. Laimute> Baltrėnaitės 

nuoseklia sąskaitybos, šelpia
mųjų sąrašo peržiūra. 

Paskui visų dėmesys buvo 
nukreiptas į gegužės 7 dienos 
„Pavasario gegužinę'', Draugi
jos vardu rengiamą parapijos 
salėje su menine programa, 
šiltu maistu, nuotaikinga do
vanų loterija. Solistas vokalis
tas Vidimantas Valatka .-utiko 
atlikti koncertą Suzanai Va
latkienei akompanuojant for
tepijonu. Labai maloni staig
mena visiems. 

Visi ruošos darbai čia buvo 
pasiūlymais pradėti, apsvars
tant praktiškas galimybes ge
ro skanaus maisto, puošnios 
aplinkos, reklamos, svečių pri
ėmimo tvarkos, greito aptar
navimo. Buvo jaučiamas vi
suotinas pri tarimas, dalyvavi
mas šnekesyje apie esminius 
ruošos darbus. Daug energijos 
ir geros valios spinduliavo žo
džiuose. „Pavasario gegužinė'' 
pirmoji šiame Antrame tūks
tantyje, skiriama Angelu 
miesto lietuviams, kaip padė
ka už šiltą dėmesį ir aukas. 

Susirinkimas pasibaigė pa
kilia nuotaika. Po susirinkimų 
dar vis šnekučiuojantis su 
dviem naujausiom Lietuvos 
Dukterų draugijos narėm, ku
rias atsivedė ir supažindino 
sesė Danutė Kaškelienė, tai: 
Onutė VUkancienė ir Janina 
Mikalajūnienė. Nelaukiant, 
sekretorės Aldonos Venckū
nienės, jiedvi buvo įrašytos į 
Lietuvos Dukterų draugijos 
knygą. ka;p pilnateisė? ir. ži
noma, labai reikalingos (mū
sų) šalpos programoje. Tuo šis 
susirinkimas pasilieka vienu 
sėkmingiausiu, nes pasipildė 
naujais veidais ir gera įgyven
dinama planavimų sandara. 

Stasės V. P a u t i e n i e n ė 

ST. PETERSBURG, FL 
UŽGAVĖNIŲ ..PLOTA 

J U R O S DUGNE" 
St. Petersburgo Lietuvių 

klubui priklausanti tautiniu 
šokiu šokėjų veteranų grupė 

tik šokyje, bet ir mene. Jos 
salės ir scenos dekoracijos 
dažnai puošia ir kitus rengi
nius. 

Užgavėnių puotą pradėjo pa
tys Audros* šokėjai šokiais 
..Siuntė mane motinėlė" ir 
„Rusnietis". Po to Dalia Ado
maitiene pasveikino visus su
sirinkusius, padėkojo už gau
sų atsilankymą ir pakvietė 
vysk. Eugenijų Bartulį sukal
bėti maldą. Šiaulių vyskupijos 
vyskupas Eug. Bartulis buvo 
ką tik pravedęs rekolekcijas 
St. Petersburgo lietuviams. 
Jis kartu su kun. dr. Matu 
Čyvu ir broliu kun. Antanu 
Grabnicku atsilankė į šį ren
ginį. Su vyskupo malda ir pa
laiminimu buvo pradėta va
karienė. 

Šiltą maistą pagamino patys 
Audros" šokėjai. Tai buvo 
didelis darbas į kurį įsijungė 
visi šokėjai. Jie patys gamino 
dešras, pjaustė kopūstus, sku
to bulves, kepė kugelį, blynus 
varške tepė, pyragaičius ke
pė... Svečiai buvo vaišinami 
visais tais skanėstais. Puotai 
pasibaigus, šokėjai tvarkė sta
lus ir salę. 

Puotos metu svečius links-

dienas, sutraukdamas tūks
tančius lankytoju. Kai kurios 
festivalio dienos buvo skirtos 
mokinių lankymuisi ir jų su
pažindinimui su įvairių kultū
rų menu. papročiais ir val
giais. Buvo rodomi filmai, par
duodami įvairūs tam kraštui 
būdingi liaudies meno dirbi
niai. 

Lietuvių klubas kasmet tu
rėdavo lietuviško maisto ir 
kultūros paviljoną. Deja. dėl 
perkrautos klubo programos ir 
ruošimosi Garbes konsulo 
šventei, lietuviai šiemet pavil
jono neturėjo. St. Petersburgo 

lietuviams šiame festivalyje 
atstovavo Audros" šokėjai 
programoje pašokdami keturis 
tautinius šokius. Jų mokytoja 
Dalia Adomaitienė festivalio 
lankytojams apibūdino šią 
grupę, o tautiniais drabužiais 
pasipuošusios moterys ir vyrai 
teikė pasigėrėtiną vaizdą ir 
gražiai atstovavo savo tauty
bei. Reikia sveikinti visus 
Audros" šokėjas ir šokėjus už 
jų darbą ir meilę lietuviškam 
šokiui. Linkim šiai grupei ir 
toliau šokti ir džiuginti St. Pe
tersburgo lietuvių telkinį. 

E lvyra Vodopa l i enė 
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brolis Astijus Kungys. Šiaulių vysk Eugenijus Bartulis 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

APIE LIETUVOS AMBASADOS 
VAŠINGTONE STOVI 

„Veido" kovo 16 dienos nu- ambasados pastatą buvo įves-
meryje išspausdintam Jonės tas centrinis oro vėsinimas, 
Kučinskaitės straipsnyje „No- pasikeitė pastate nuolat esąs 
menklatūrinių ambasadų sta- drėgmės kiekis ir dėl to. medi-
tyba tęsiama" yra visa eilė ne- nis pastato statybinis karka-
tikslumų. Būsiu dėkingas, jei sas gerokai išdžiūvo. Lygiai 
juos savo žurnale pataisysite, taip, kaip visam pasauly tuo 

Noriu prisistatyti: esu areni- metu atstatytuose pastatuose, 
tektas, architektūros studijas tinkas jame yra laikomas prie 
baigiau 1957 m. ir, atlikęs ka- sijų prikaltomis balanomis 
rinę prievolę, šioje specialybė- (lentjuoste). Kada pastato vi-
jė dirbu nuo 1959 m. Sava pri- daus temperatūra ištisus me-
vačia praktika verčiuosi jau tus pasidarė pastovesnė, me-
dvidešimt aštuonerius metus, dinė lentjuoste džiūdama kiek 
Washingtone gyvenu nuo 1958 susitraukė, tinkas nuo jos at
metu ir tada pirmą kartą apsi- šoko ir nuo svorio nukrito. Tai 
lankiau Lietuvos ambasados neturėjo nieko bendra su am-
(tada, dar atstovybės) pastate, basados pastato „laikančių kon-
Nuo to laiko, profesiniais pa- strukcijų" būkle. Lubos amba-
tarnavimais esu prisidėjęs sadoje buvo tuoj pat pataisy-
prie visų to pastato remontą- tos. 
vimo ir atnaujinimo darbų. Aliarmuodamas, kad „...JAV 

Pirmoji Kučinskaitės (Lietuvos ambasados) pastato 
straipsny esanti netiesa yra, būklė avarinė", Seimo narys 
kad Lietuvos ambasadoje Wa- Kazys Bobelis nežino, apie ką 
shingtone yra „uždrausta or- jis kalba, nes matomai, amba-
ganizuoti priėmimus". Priėmi- sados pastate jau kelis metus 
mas ambasadoje buvo ir pra- nėra buvęs. Tie, kurie amba-
ėjusio sekmadienio popietę, sadoje apsilanko, gėrisi ir 
kada ten susirinko nemažas džiaugiasi, matydami, kaip 
žmonių būrys klausytis muzie- gražiai, ambasadoriaus Stasio 
jininkės Virginijos Paplaus- Sakalausko pastangomis ir 
kienės paskaitos apie Maironį 
ir Kauno Maironio literatūros 
muziejų. Paskaita paįvairinta 
Maironio žodžiams sukurtų 
dainų koncertu. Ambasados 
patalpose žmonių sausakimšai 

ambasados tarnautojo Sigito 
Mackonio talentingomis ran
komis bei sunkiu darbu, buvo 
atnaujintas pagrindinis amba
sados priėmimų kambarys.Be 
to, tokiom pačioma „savom jė-

buvo per priėmimą, kada Kovo gom" jau buvo pataisytos kelių 
11 d. minėjimo proga ten lan- kitų ambasados kambarių lū
kėsi Lietuvos Seimo pirminin- bos ir tie kambariai buvo gra-
kas Vytautas Landsbergis. Po- žiai atremontuoti. Pro bono 
ra savaičių prieš tai, didžiulis 
būrys buvo susirinkęs į Jurgio 
Blekaičio knygos sutikimą, 
kada paskaitą skaitė prof. 

savo patarimais esu visuose 
šiuose darbuose dalyvavęs. Jei 
tiems darbams būtų reikėję 
samdyti komercinius konsul-

Bronius Vaškelis. Koks nors tantus ir rangovus, jų toks iš 
priėmimas ambasadoje vyksta pagrindų į originalią estetinę 

kymas ir oro vėsinimo įren
gimai. Visų pastato pataisymų 
ir remonto išlaidos buvo daug 
didesnės ir nei vienas tų dar
bų anaiptol nebuvo vien „kos
metinio" pobūdžio, o visi buvo 
būtini. Kas daryta, buvo dary
ta ne atmestinai, pavir
šutiniškai, bet gerai, ilgam lai
kui. Savo knygelėje apie am
basadą ambasadorius Eidin
tas rašo, kad remonto dar
bams URM 1994-1995 m. bu
vo paskyrusi per 370,000 dole
rių, taigi, apie pusantro milijo
no litų. Visiems įvykdytiems 
darbams čia išvardyti reikėtų 
kelių žurnalo puslapių. 

Beje, statytas kaip gyvena
masis namas, pastatas Lietu
vai buvo įgytas ne, kaip 
straipsny rašoma, 1936 m., at
stovu Washingtone esant Ka
ziui Bizauskui, Lietuvos pa
siuntinybė ten buvo įsteigta 
1924 metų birželio 1 d. Tam 
pažymėti, Amerikos lietuvio 
prof. Prano Zundės rūpesčiu ir 
lėšom, ant pastato sienos kabo 
bronzinė lenta. 

Prieš rašydama, žurnalistė 
turėtų pasitikrinti bent ele
mentarius duomenis. 

Nėra kalbos, kad ambasados 
pastatas nėra pritaikytas to
kiai apkrovai, kuri jam dabar 
skiriama. Jei būtų lėšų, jame 
dar yra daug kas taisytino: 
reikėtų pertvarkyti pirmojo 
aukšto tualeto kambarius, 
prieš tai išlyginant kai ku
riuos grindų nusėdimus, per
planuoti kai kurias įstaigines 
patalpas, atnaujinti stogus, 
kai kurias lauko sienas ir t.t. 
Pastatas taip pat netinkamas 
ir nuolatiniam tarnautojų gy
venimui. Tačiau, kada nėra lė
šų, taupumas iš tikro yra 
svarbiausia ir dėl to nėra ko 
priekaištų daryti. Dėl ambasa
dos rajono, tai galima pasaky
ti, jog tiesa, kad jis nebėra 
toks „prestižinis", koks buvo, 

beveik kas savaitę. 
Nesu į kiekvieną ten vyks-

ir struktūrinę būklę atstaty
mas ir dekoravimas būtų kai

tantį priėmimą kviečiamas, navęs šimtus tūkstančių litų. 
tačiau, kiek galiu atsiminti, Jei „Veido" skaitytojams būtų 
per visą laiką, tik tada, kada 
ambasados patalpos buvo - iš 
pagrindų remontuojamos ir 
nebuvo įmanoma jomis naudo
tis, vienas Vasario 16-osios 
minėjimas yra buvęs Fort 
Myers karininkų klubo patal
pose. Paklaustas tuometinis 
ambasados reikalų vedėjas 
Ramūnas Astrauskas sakė, 
jog klubo patalpos buvo gau
tos dykai, o vaišių išlaidos bu
vo maždaug tokios pačios, ko
kios jos būtų buvusios, jei mi
nėjimas būtų vykęs ambasa
doje. 

Taigi, straipsnio teiginys, 
kad „...priėmimai rengiami ne
pigiai išnuomotose pobūvių 
salėse" yra kita paprasčiausia 
netiesa. 

Esu tas, kuris pakviečiau 
žinomą ekspertą, statybinių 
sutrikimų tyrimų specialistą, 
inžinierių — konsultantą Tom 
Downey padaryti kai kurių 
ambasados patalpų grindų 
stovio analizę. Ilgam jo ra
porte nėra nei vieno žodžio 
apie tai. kad „...patalpų būklė 
yra kritiška — (kada) bet ku
rią akimirką, susirinkus dau
giau žmonių, gali neišlaikyti 
pastato laikančios konstrukci
jos". Tad nežinau, apie kokius 
„ekspertų įspėjimus" rašo 
straipsnio autorė. Dėl to, kad 
rašė apie išsigalvotus, nepa 

įdomu, galėtume parūpinti at-
najintų ambasados pastato 
kambarių nuotraukų. 

Lygiai Kazys Bobelis padėty 
nesusigaudo, teigdamas, kad, 
dėl ambasados remontui rei
kalingų lėšų „...tegul vyriau
sybė kreipiasi į JAV gyvenan
čius lietuvius". Amerikos lie
tuvių suaukotais pinigais am
basados pastatas buvo kiek 
suremontuotas ne du, kaip 
sako Bobelis, bet tik vieną 
kartą, kada Lietuvos atstovu 
čia buvo Stasys Bačkis. Tada 
buvo sudėta apie 130,000 dole
rių ir už tuos pinigus atlikti 
keli būtino remonto darbai. 
Nei cento nebuvo skirta kokiai 
nors ambasados patalpų „kos
metikai". Tiems darbams pla
nus ruošiau ir juos prižiūrėjau 
kartu su Washingtono archi
tektu Algiu Žemaičiu. 

Dabar, kada išeivijos lietu
viška spauda kasdien pilna 
prašymų aukoti Lietuvos naš
laičiams, ligoniams, partiza
nams, grįžusiems tremti
niams, bažnyčių, pilių ir pa
minklų statymui ir atstaty
mui, ir pan., reikia labai abe
joti, kad Amerikos lietuviai 
būtų linkę aukoti dar ir amba
sados pastato remontui. Be to, 
būdamas medicinos gydytojas, 
dr. Bobelis vargu ar yra kva
lifikuotas nustatyti VVashing-

tikrintus ar nepagrįstus daly- tone esančios ambasados pas
kųs, ne vienas žurnalistas yra tato „kritišką būklę„ ir jis ne
turėjęs susirasti kitą profesiją, turėtų apie tai žurnalistams 

Tiesa, nuo ambasados pasta
to valgomojo kambario lubų 
buvo nukritęs maždaug dviejų 

taip „autoritetingai" aiškinti. 
Jūsų korespondentė, deja, 

arba jų nenugirdo, arba susi 

kada ambasados pastatas bu
vo pirktas. Nežinau, kiek am
basadų toje apylinkėj dar te
bėra, bet jvs kitur keliasi tik 
ne tiek dėl -umenkėjusio rajo
no „prestižo", kiek todėl, kad 
— kaip ir Lietuvai — visom 
ambasadom prieš karą įgytos 
patalpos pasidarė per ankštos. 
Tačiau, nors. pvz., Lenkijos 
ambasada ieško erdvesnio pa
stato, lenką: dabartinį, netoli 
Lietuvos ambasados esantį, 
vis tiek sau pasiliks ir juo to
liau naudosis. O kitoj pusėj 
gatvės esantis senas pastatas 
be langų stovi jau kokia tris
dešimt metų, nuo to laiko, ka
da iš jo išsikėlė kažkoks An-
tioch kolegijos teises mokyklos 
filialas. Tad čia nieko nauja. 
Kalbama, kad jo pardavimui ir 
sutvarkymui kliūtis yra kaž
kokie teisiriai įsipareigojimai 
miestui. Daug vandens gali 
po tiltu nutekėti, kol tokie da
lykai išsisprendžia. 

Atsiliepti del straipsnio au
torės rašomų postringavimų 
apie kažkokią „prorytietišką 
orientaciją" jei visur neįtartu
me „konspiracijos", nebūtume 
lietuviai) ir įvairių amsenų 
išvedžiojimų, kaip ir kur rei
kėtų ambasadas statyti ir už 
jas užmokėti, būtų didelis lai
ko gaišinimas. Tereikia tik 
prisiminti pasakėčią apie į 
miestelį vienu arkliu jojusius 
malūnininką ir jo sūnų. Kalbų 
ir vėjų iŠ tikro nesugaudysi. 

Arvydas Barzdukas , ALA 
Falls Church, VA 

Pastaba. Šiuo straipsniu 
Arvydas Barzdukas reagavo į 
„Veido" (kovo 16 d.) išspaus
dintą J. Kučinskaitės str., o 
dr. Kazys Bobelis — į „Drau
go" (balandžio 1 d.) redaktorės 
įvadines skiltis. Tikime, kad 
mūsų skaitytojams šios min
tys bus įdomios. D. Bindo-
kienė 

BE REIKALO APKALtlNTAS 

kvadratinių metrų dydžio tin- inaišė, arba nesusigaudė ir 
ko luitas. Negirdėjau, kad jis URM jai duotose statybos bei 
„...vos neužmušė čia buvusio remonto darbų sumose. Kada 
žmogaus", nors, jei jis būtų 
nukritęs kam ant galvos, gu
zas būtų buvęs nemažas. Dėl 
to, „kas būtų buvę", neverta 

patalpos buvo tvarkomos am
basadorium esant Alfonsui 
Eidintui, daugiau nei 200,000 
litų kainavo vien tik ambasa-

spėlioti, ypač spaudoj. Kada į dos šildymo sistemos sutvar-

Labai buvau nustebęs ir už
gautas perskaitęs straipsnį 
„Drauge" 2000 m. balandžio 1 
d. numeryje „Rūškanas veidas 
ir užjūris". 

Sunku suprasti, kokių mo
tyvų vedama D. Bindokienė 
labai nekultūringa forma, už
gauliai ir piktai kaltina mane, 
primeta visą eilę priekaištų, 
už tai ko visai nėra parašyta 
jos cituojamame „Veido" žur
nalo kovo 16 d. numeryje „No
menklatūrinių ambasadų sta
tyba tęsiama". 

Faktiškai kiekvienas patrio
tas lietuvis turėtų tik džiaug
tis tuo, kas tame straipsnyje 
parašyta. Jame nėra jokių as
meniškumų ir jokia partija 
nėra paminėta. Yra kritikuo
jama buvusi ir esama Lietu
vos vyriausybė, dėl jos labai 
paviršutiniško elgesio, netin
kamo finansavimo (metant pi
nigus, ne ten kur yra svarbiau
si prioritetai) ir priežiūros va
karų demokratinėse valstybė
se esamų ambasadų (įskaitant 
ir JAV). Gi, naujų ambasadų 
kūrimui buvusiose Sovietų Są
jungos respublikose pvz.: Bal
tarusijoj, Ukrainoj ir t.t. ski
riama milijonai. 

Jei Lietuvos vyriausybė ran
da 14 mln. litų ar daugiau sta
tyti ambasadą Ukrainoj, o, be 
to, išleidus tuos pinigus, staty
bos nebaigti — tai, kodėl ne
gali rasti pinigų sutvarkyti 
ambasadas pvz., Washingto-
ne, Paryžiuje, Londone ir t.t. 
Tegul patys lietuviai atsako — 
kas yra svarbiau! Be to, JAV 
aš esu tikras ir vietiniai lietu
viai padėtų, kaip ir praeityje 
yra darę. Tai ar to klausimo 
kėlimas yra nusikaltimas? 

D. Bindokienė cituoja „Vei
do" straipsnį, bet visą savo ne
pasitenkinimą ir kažkodėl 
pyktį išsako visiškai nieko 
bendra su straipsniu netu
rinčiais teiginiais. „Veido" 
straipsnyje yra minimi ir kiti 
du L.R. Seimo nariai A. Meda-

linskas, R. 5iupaila ir taip pat 
U.R.M. sekretorius A. Milu
kas. Mūsų visų nuomonės vie
nodos, bet jie D. Bindokienės 
net nepaminėti. 

Pasmerkimui išrinktas tik 
vienas dr. Bobelis. 

„Veido" straipsnyje taip pat 
nėra nei neno priekaišto ar 
kaltinimo ambasadoriams ar 
ambasadų darbuotojams. Yra 
tik kritiškai vertinama amba
sadų fizinė struktūra ir jų 
įstatymus pažeidžiantis finan
savimas bei vyriausybės neat
sakingumas prieš Vakarų de
mokratines valstybes, repre
zentuojant Lietįuvą. 

Liūdna, kai redaktorė rašo. 
kad: „Mums gerai pažįstamas 
gydytojas grįžęs į tėvynę metų 
metais ieškodamas sau pride
ramos nišos, blaškosi iš deši
nės į kairę, nelyginant pelkių 
žiburėlis vėjuotą rudens naktį 
ir..., kai tas gydytojas gyveno 
šiapus Atlanto, rodos labai 
karštai kwojo su visais Lietu
vos tautos priešais" citata 
baigta. 

Mano politinė linija niekada 
nebuvo ir nėra pasikeitusi. Vi
sada buvau nuo centro į deši
nę, toks esu ir šiandien. Aš 
dirbau, dirbu ir dirbsiu su vi
sų pažiūrų lietuviais Lietu
vos labui. Ir kaip kovojau, 
taip ir kovosiu su Lietuvos 
priešais ir politiniais griovi
kais. Esu toks pa ts , kaip 
kad buvau ALTo a r VLIKo 
pirmininkas* 

Dr. Bobelis niekada niekam 
nepataika/o, visada gynė Lie
tuvos interesus ir reiškė savo 
nuomonę ar tai kai kam pri
imtina, ar ne! 

Mano -<;kmė dirbti Lietuvai 
ir jos žmonėms priklauso, ne 
nuo „Draugo* redaktorės ten
dencingu rašinių, bet nuo Lie
tuvos žmonių vertinimo mano 
darbų. 0 tai geriausiai paro
do Lietuvos gyventojų pasku
tinių dvejų metų mėnesinės 
apklausos ir ką tik įvykę savi

valdybių rinkimų rezultatai. 
Būkime viens kitam toleran

tiški, vertinkime Lietuvos 
sunkų atsistatymą ir ten daro
mas klaidas bei laimėjimus 
objektyviai, be pykčio, bet su 
noru padėti. Mūsų tiek mažai, 
o priešų tikrai daug!! Tik visi 
dirbdami ir viens kitą gerbda
mi galėsime greičiau džiaugtis 
visi kartu tautos laimėjimais. 

Dr. Kazys J . Bobelis 
Lietuvos Respublikos Seimo 

ir Užsienio reikalų komiteto 
narys. 

Lietuvos Delegacijos Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo organizacijos vadovas. 

SMULKMENOS 

Kai kurie Amerikos laikraš
čiai turi „Trivia" (smulkmenų) 
skyrių, kuriame spausdina 
įdomius, nors ir nelabai svar
bius, reiškinius bei įvykius. J 
tokį skyrių Lietuvoje tiktų pa
talpinti nuolat vykstančius 
gražuolių rinkimus. Kovo 
mėn. pabaigoje Kaune buvo 
išrinkta „Miss Kaunas 2000". 
Rinkimai buvo labai išrekla
muoti, gražuoles vertino komi
sija, vadovaujama režisieriaus 
Eimunto Nekrošiaus, kitas ko
misijos narys, grožio žinovas, 
buvo Seimo narys Audrius 
Butkevičius, neseniai paleis
tas iš kalėjimo. Iškilmes pra
vedė Vytautas Kernagis. 
„Miss Kaunas 2000" buvo ap
vainikuota karūna, pagaminta 
iš sidabro, aukso ir brangak
menių — jos vertė yra 20,000 
litų. 

Ir kas yra toji „Miss Kaunas 
2000"? Tai septyniolikmetė 
Oksana Semenišina. 

Gražuolių rinkimai Lietuvo
je, atrodo, vejasi vienas kitą. 
Tiesa, dar nematyti skelbimų 
apie „Miss Raseiniai" ar „Miss 
Panevėžys" rinkimus. Bet Vil
niuje ruošiamasi balandžio 
mėn. Taline vykstantiems rin
kimams „Miss Photo Baltic 
2000". Juose Lietuvai atsto
vaus septyniolikmetė Julija 
Volšvič iš Vilniaus, ketu
riolikmetė Svetlana Lazareva, 
penkiolikmetė Viktorija Moro
zovaitė, abi iš Visagino, aštuo
niolikmetė Lidija Vasiljevą iš 
Vilniaus ir šešiolikmetė Rai
monda Valiučiūtė iš Raseinių. 
Taigi mūsų lietuvaičių atrin
kimui Taline bus deramai at
stovaujama. 

O gal netiktų šias žinias pri
skirti prie „trivia"? Juk „Lie
tuvos rytas" gražuolių aprašy-

- • 

mui skyrė du numerius, iš vi
so keturis puslapius. Maž
daug tiek vietos, kiek aprašy
me apie garsųjį šnipą Philby, 
kuris didžiavosi, padėjęs su
naikinti Lietuvos laisvės kovo
tojų ryšininkus, Julijoną Būtė
ną, Juozą Lukšą-Daumantą 
bei J. Deksnį. Pasirodo, kad 
Philby, neapsikęsdamas 
Maskvos tvaiko, dažnai atva
žiuodavo į Lietuvą ir Estiją, 
pakvėpuoti vakarietiška at
mosfera. 

R. Sidrys, M.D. 
Streator, IL 

ASMENINĖ NUOMONĖ 
APIE AMBASADAS 

Spaudoje skaičiau apie skir
tingas Lietuvos ambasadų 
problemas. Rašo daktarai, 
spaudos žmonės bei kiti. Tai 
čia norėčiau įdėti „savo" asme
ninę nuomonę. Pirmiausia pa
tarčiau padaryti „moratorium" 
— užšaldyti naujų ambasadų, 
konsulatų steigimą. O, kai pa
gerės valstybės finansai, visų 
pirma pastatyti Lietuvos am
basadą Berlyne, Kurfuersten 
gatvėje 134, kur prieš Antrą 

pasaulinį karą buvo Lietuvos 
pasiuntinybė. Žemė atgauta ir 
jau keli metai stovi tuščia. 
Planai padaryti. Neseniai teko 
matyti fotografiją esamoje da
bartinėje Lietuvos ambasadoje 
Berlyne, kuri yra nuomojama. 

Tadas Mickus 
Springfield, VA 

• Šiauliai. Vasario 19 d. 
Šiaulių vyskupijos kurijoje 
vyko parapijų „Atgaivink" pro
gramos aktyvistų susirinki
mas, kuriame dalyvavo svečių 
iš Kretingos. Vysk. E. Bartu
lis, pasveikinęs susirinkusiuo
sius, pasidžiaugė, kad žmonės 
imasi ryžtingai atnaujinti pa
rapijų dvasinį gyvenimą. Susi
rinkime aptarta parapijose 
vykstančių renginių specifika, 
bandyta išsiaiškinti iškilusius 
sunkumus ir šalinti jų* prie
žastis. Taip pat buvo pristaty
ta šios pakopos rekolekcijų 
medžiaga. Siūlyta iškelti aikš
tėn pačių tikinčiųjų iniciatyvą 
rekolekcijų metu, galimybę 
jiems patiems vesti šio po
būdžio susibūrimus. 

Ir vėl galima užsiprenumeruoti 
„DRAUGĄ" 

papiginta kaina: tik už 65 dol. metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas nemokamai. 

Mecenatas prašo „DRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo 

vaikams, vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iŠ 

Lietuvos. 

Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 
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lt makes a vvorld of difference wbęn 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicaco, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4 3 0 p m 

departure gives you a relaxed morn-

ing arrival for business or pleasure. 

When you're ready to return, you'il 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Oass, you can be 

sure our service vvill be world-class, 

and wii| allcvv you to arnve rested and 

refreshed - aH for a reasonable fare. 

Fmd out what a worid of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just caH your Travel Agent or SAS 

at 1-8OO-221-2350 For more mfor-

mation and special offers, visit 

our website at wwwflysas com. 
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KABUGA 
Tautos fondas įdukr ina Dusetų mokyklą 

„Kabuga"? Ar tai koks sutvė
rimas Afrikos Svahili tarme, 
ar kas kita? Atsakymas labai 
paprastas: tai elektroninio 
pašto terminais pavadinta žy
maus lietuvių kalbininko Ka
zimiero Būgos vardo vidurinė 
mokykla. Ji įsikūrusi šiaurės 
rytų Lietuvos Dusetų mieste
lyje, ties Sartų ežeru, nuo se
no garsėjusiu žiemos žirgų 
lenktynėmis. 

Bet ne vien tuo Dusetos yra 
žinomos. Jos vis dažniau mini
mos dėl vidurinės mokyklos, 
kurią žino ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Šios mokyk
los mokiniai yra daugelio vai
kų dailės parodų, konkursų 
Suomijoje, Japonijoje, Kana
doje ir kitur dalyviai bei lai
mėtojai. Mokyklos meno mo
kytojai — profesionalai daili
ninkai. Mokykloje nuo antros 
klasės sustiprintai dėstoma 
dailė. 

Šios žinios pradėjo mus pa
siekti, baigiantis 1997-iems 
metams per gražiomis eilėmis 
ir piešiniais papuoštus laiške
lius, su nuoširdumu parašytus 
dešimtmetės Kamilės. Per ke
letą metų laiškų, piešinių ir 
informacijos susitelkė storo
kas aplankas. 

Maždaug tuo pat metu Tau
tos fondo taryboje brendo min
tis, be kitų projekų, Lietuvos 
nepriklausomybės 10-ties me
tų atstatymo sukaktį pažymė
ti ypatingu būdu: kviesti išei
vijos lietuvius įtvirtinti de
mokratiją Lietuvoje per mo
kyklą, kviesti vieną kurią, sa
vo paties pasirinktą, mokyklą 
„įdukrinti". Kvieslys šiuo rei
kalu lietuvių visuomenei buvo 
išsiuntinėtas ir paskelbtas Va
sario 16-tą dieną. Tautos fon
das įsipareigojo tokią visuo
meninę paramą papildyti savo 
ištekliais. Pavyzdžiui, mokyk
lai paaukojus 500 dol., Tautos 
fondas prideda 250 dol. Kiek
viena auka reikšminga ir pri
imama su dėkingumu. 

Iškilus pasirinkimo reikalui, 
mano mintis visai natūraliai 
pakrypo į Kabūgą. Pasikeitėm 
abipusiais širdingais laiškais 
su mokyklos direktorium Gin
tautu Kuzma, kuris tarp kita 
ko rašė: „Todėl iš tiesų malo

nus jūsų pasiūlymas 'įdukrin
ti' mūsų mokyklą, dalyvauti 
įvairiuose Tautos fondo orga
nizuojamuose renginiuose, 
gauti kompiuterių. Visa mo
kyklos bendruomenė džiaug
tųsi bendradarbiaudama su 
Amerikos lietuviais, jų remia
mu Tautos fondu". i 

Š.m. kovo dvyliktą dieną tu
rėjau malonumą vėl nuvykti į 
Dusetas ir direktoriui pirmąjį 
paramos čekį Tautos fondo 
vardu asmeniškai įteikti. Šio 
įvykio metu dalyvavo ir jį nuo
trauka įamžino Kamilė, dabar 
jau 12 metų, kuri, to iš anksto 
neplanavusi, savo mokyklai ir 
Tautos fondo uždaviniams pa- * 
sitarnavo išimtinai gražiu bū
du. 

Kazimiero Būgos mokyklos 
mokiniai dalyvavo „Lietuvių 
kovų ir kančių istorijos" pro
jekte, kurio iškilmingos pa
baigtuvės įvyko Vilniuje š.m. 
kovo 10 dieną. Šiame įvykyje 
dalyvavo ir kalbą pasakė pre
zidentas V. Adamkus. Mokyk
los jaunieji istorikai, kaip rašo 
direktorius G. Kuzma, „surin
ko daug medžiagos (atsimini
mų, dokumentų), pasakojan
čių apie Dusetų krašto žmonių 
tremtį, partizanų kovas, pasi
priešinimą. Dabar ši medžiaga 
sisteminama, ruošiama ekspo
zicijai mokyklos muziejuje". 

Mes galime tik džiaugtis, 
kad Lietuvoje auga nauja, pat
riotiškai nusiteikusi karta. 
Lietuvos mokyklose matyt 
trūksta ne gabių mokinių ir 
mokytojų-idealistų, bet trūks
ta įrangos, mokslo priemonių, 
laboratorijų, net žodynų. 
Trūksta kompiuterių. Norim 
tikėti, kad visuomenė šį rei
kalą supras ir jungsis į Tautos 
fondo pradėtą mokyklų „įduk-
rinimo" programą nuoširdžiai 
ir dosniai. 

Su Kamile susipažinau atsi
tiktinai bežaidžiančia su drau
gais Sartų ežero pakrantėje. 
Po metų susirašinėjimo aš ta
pau jos seneliu, ji mano „anū
ke", o garsiojo lituanisto vardo 
— Kazimiero Būgos vidurinė 
mokykla Dusetose tapo Tau
tos fondo dukra. Ar ne gražu? 

Jurgis Valaitis 
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Kazimiero Būgos vidurinė mokykla Dusetose, Zarasų raj. 

VOKIETIJOS LB TARYBOS POSĖDIS 10° m«*n »»"<> gimimo 
Š.m. kovo 18 d. įvyko Vokie

tijos LB tarybos posėdis, ku
riame buvo išsamiai aptarta 
Bendruomenės veikla, priimti 
su ta veikla susiję nutarimai 
ir naujai išrinkti jos vadovau
jantieji organai. 

Posėdį, į kurį atvyko 12 iš 
15 tarybos narių, pradėjo pre
zidiumo pirmininkė Marija 
Dambriūnaitė-Šmitienė. Ji 
prisiminė praėjusiais metais 
mirusius VLB narius, — jie 
buvo pagerbti tylos minute. 
Trumpai apžvelgusi praėjusių 
dešimt metų Lietuvos ir Vo-
kietjos lietuvių padėtį, pami
nėjo daug pozityvių reiškinių, 
todėl į ateitį siūlė žvelgti su 
optimizmu. 

Posėdyje pranešimus skaitė 
VLB valdybos pirm. Antanas 
Šiugždinis, ižd. Edmundas 
Jankūnas, kontrolės komisijos 
pirm. kun. A. Kelmelis, Gar
bės teismo pirm. dr. V. Lėner-
tas Vasario 16-tosios gimnazi
jos direktorius A. Šmitas, fon
do Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorius A. Šmitas, fondo 
Vasario 16-osios gimnazijai 
remti ižd. Antanas Šiugždinis, 
VL Jaunimo sąjungos pirm. 
M. Lipšys. 

Taryba, išklausiusi kontro
lės komisjos pranešimą, kuria
me nustatyta, kad 1999 m. 
VLB valdybos pateikta DM 
102,500.60 pajamų ir išlaidų 
apyskaita buvo vedama tvar
kingai bei tiksliai, balsavimu 
patvirtino kontrolės komisijos 
pateiktą siūlymą dėl Vokieti
jos LB valdybos atleidimo nuo 
piniginės atsakomybės. Priim
ta ir 2000 metų DM 107,880 

5 ir 6 klases moksleivių piešinys. 

sąmata. 
Atstovais į PLB X seimą iš

rinkti: Vingaudas Damijonai
tis, Edmundas Jankūnas, Ar
minas Lipšys ir Andrius Šmi
tas (Vokietijos atstovai iš pa
reigos: VLB pirm. Antanas 
Šiugždinis ir VLJS pirm. Mar
tynas Lipšys). 

Pranešimuose apžvelgta 
praėjusių metų įvairių sričių 
darbai. VLB pirmininkas pa
brėžė ypač pavykusį pernykštį 
Lietuvių Chartos minėjimą, 
Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorius išsamiai informa
vo apie iškilusias problemas 
ryšium su federalinės vokiečių 
valdžios subsidijų gimnazijai 
nutraukimu, fondo Vasario 
16-osios gimnazijai remti iždi
ninkas — apie mažėjančias 
aukas gimnazijai išlaikyti, 
Jaunimo sąjungas pirminin
kas — apie Vokietijos lietu
viško jaunimo susitikimus ir 
metų sandūroje.vykstantį Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresą Australijoje, kuriam vi
sų prašė pinigines paramos. 

Diskusijose dėl pranešimų ir 
ateities veiklos, be smulkesnių 
einamųjų reikalų, dėmesio 
centre buvo naujai iš Lietuvos 
atvykstančiųjų įjungimo į ben
druomenę klausimas, mažė
jant vokiečių valdžios para
mai, bendruomenės piniginio 
pagrindo užtikrinimas, ilga
mečių ir nusipelniusių bend
ruomenės narių pagerbimas, 
Vasario 16-osios gimnazijos 
reikalai, VL Jaunimo sąjungos 
veiklos perspektyvos. 

Vokietijos LB valdybos inf. 

AVIACIJOS MUZIEJUS ATVĖRĖ DURIS 

8-9 m amžiaus moksleivių darbai 

Kovo 13 d. Lietuvos aviaci
jos muziejuje (Veiverių g. 132, 
Kaunas) atidaryta ekspozicija 
„Lietuvos aviacija nuo gimimo 
iki Šiandienos". Atidarymo ce
remonijoje dalyvavo kultūros 
ministras Arūnas Bėkšta, mi
nisterijos specialistai, Kauno 
vicemeras Antanas A. Balutis, 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
vadovas Zenonas Vėgelevičius, 
Aviacijos instituto direktorius 
Jonas Stankūnas, lakūnai ve
teranai, kitų muziejų atstovai. 
Svečiai sveikino muziejaus di
rektorių Algį Lapinską, džiau
gėsi, kad Kaunas turės dar 
vieną muziejų. 

Prieš dešimt metų įkurtas 
muziejus iki šiol neturėjo eks
pozicijos, taCiau per tą laiką 
sukaupė virš 13 tūkst. ekspo
natų (tarp jų 35 skraidymo 
aparatai), beveik 16 tūkst. lei
dinių biblioteką, muziejaus 
leidykla išleido 29 leidinius. 
1999 m. pabaigoje išleistas 
muziejuje saugomų nuotraukų 
albumas „Lietuvos karinė 
aviacija 1919 1940". 

Dabar senajame Kauno oro 
uoste eksponuojami lėktuvai, 
sklandytuvai, sraigtasparniai, 

jų modeliai, varikliai, propele
rių dalys, kitos detalės, lakū
nų apranga, uniforminiai 
ženklai, žymiausių prieškari
nės Lietuvos aviatorių asme
niniai daiktai pvz. generolo 

Antanas Rukša, vertėjas, li
teratūros tyrinėtojas, gimė 
1900 m. birželio 28 d. Žvygo-
nyse (Ukmergės r.). 1944 m. 
pasitraukė iš Lietuvos. Išvertė 
Sofoklio, Vergilijaus kūrinių, 
parašė atsiminimų. Mirė 1980 
m. vasario 20 d. Augsburge 
(Vokietija). 

90 metų nuo gimimo 

Henrikas Radauskas, poe
tas, vertėjas, gimė 1910 m. ba
landžio 23 d. Krokuvoje (Len-

^kija). 1944 m. pasitraukė iš 
Lietuvos, gyveno JAV, dirbo 
Kongreso bibliotekoje Vašin
gtone. Išvertė P. Verleno. H. 
Heinės, J. V. Giothe, A. Ach-
matovos poezijos. Mirė 1970 
m. rugpjūčio 27 d. Vašingtone. 

Danutė Čiurlionytė-Zubovie-
nė, dramaturge, vertėja, gimė 
1910 m. birželio 12 d. Pet-
rovčiznoje (Baltarusija), Mins
ko r.). Išvertė K. Čiukovskio, 
D. Rodario, J. Verne kūrinių. 
Mirė 1995 m. vasario 27 d. 
Kaune. 

Antanas Jasiūnas, poetas, 
dramaturgas, gimė 1910 m. 
birželio 21 d. Diliškiuose (Ro
kiškio r.). Mirė 1971 m. vasa
rio 6 d. Vilniuje. 

Antano Gustaičio lakūno pirš
tinės), įvairūs dokumentai ir 
nuotraukos. Muziejuje galima 
sužinoti visą Lietuvos aviaci
jos istoriją, pradedant pirmai
siais lėktuvais, eksponuojama 
medžiaga apie kovas dėl ne
priklausomybės 1919-1920 m., 
nepriklausomos Lietuvos kari
nių oro pajėgų vadus, Lietuvos 
aeroklubą 1927-1946 m., A 
Gustaičio skrydžius aplinką 
Europą, žymiuosius lakūnus 
S. Darių ir S. Girėną. 

Kultūros gyvenimas, 
2000 m. kovas 

PADĖKA 
A. tA. 

ROMANAS DRUKTEINIS 
Mano mylimas Vyras, mūsų Tėtis, Senelis ir Prosenelis 
mirė 2000 m. kovo 23 d. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, ypač mano sesutei 
Irenai Liubavičienei ir jos dukrai Silvijai, kurios 
atskrido i> Kanados, draugams ir pažįstamiems, taip 
gausiai dal> vavusiems laidotuvių namuose, šv. Mišiose 
ir palydėjusiems a.a. Romaną į Amžino Poilsio vietą. 
Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už aukas, gėles, 
užuojautas žodžiu, laiškais, telefonu. 
Esame dėkingos chorvedžiui Algimantui Totilui, 
vargonininkei Aldonai Agurkytei-Tanner ir visam 
chorui. 

Žmona J o a n a ir dukros Virginija i r Imelda 
su šeimomis. 

A.fA. 
Mokytoja IRENA VEBRIENĖ 

VADOPALAITĖ 
Gyveno Čikagoje, Gage Parko apylinkėje. Mirė 2000 m. 

balandžio 15 d. 443 vai. p.p., sulaukusi 90 metų. 
Gimė Lietuvoje, Utenoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Petras Vėbra, duktė Ramoną 

Karlove, žentas Allan; anūkai: Rita Masini su vyru Al, 
Gregory Karlove su žmona Bettina; proanūkai: Mark 
Masini, Paul Masini, Monica Masini, Nicole Karlove, Al-
ezander Karlove. 

A.a. Irena priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir buvo 
tos draugijos valdybos narė daugelį metų. 

Velionė pašarvota antradienį, balandžio 18 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marouette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. 

Laidotuvės trečiadienį, balandžio 19 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto a.a. Irena bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė Irena 
bus'palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė, anūkai ir proanūkai . 
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
JUOZAS KARIBUTAS 

Gimė 1909 m. gruodžio 16 d. Aukštaitijoje, Kinderių 
kaime, Šimonių valsčiuje, Panevėžio apskrityje. 

Baigęs suaugusių gimnaziją, studijavo dramos 
studijoje ir 1940 m. tapo Valstybinio teatro aktoriumi. 

1944 m. pasitraukė į Vokietiją; DP stovyklose 
darbavosi su teatro mėgėjais. 

1949 m. atvykęs į Ameriką, apsigyveno Rochester, 
N.Y., čia sutelkė teatro mėgėjų grupę ir jai vadovavo. 
Sveikatos sumetimais 1953 m. persikėlė gyventi į Los 
Angeles. 

Juozas aktyviai dalyvavo teatro sambūrio veikloje ir 
dirbo kaip Hollywood korespondentas. Jis bendradarbiavo 
ir lietuviškuose leidiniuose „Draugas", „Naujienos", 
„Tėviškės žiburiai", priklausė Lietuvių žurnalistų 
sąjungai ir Hollywood Motion Picture Press klubui. 

JuozasKaributas parašė kelias knygas: „Kelionė 
aplink pasaulį", „Teatrinio vargo keliais", „Pro geležinę 
uždangą", „Kur lietuviai verkė ir dainavo", „Poezjįa". 

Apkeliavęs beveik visą pasaulį, Juozas savo žemišką 
kelionę užbaigė kovo 6 dieną Los Angeles mieste. 

Palaidotas Los Angeles Kalvarijos kapinėse šalia 
anksčiau mirusios savo žmonos. 

Juozo atsisveikinimas iš jo vėliausio poezijos rinkinio: 
„Kai užges melsvos akys 

Ir veide šypsena, 
Niekam nieko nesakęs 

Išeisiu su daina". 
Ilsėkis ramybėje. 

A.tA. 
PRANAS GAIGALAS 

Mirė 2000 m. balandžio 14 d. 7:30 vai. ryto, sulaukęs 
92 metų. 

Gyveno Oak Lawn, II, anksčiau Čikagoje, Marųuette 
Parko apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje, Rokiškyje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Janina Lankauskaitė Gaigalienė; 

dukros: Lionė Stasiūnienė, žentas Bronius, Laimutė Irving, 
žentas Larry, Dalia Januškienė, žentas Vytautas; anūkai: 
Roma, Darius, Dalytė, Vilija, Nida ir Vytautas; proanūkai: 
Mantas, Vytautė ir Arnoldas. 

Aa. Pranas priklausė Vilniaus krašto Lietuvių sąjungai, 
Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių Šaulių sąjungai. 

Velionis Pranas buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 
16 d. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 

Laidotuvės buvo pirmadienį, balandžio 17 d. Po 9:30 
vai. ryto šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, a.a. Pranas buvo palaidotas Tautinėse lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Almos fondui. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai i r proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
JUOZUI KAMINSKUI 

Lietuvoje mirus, brolį ELEGUŲ, jo žmoną ALDONĄ 
su šeima ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame. 

Vida ir Vytenis Šilai 

Algė ir Adolfas sietai 

Margarita ir Zenonas Butėnai J, 
t 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Didįjį p e n k t a d i e n į , ba
l a n d ž i o 21 d., ..Draugo" re
dakcija, administracija ir 
spaus tuvė nedirbs; šeštadieni
nis . .Draugas" su kul tūr in iu 
priedu bus išleidžiamas Didįjį 
ketvir tadienį . 

P r i s i k ė l i m o Miš io s lietu
vių kalba Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažyčioje, 
Marque t t e Parke , Velykų sek
madienį, balandžio 23 d., bus 
7 vai. ryte (anksčiau būdavo 6 
vai . r.). Kviečiami esantieji ir 
buvę parapijiečiai bei svečiai 
— iš a r t i ir toli kar tu švęsti 
•Jėzaus Kris taus Pergalės 
šventę . Velykų dieną 8 vai. r. 
l ietuviškų Mišių nebus. 

A-a. b i o c h e m i j o s daktaro 
K a z i o Mart inkaus < 1953-
1984) prisiminimui 1985 m. 
y ra įsteigtas jo tėvų, sesers ir 
a r t imųjų draugų stipendijos 
fondas, kuriuo gali pasinaudo
ti visi lietuviai s tudentai , sie
k ian tys magistro arba dokto
ra to laipsnio iš tiksliųjų moks
lų — vėžio tyrimo sričių (pvz. 
farmakologijos, biochemijos ir 
pan . ' . Norėdami daugiau in
formacijos arba norėdami gau
ti prašymų formas, rašykite 
šiuo adresu: Kristina Martin-
kutė . 7120 S. Richmond, Chi-
cago. IL 60629-3011 USA. 
P rašymų formos turi būti 
grąžintos iki 2000 m. gegužės 
30 d. 

VYKS NOROS 
A U S R I E N Ė S PARODA 
Lake Side galerija 115486 

Red Arrovv Hwy., Lakeside, 
Michigan: tel. 616-469-3022) 
rengia Noros Aušrienės perso
nalinę parodą balandžio 29 d., 
šeštadienį, nuo 3 iki 6 vai. v. 

Lake Side galerija aktyviai 
dirba j au daug metų ir ne tik 
Michigano valstijoje. Būtent 
Lake Side rengia garsiąsias 
"Chicago International Art 
Expo" parodas, su t raukusias 
š imtus dailininkų iš viso pa
saulio. Lake Side menininkų 
kūrybos namuose dirbo ir lie
tuviai menininkai J . Mustei
kis, A. ir R. Savickai. M. P. 
Vilutis. 

Lake Side savininkai pak
vietė Norą Aušrienę atstovau
ti galerijai septintą kartą vyk
siančiame meno festivalyje 
**Art Attack". Festivalį ruošia 
Michigano valstijos Harbor 
apskr i t is , jo metu vyks parodų 
a t idarymai , susitikimai su 
dai l ininkais ir koncertai. Dau
giau informacijos apie festiva
lio programą galima gauti tel. 
800-362-7251 arba 

www.red-arrow.org. 
Nuo Čikagos iki Lake Side 

galerijos yra apie valandą ke
lio automobiliu. 

T 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Didžio
sios savaitės lietuviškų pa
maldų tvarka: Didįjį ketvirta
dienį, balandžio 20 d., Mišios 
7 vai. vak., išpažinčių klauso
ma 8:30 vai. r. ir 6-6:30 vai. 
vak.; Didįjį penktadienį, ba
landžio 21d. , pamaldos ir, Ko
munija 7 vai. vak., išpažinčių 
klausoma 9-9:30 vai. r. ir 6-
6:30 vai. vak.; Didįjį šešta
dienį velykiniai valgiai palai
minami 1 vai. p.p.. Velykų vi
gilijos pamaldos lietuvių kalba 
— 8 vai. vak., išpažinčių klau
soma 9-9:30 vai. r., 3-3:30 vai. 
popiet. Visų pamaldų metu 
išpažinčių nebus klausoma. 

Nesenia i išėjo knyga „Či
kagos Lietuvių opera. Isto
rijos metmenys", kurios au
torė Jū ra tė Vyliūtė, redaktore 
Onutė Daukšienė, dailininkas 
Romas Orantas . Knygos tira
žas — 500 egzempliorių, joje 
daugiau kaip 100 nuotraukų; 
knygos leidėjas — Lietuvių 
tautinis kultūros fondas Čika
goje. Knygoje autore J. Vyliū
tė apžvelgia JAV įsteigtos bei 
išeivių išlaikomos Čikagos 
Lietuvių operos kūrybinę 
veiklą. Analizuoja 1957-1997 
metų laikotarpį, nagrinėdama 
repertuarų klausimus, pateik
dama operos kūrėjų bei daly
vių charakteristiką, spaudoje 
skelbtus spektaklių įvertini
mus, taip pat statistikos duo
menis, kuriuos surinko Kazys 
Skaisgirys. Knygos kaina — 
15 dolerių (už persiuntimą 
pridėti 2 dol.;. Knyga gauna
ma, kreipiantis į O. Kremerį: 
1005 Shenvood Dr.. La 
Grange Park. IL 60526. 

Velykų s ta las ruošiamas 
balandžio 31 d., tuoj po šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos, apie 12 vai Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje sa
lėje. Jūsų lauks gausus pasi
rinkimas tradicinio Velykų 
maisto, įvairiausi tortai, pyra
gaičiai ir kiti saldunnnai. Rei
kia užsisakyti stalus ar pavie-
nias vietas, skambinant Aldo
nai Palekienei tel. 708-448-
7436. PLC renginių komitetas 
kviečia į Velykų stalo pasis
večiavimą. 

Lietuvių operos pavasa
rio šventė jau čia pat. į „La 
Traviata" spektaklį vadovai 
kviečia žiūrovus per visą 
žiniasklaidą ir tikisi, kad jūs 
taip pat paraginsite atsilan
kyti savo draugus bei pažįsta
mus. Bus smagu visiems suė
jus į krūvą išvysti gal ir rečiau 
matomus veidus. Kalboms nei 
galo nebus'. 0 ,,La Traviata" 
spektaklis bus žavus - daly
vaus puikūs solistai, bus bale
tas ir, kaip kiekvienais me
tais, visus žavės lankytojų mė
giamas Lietuvių operos cho
ras. 

Ieškote savo šaknų arba 
giminių Lietuvoje? O galbūt 
norėtumėte surasti giminai
čius Amerikoje? Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje veikia 
geneologijos skyrius, kuris pa
deda lietuvių kilmės amerikie
čiams surasti savo protėvius, 
vietas iš kur jie kilę. dabarti
nius gimines Lietuvoje. Sis 
skyrius taip pat padeda lietu
viams iš Lietuvos ieškoti savo 
giminių Amerikoje. Jei turite 
klausimų apie geneologinius 
tyrimus, prašome kreiptis į 
muziejaus geneologijos sky
riaus vedėją Loretą Mizarienę 
tel. 773-582-6500 arba rašyki
te: Balzeko muziejus. 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629-5136. 

..Seklyčios" Užgavėnėse Kanapinis - Onute Lukienė (kairėje; ir Lažini 
nis - Antanas Paužuolis ginčijosi, ką sveikiau valgyti ir kaip pasnir .kau 
ti. 
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Dovvners Gr ve bibliotekoje informacijos kioską atidarant, Illinois Lietuvių Respublikoną lygos atstovai turėjo 
progą minti iis pasidalinti su miesto pareigūnais. Iš k.: miesto 
Dovvners Gr e miesto meras J. Krajewski ir Anatolijus Milūnas. 

NAUDINGA NAUJOVĖ — 
INFORMACIJOS KIOSKAS 

Šiandien kompiuterio pagal-
a per „Internetą" elektroni

niuose pus.ipiuose randama 
įvairi informacija. Tai labai 
platus informacijos pasaulis. 
Tačiau ne v:si tuos kompiute
rius turi, ypač tai sunkiau pri
einama vyresnio amžiaus as
menims. 

Šią probh-ną pradeda spręs
ti Du Page apskrities sociali
nių patam;, imų skyrius, ku
ris per met.s gauna daugiau 
negu 160,0.0 telefoninių pa
klausimų įvairiais reikalais. 

Š.m. bal-adžio 5 dienos 
ankstyvą rytą Du Page apskri

ties pareigūnai kartu su Dovv
ners Grove miesto, miesto bib
liotekos, BVM Communica
tions ir United Way of South 
Du Page atstovais oficialiai 
atidarė informacijos kioską 
Dovvners Grove bibliotekoje. 

Atidaryme kviestų svečių 
tarpe buvo ir lietuvių atstovai: 
Romas Kronas — Lemonto 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybos pirmininkas. 
Gediminas Kazėnas — Le
monto LB Socialinio skyriaus 
vedėjas ir lietuvių res
publikonų atstovai pirminin
kas Anatolijus Milūnas ir Pra-

misijonierius Thomas Sisul, Pranas Jurkus, 

nas Jurkus. 
Informacijos kioskas, pava

dintas „Gelbstinčios rankos", 
— maždaug 8 pėdų aukščio, 
tartum spinta su ekranu. Šis 
kioskas buvo sukurtas BVM 
Communications firmos ir su
teikia galimybę bet kam gauti 
įvairią informaciją apie socia
linių patarnavimų įstaigas, 
apie apskrities valdžios įstai
gas, vietinius įvykius, darbų 
pasiūlas, pramogas, restora
nus ir kt. 

Du Page apskrities socialinių 
patarnavimų skyrius turi ir 
savo informaciją apie pagalbą 
reikalingiems maisto, drabu
žių. Yra speciali informacija 
vyresnio amžiaus žmonėms. 
Yra informacijos reikalin

giems vaikų priežiūros ir kt. 
Visa tai lengvai pasiekiama 
palietus pirštu ekrane žodį ar 
sakinį. Ir visa tai konfidencia
liai atliekant pačiam paklau-
sėjui. Informacija nemokama 
ir, pageidaujant, pirštu davus 
komandą, informacija spaus
dinama. Šių informacijos kios
kų tinklas bus plečiamas vi
soje apskrityje. Informacija 
bus nuolat papildoma. Čia bus 
proga įdėti informacijos ir apie 
lietuvių bendruomenes veiklą 
Du Page apskrityje. 

Lietuvių atstovams> buvo 
puiki proga šio atidarymo 
metu susipažinti ir pabend
rauti su apskrities ir Dovvners 
Grove miesto valdžios parei
gūnais. Sveikinant praėjusiais 
metais išrinktą naują Dovv
ners Grove merą Brian J. Kra-
jevvski, buvo malonu išgirsti 
jog jo proseneliai buvo kilę iš 
Lietuvos. 

Po atidarymo kalbų ir svei
kinimų buvo perkirptas kaspi
nas ir informacijos kioskas 
atidarytas naudojimui. 

Po oficialios dalies dalyviai 
buvo pakviesti vaišėms, kur 
buvo proga prie karštos kavos 
ir skanumynų ilgiau pabend
rauti. Kadangi šis informaci
jos centro atidarymas vyko 8 
vai. ryto, tad daugelis dalyvių 
džiaugėsi pirmais netikėtais 
pusryčiais. 

Šiuo informacijos kiosku tu
rėtų naudotis ne tik Dovvners 
Grove, bet ir apylinkių lietu
viai. Jis yra Dovvners Grove 
miesto bibliotekoje, 1050 Cur-
tiss Street, pirmame aukšte, 
netoli knygų registracijos sta
lų. 

Anato l i jus M i l ū n a s 

NAUJA „VAIKO VARTŲ Į MOKSLĄ" 
PROGRAMA 

Su pagar i ir pasididžiavi
mu „Draug;" skaitome ilgus 
aukotojų ?ąrašus, kuriuose 
aukos skiri.mos Lietuvos Vai
kų globo> organizacijoms: 
..Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetu:. „Saulutei". Almos 
fondui, _L:atuvos Vaikų vil
čiai" ir k: Prie šio sąrašo rei
kia ' prick". ir „Vaiko vartų į 
mokslą" būrelį kuris irgi turi 
savo auR"ojus — tautiečius 
rėmėjus, sietuvos vaikams 
niekas oegafi likti abejingas. 
Tai jaudina kiekvieną, ypač 
šiuo surija ekonominio nuo
smukio laiku, dėl kurio dau
giausiai rv.;kenčia vaikai. Di
delis ir •. s augantis jaunų 
žmonių nusikalstamumas, 
gatvėse Siampinėjančių vaikų 
ir jaunuoi: . iš asocialių šeimų 
bendras rr. >ralinis nuosmukis 
verčia sus:nąstyti dėl skubios 
ir veiksm: gos pagalbos. Vai
kai — Li< tuvos ateitis. Visi 
norime, kad ji būtų šviesi ir 
laiminga 

Būreli.- „Vaiko vartai į 
mokslą" ,- tyviai įsijungė į šį 
re įkalina iarbą. Būrelio veik
la neapsir.Doja vien materia
line pa ra ra . Pagrindinis už
davinys yra asocialių šeimų 
vaikų auk j imas, siekiant su
daryti sąl *as šiems vaikams 
siekti mok-lo, ugdyti dvasines 
vertybes, karių vaikas negau
na šeimoje 

..Dvasini, imas — tai gyveni
mo būda- mūsų požiūris į 
gyvenimą — teigia teologai, 
filosofai. T u formuoja žmogų 
ir daro |t..<ą jo santykiui su 
Dievu, pa u savimi, artimai
siais bei i.asauliu. Dvasingu
mas nega; būti atskirtas nuo 
to laiko ir /ietos, kur gyvena
me. Tai ;i-mens atsakas tam 
tikroje a; inkoje. Jis apima 
žmogaus Igesį, jo veiksmus, 
pasireiškia mažais kasdieni
niais pas:: nkimais. priklauso, 
kaip ht n ; aujame su kitais 
mokykloi darbe, šeimoje, 
gatvėje, pa duotuvėje ir t.t. 

Sumaniu pedagogų ir kitų 
profesijų būrelio narių dėka, 
sudaryta konkreti dvasinių-
moralinių vertybių ugdymo 

programa, mėnesiniai planai. 
Tai žmogiškųjų vertybių, ku
rių vaikai negauna šeimoje ar 
aplinkoje, visuma. Programa 
apima sąvokas: tautiškumas, 
sąžiningumas, darbštumas, 
atjauta, pagalba, draugišku
mas, dosnumas ir kt. Šių są
vokų aiškinimui naudojami 
suprantami vaikams būdai, 
filmajuostės, knygos, pieši
niai, plakatai, vaizdajuostės 
apie tautines šventes, tautos 
didvyrius, įžymius žmones, 
sportą ir kt. 

Šios programos vykdymui 
vieneriems metams į Lietuvą 
išvyksta trys mokytojos sava
norės, būrelio narės. Planuoja
ma dirbti su vaikais laikinos 
globos centruose. Būrelis kvie
čia daugiau savanorių viene
rius metus dirbti Lietuvoje. 

Programos vykdymui yra 
kuriama materialinė bazė. Iš
siųsta dešimt . dėžių mokslo 
priemonių siunta Vilniaus 
„Vilties angelo" programai, 
penkios dėžės mokslo priemo
nių. Kazlų Rūdos Carito po-
pamokinei programai išsiųsta 
knygų, septynios dėžės mokslo 
priemonių ir drabužių Mari
jampolės ir Rumbonių kaimo 
Vaikų namams, o taip pat 
vaizdajuosčių bei kitų mokslo 
priemonių. Sėkmės laidas — 
meilė ir nuoširdumas, Oskaro 
Milašiaus žodžiais tariant , 
„...laimingas tas, kas atsiduo
da žmonių meilei ir gauna iš 
pasaulio tiek, kiek pats yra 
davęs...". 

Būrelio „Vaiko vartai į 
mokslą" veiklą remia mūsų 
tautiečiai, kurie neabejingi 
Lietuvos ateities problemoms. 
Pirmą kartą skelbiame auko
tojų sąrašą, būrelio rėmėjus, 
kurie nuo 1998 metų iki šių 
metų kovo mėnesio suaukojo: 
Rimas, Viktorija Siliūnai 
1,900 dol.; Jonas. Laima Šal
čiai 1,100 dol.; Rita Venclo
vienė 750 dol.; P. ir D. Kisie
liai 250 dol.; Julius, Izabelė 
Šmulkščiai 210 dol.; Irena 
Grigaitienė 200 dol.; Vytas 
Černius 200 dol.; Vaclovas, 
Asta Kleizos 120 dol.; Nijolė 

Nausėdienė 155 dol; Regina 
Padleckas 110 dol. Po 100 dol. 
aukojo: Irena Kriaučeliūnienė 
Birutė Mockienė, „Sietuva", 
Romas ir Rasa Pukščiai, Jus
tas ir Janina Lieponiai, Birutė 
Pabedinskienė, Sigutė Mikrut, 
Dalia Anysas, Pasaulio lietu
vių centras. Po 50 dol. aukojo: 
Bronius Polikaitis, Dana Ka-
pačinskienė, Regina Ostraus-
kienė, Vida Stankus, A. ir R. 
Staniuliai, Eglė ir Arvydas 
Paulikai, Meilutė Kusak, T. ir 
R. Rudaičiai, Danutė Balaišie-
nė, Regina Ostis, Laimutė Ste-
paitienė, Giedrė Gillespie. 

Būrelis „Vaiko vartai į 
mokslą" dėkoja visiems už au-

x Kara l i auč i aus s r i t i e s lie
tuviškų mokyk lų p a r a m a i 
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$500 — Mečys Krasauskas. 
$100 — Vytautas Lapatins-
kas. $75 — Adelė Sakalienė; 
Dr. Daina Variakojis. $50 — 
Liudas ir Irena Kirkus. 
$25— Dr. Algirdas Devenis; 
Petras Kisielius; Marija Kup-
rienė; Algirdas Pivaronas. 
$20 — Elena Druskis; Juo
zas Vaineikis; Sofia Verbas. 
$15 — Regina Balsienė; Dan
guolė Ilginytė. $ 10 — Alber
tas Balilonis; William G. Buri-
mauskas; Ona Deveikis; Vik
toras ir Ona Motušiai; Kun. 
Kęstutis Trimakas; Vytautas 
Vizgirda. $5 — Petras Naru
tis. Rėmėjams dėkojam. „Ka
ra l i auč iaus k r a š t o l ietuvy
bei", 1394 M i d d l e b u r g Ct., 
Napervil le , I L 60540-7011. 

• D a r n e v ė l u u ž s a k y t i 
savo g i m i n ė m s ir p a ž į s 
tamiems ve lyk ine dovaną — 
lietuviškos rūkytos mėsos pro
duktų r inkinį . Užsakydami 
„Vėtrų ainiai" Lietuvos — JAV 
bendros įmonės gaminius, pa-
remsite ir Lietuvos ūkininką. 
Užsakymai telefonu 630-257-
2034. 2396/00 

kas, skirtas apleistiems Lietu
vos vaikams. Aukotojus skelb
sime spaudoje. Lauksime dau
giau naujų būrelio rėmėjų ir iš 
lietuviškų organizacijų. 

Smulkesnę informaciją ga
lite gauti, paskambinę telefo
nu 847-940-0233, elektroninis 
paštas — 847-945-4854. 

Aukas galima siųsti adresu: 
„Vaiko vartai į mokslą", 
„Child's Gate to Learning", 
507 Longfellovv Ave., Deer-
field, IL 60015. 

Būrelio darbo sėkme ar ne
pasisekimais dalinsimės su 
savo aukotojais, rėmėjais ir 
skaitytojais. 

Al ina B ičk ienė 

• Aleksandro Pakalnis* 
kio , Sr . , g imtadienio proga 
$275 „ Saulute i" . Lietuvos 
vaikų gloocs būreliui, suaukojo 
Ada ir Domas Misiuliai, Juozas 
ir Aldona Br izgia i , Zuzana 
Pupienė , Mečys i r Pranutė 
Skruodžiai bei Aleksas Lau
raitis. , ,Saulute" nuoširdžiai 
sveikina p. Aleksandrą Pakal
niškį ir dėkoja prisiminusiems 
vargingai gyvenančius Lietuvos 
vaikučius. Indrė Tijūnėlienė, 
„Saulutės" pirm., atsiprašo už 
klaidingą sumą, išspausdintą 
balandžio 15 d. „Drauge". 

• Lietuvos Dukterų drau
gija ruošia priešvelykinį py
ragų ir margučių pardavimą 
savo nameliuose, 2735 W. 71 
St. balandžio 20 d. nuo 8 v.r. 
iki 2 v.p.p. Kviečiame visus 
atsilankyti ir apsirūpinti ska
numynais Velykų stalui. Tuo 
prisidėsite prie Lietuvos Duk
terų labdarybės darbų. Taip pat 
prašome draugijos nares gau
siai prisisdėti savo kepsniais ir 
margučiais. urvoa 
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