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partija ir pats R. Paksas skundžiasi teismui 

Visi okupantai 
panašūs. Žurnalistai 
ir prezidentas. 

3psl. 

Konferencija „Religija 
ir kultūra". Ar bitėms 
reikia krėslelių. 

4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

„Draugas" pateko į 
rekordų knygą. „Kitu 
žvilgsniu". 

6 psl. 

Prisimintas ata dr. 
Jokūbas Stukas. 

7 psl. 

Šokiui kalbos nereikia. 
8 psl. 

Sportas 
* Lietuvos beisbolo čem

pionate savaitgali sužaistos 
trejos rungtynės, kuriose per
gales šventė Kauno „Lituanica" 
ir Utenos „Vėtros" komandos. 
..Vėtra" tr is kar tus nugalėjo 
Kauno „LKKA-Lituanica" ko
mandą — 7:2, 18:7 ir 16:0. Ki
tose rungtynėse „Lituanica" 
namuose įveikė Vilniaus „Juo
dąjį vikingą" 11:1. Pirmenybėse 
pirmauja Kauno „Lituanica". 
turinti penkias pergales. 

* L ie tuvos s t ipruol i s 
Žydrūnas Savickas sekma
dien į Rygoje laimėjo atvirojo 
Latvijos galiūnų čempionato 
trečiąjį ratą. Varžybose dalyva
vo dešimt stipruolių. J ie kovojo 
šešiose rungtyse. 2002 ir 2003 
m. pasaulio vicečempionas Z. 
Savickas gegužės 22 d. daly
vaus Baltijos galiūnų čempio
nate. 

* L ie tuvos a lp in is ta i , 
š turmuojantys Sisia Pang-
ma viršūnę Himalajuose, ge
gužės 5-9 d. pasiekė 7,000 m 
aukštį ir jame įkūrė antrąją 
šturminę stovyklą. Kaip pra
nešė ekspedicijos vadovas Sau
lius Vilius, oro sąlygos kopimui 
buvo permainingos. Nuspręsta. 
kad trečioji šturminė stovykla 
7.400 m aukštyje bus įkurta ko
pimo į viršūnę metu. 

Naujausios 
žinios 

' V. Adamkaus rinkimų 
š tabas ragina konservato
rius greičiau apsispręsti, kurį 
kandidatą jie remia. 

* Lietuvos gyventojai re
mia savo karių misiją Irake. 
rodo tyrimas. 

' Socialdemokratai ne
leis švelninti baudų už alko
hol io ir tabako pardavimą ne
pilnamečiams. 

* JAV oficialiai pranešė 
apie G. Petriko sulaikymą 

Sekmadieni į Nepriklausomybės aikštę susirinkę per apkaltą nušalinto prezidento Rolando Pakso rėmėjai, 
pasipiktinę Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimu neregistruoti jo kandidatu į prezidento postą, 
žadėjo ieškoti teisybės teisme ir tarptautinėse institucijose. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius, gegužės 10 d. 
(ELTA) — Rinkėjai, Liberalde-
mokratų partija ir pats atstaty
dintas prezidentas Rolandas 
Paksas Vyriausiajam adminis
traciniam teismui skundžia Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) sprendimą neregistruoti 
jo kandidatu pirmalaikiuose 
valstybės vadovo rinkimuose. 

Liberaldemokratai taip pat 
ieško paramos tarp taut inėse 
Žmogaus teisių organizacijose, 
Europarlamente dėl, jų nuomo
ne, pažeidžiamų rinkėjų teisių. 

Pirmadienį Seimo narys iš 
Liberaldemokratų frakcijos Ro
landas Pavilionis informavo, 
kad Vyriausiajam administraci
niam teismui yra įteiktas gru
pės Lietuvos piliečių, parėmu
sių R. Pakso kandidatūrą savo 
parašais, skundas. 

Jame Vyriausiojo adminis
tracinio teismo prašoma pri
pažinti VRK sprendimą netu
rinčiu juridinės galios ir taip pa

šalinti neteisėtus rinkėjų kons
titucinės teisės laisvai rinkti 
Lietuvos prezidentu asmenį, 
kurį parėmė pasirašydami jam 
išduotuose parašų rinkimo la
puose, suvaržymus. 

Skunde taip pat prašoma 
įpareigoti VRK tęsti rinkėjų pa
rašų rinkimo lapų užpildymo 
teisingumo tikrinimą ir pa
aiškėjus, kad surinkta 20,000 
parašų, įregistruoti R. Paksą 
kandidatu į prezidentus. 

R. Pavilionis neabejoja, kad 
VRK pažeidė piliečių konstitu
cinę teisę, pradėtą įgyvendinti, 
pasirašant rinkimų lapuose. 

„Tai pirmas atvejis Europos 
valstybių istorijoje, kai iš rin
kėjų atimama teisė dalyvauti 
rinkimuose, nes tie žmonės, ku
rie pasirašė, 27,000 žmonių 
šiandien yra išmesti iš rinkėjų 
sąrašų dėl to, kad jie neturės 
galimybės balsuoti už tą 
asmenį, su kuriuo jie sieja savo 
rinkimų lūkesčius", sakė R. 

Pavilionis. 
Pa r l amenta ro te ig imu, 

skundą teismui pasirašė jis ir 
dar trys asmenys, o savo para
šais jį parėmė daugiau kaip 
1,300 sekmadienį Vilniuje vyku
sio mitingo dalyvių. 

R. Pavilionis taip pat infor
mavo, jog yra nus iųs tas laiškas 
Britų žmogaus teisių gynimo 
komitetui. 

Jame a tk re ip iamas dėme
sys į pažeidžiamą rinkėjų teisę 
naudotis Konstitucijoje numa
tyta nuostata balsuoti už bet ko
kį teisėtai įregistruotą kandida
tą. 

Laiške p rašoma komite to 
kreiptis į britų par lamentarus , 
kad šis klausimas būtų iškeltas 
Europos Parlamente. 

Anot R. Pavilionio, pana
šaus turinio laiškai bus išsiųsti 
Europarlamento pirmininkui ir 
Europos Tarybos generaliniam 
sekretoriui. 

N u k e l t a į 7 psl . 

Socia ldemokrata i ne ig ia parti jos ryšius su EBSW susivienijimu 
Vilnius, gegužės 10 d. 

(ELTA) — Socialdemokratai 
parlamentarai Gediminas Kir
kilas ir Juozas Bernatonis nei
gia buvusios Lietuvos demokra
tinės darbo partijos (LDDP) va
dovų ryšius su skandalingai pa
garsėjusiu susivienijimu EBSW. 

„1992-1993 m. ir vėliau šis 
susivienijimas LDDP nefinan
savo. Mes iš EBSW jokių pinigų 
negavome", pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė vienas iš so
cialdemokratų vadovų Gedimi
nas Kirkilas. 

Jo nuomone, konservato
riai, siūlantys sudaryti parla
mentinę komisiją EBSW istori
jai tirti, „norėtų tikrai gėdingą 

istoriją su "VVilliams" pridengti 
kokiu nors tariamu skandalu". 

G. Kirkilo nuomone, tai turi 
t i r t i teisėsaugos institucijos. 
. .Parlamentinė komisija suku
riama tuo atveju, jeigu tai liečia 
politikus. Kol kas nė vieno tokio 
fakto konservatoriai nepateikė", 
sakė G. Kirkilas. 

Seimo narys socialdemokra
tas J. Bernatonis pridūrė, kad 
EBSW susivienijimas ir jo įmo
nės nė vienuose rinkimuose ne
rėmė LDDP. o dabar neremia 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos (LSDPh Todėl, jo nuomone, 
šis tr iukšmas yra panašus į rin
kiminį triukšmą. 

J is taip pat teigė manąs. 

kad tokios komisijos sudarymas 
trukdys normaliai Generalinės 
prokuratūros veiklai. „Seimas 
turi dirbti savo darbą, teismai, 
prokuratūra — savo darbą", pa
žymėjo J. Bernatonis. 

Seimo opozicinės Tėvynės 
sąjungos frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius pirmadienį 
sakė. kad jau artimiausiomis 
dienomis siūlys sudaryti parla
mentinę tyrimo komisiją, kuriai 
būtų pavesta ištirti EBSW ir 
LDDP ryšių įtaką to meto val
džios sprendimams. 

Toks tyrimas, A. Kubiliaus 
nuomone, turėtų būti nepoliti
zuotas ir visiškai nesusietas su 
kokiais nors rinkimais. 

Gediminas Kirkilas (k) ir Juozas Bernatonis neigia ryšius su EBSW. 
Mykolo Ambrazo ' ELTA) nuotr. 

Avarijoje 
Kroatijoje 

sužeisti lietuviai 
parskraidinti i 

Lietuvą 
Šiauliai-Vilnius. gegužės 

10 d. (BNS) — Sekmadienį va
kare į Lietuvą karinių oro pa
jėgų lėktuvu parskraidintus 
Šiaulių universiteto darbuoto
jus, patekusius į autobuso ava
rija Kroatijoje, apžiūrėjo medi
kai — septyni nukentėjusieji 
paguldyti į ligoninę. 

Šiaulių ligoninės medicinos 
direktorės pavaduotojas chirur
gijai Antanas Pauliukas pirma
dienį sakė, kad Šiaulių ligoni
nės medikai apžiūrėjo 18-a į 
avariją Kroatijoje patekusių 
Lietuvos piliečių. Iš jų 12 iš
leisti gydytis ambulatoriškai, o 
šeši šiauliečiai paguldyti į ligo
ninę. Pasak A. Patiliuko. kai 
kuriuos teks operuoti. 

Dar vieną nukentėjusią ka
riškiai sekmadienį nugabeno į 
ligoninę Klaipėdoje. 

Sekmadienio vakarą Lietu
vos karinių oro pajėgų iKOP) 
lėktuvas „An-26" iš Kroatijos 
parskraidino 29 iš 31 į avariją 
patekusius Šiaulių universiteto 
darbuotojų. Du, sunkiausiai su
žeisti, liko Rijeka miesto ligoni
nėje. 

Kaip sakė Lietuvos amba
sados Austrijoje, atstovaujan
čios tikslams ir Kroatijoje, kon
sule Rūta Genienė, ligoninėje 
liko sunkiausiai sužalota Šiau
lių universiteto darbuotoja Ni
jolė Laurutiene. kuriai penkta
dienį btivo atlikta galvos 
operacija. Sekmadienio ryta N. 
Laurutiene tebebuvo išlikta 
komos. Antroji Kroatijoje likusi 
Lietuvos pilietė — del lūžiu, gy
doma Regina Kvašyte 

Iš viso Šiaulių universitetui 
priklausančiu atitobusu vyko 
31 universiteto darbuotojas 

Konservatoriai: V. Adamkaus 
priešininkai bando j i įvilioti į spąstus 

Vilnius , gegužes 10 d. 
i BNS) — Buvęs opozicinės Tė
vynės sąjungos (TS) vadovas 
parlamentaras Vytautas Lands
bergis įspėja prezidento posto 
siekiantį Valdą Adamkų, jog 
priešininkai bando jį įvilioti į 
spąstus, o jo rinkimų štabas jau 
pradėjo daryti klaidų. 

Anot jo, V Adamkų į rinki
mus bando vilioti priešininkai, 
siekiantys jį „sunaikinti" antra
jame rinkimų rate. 

..Tie, kurie yra numatę su
naikinti V Adamkų antrajame 
rinkimų rate ir žino kaip tai pa
daryti, norėtų jį įvilioti į tuos 
spąstus. Ypač. jeigu jo rinkimų 
š tabas darys tokias klaidas, 
kaip j au bent dvi, mano vertini
mu, yra padaręs — tai ėjimas į 
turgų rinkti parašų ir vizitas 

pas Viktorą Uspaskichą". pažy
mėjo parlamentaras. 

Jis taip pat apgailestavo, 
jog V. Adamkus, priešingai nei 
konservatorių remiamas buvęs 
vyriausiasis euroderybininkas 
Petras Auštrevičius, vengia po
kalbių su konservatoriais apie 
dalyvavimą rinkimuose, nes jį 
..glaudžiai apsupęs laiko libe-
ralcentristų žiedas". 

Praėjusią savaitę Tėvynės 
sąjungos (TS) vadovas Andrius 
Kubilius suabejojo, ar V. Adam
kui verta dalyvauti rinkimuose 
ir rizikuoti savo autori tetu. 
Atsakydamas į tai Liberalų ir 
centro sąjungos valdybos narys. 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Gintaras Steponavičius paragi
no konservatorius nežaisti „dvi
gubų žaidimų" ir apsispręsti. 

Menin inka i ragina susirūpint i 
Lietuvos kamer in io orkestro 

l i k imu 

Pirmadienį laikinai einantis prezidento pareigas Arturas Paulauskas lan
kėsi krašto apsaugos sistemos Šiaulių ir Kauno padaliniuose. Šiauliuose 
laikinasis prezidentas apžiurėjo Zoknių oro uosta, šio uosto administraci
niame pastate susitiko su Krašto apsaugos ministerijos, Šiaulių apskri
ties ir miesto atstovais. Laikinasis valstybės vadovas apžiurėjo karinės 
technikos ir artilerijos pabūklus, kareivines, mokomąjį šaudymo lauka, 
bendravo su karininkais bei kariais Nuotr.: laikinasis prezidentas išmė
gino karinio lėktuvo lakūno vietą- Kitos nuotr. 

Vilnius, gegužės 10 d. 
(ELTA) — Didelė grupė garsių 
meno pasaulio žmonių, dau
giausia muzikai, kreipėsi į vals
tybės vadovus ir visą Lietuvos 
kultūros bendruomenę, ragin
dami kuo greičiau ir objekty
viau išspręsti Lietuvos kameri
nio orkestro problemas. 

Kaip žinoma, šio orkestro 
meno vadovas profesorius Sau
lius Sondeckis balandžio pabai
goje pareiškė atsistatydinąs iš 
pareigų po to, kai 24 orkestro 
nariai išplatino kreipimąsi į vy
riausybės. Kultūros ministeri
jos ir Seimo vadovus, viešai in
formuodami apie kasdien pati
riamą psichologinį spaudimą ir 
moralinį smurtą. 

„Įvykiai Lietuvos kameri
niame orkestre sukrėtė Lietu
vos kultūros bendruomenę. Lie
tuvos kamerinis orkestras — 
aukščiausios klasės muzikų ko
lektyvas. J ų dėka orkestras pa
siekė nepapras tų meninių 
rezultatų. 

Čia groja žmonės, kurie per 
daugelį metų orkestrui ir jo va
dovui atidavė savo talentą, mil
žinišką darbą ir gyvenimą. Gai
la, kad daugelio jų darbas ir 
nuopelnai iki šiol yra neįvertin
ti arba nutylėti. 

Todėl sujaudino jų pagalbos 
šauksmas. į kurį turėtų įsiklau
syti visi. kurie neabejingi mūsų 
kultūros likimui", rašoma krei
pimesi, kuris adresuotas laiki
najam prezidentui Artūrui Pau
lauskui, laikinajam Seimo pir
mininkui Česlovui Juršėnui , 
ministrui pirmininkui Algirdui 
Brazauskui bei kultūros minist
rei Romai Žakaitienei. 

Kreipimosi autoriai rašo no
rį atkreipti dėmesį į tai. kad visi 
naujesni sprendimai del šio ko
lektyvo buvo priimami už orkes

tro muzikų nugaros, visiškai 
vienvaldiškai. 

„Sprendimą pasitraukti iš 
Filharmonijos priėmė siaura or
kestro vadovų grupė. Kultūros 
ministerijos Meno taryba nei
giamai įvertino ši norą. 

Vėliau, reikalaujant tuome
tiniam Seimo kultūros ir švieti
mo komiteto pirmininkui Ro
landui Pavilioniui. Kultūros mi
nisterija priėmė sprendimą ats
kirti Lietuvos kamerinį orkes
trą nuo Filharmonijos, nors 
toks žingsnis Lietuvos kultūros 
tikslais yra sunkiai paaiškina
mas, jis įvykdytas nekreipiant 
dėmesio į kolektyvo nuomonę", 
pabrėžiama kreipimesi. 

Spaudoje paskleistą žinią 
apie kažkokį tariamai Kultūros 
ministerijos provokuojamą kon
fliktą su orkestro vadovu kreipi
mosi autoriai vadina keista. Jų 
požiūriu, „konfliktas įsižiebė 
pačiame orkestre, atskleisda
mas įsisenėjusį orkestro muzi
kantams nepriimtiną kolektyvo 
vadovo požiūrį į juos". 

..Kviečiame nešališkai ir ob
jektyviai pažvelgti į šį. nežinia 
kokių tikslų išprovokuotą kon
fliktą, kad būtų išsaugotas or
kestro branduolys, tradicijos, 
kad būtų apginti labai daug 
mūsų muzikai nusipelnę žmo
nės", raginama kreipimesi. 

Kreipimąsi pasirašė diri
gentas Jonas Aleksa, dirigentas 
Petras Bingelis, muzikologas 
Edmundas Gedgaudas, pianis
tai Rūta ir Zbignevas Ibelhaup-
tai. kompozitorius Jurgis Juo-
zapaitis. dirigentas ir muzikolo
gas Donatas Katkus, kompozi
torius Bronislovas Vaidutis Ku
tavičius, rašytojas Jonas Li-
niauskas. kompozitorius Algir
das Martinaitis, kompozitorė 
Onutė Narbutaite ir kiti. 

Kandidatais S 
prezidentus 

pretenduoja tapt i 
7 asmenys 

Vilnius , gegužės 9 d. 
(BNS) — Tapti kandidatu į pre
zidento postą pretenduoja kan
didatai, iki šeštadienio vidur
nakčio Vyriausiajai r inkimų ko
misijai (VRK) pris tatę po ne 
mažiau kaip 20.000 savo rėmė
jų parašų. 

Šeštadienio vakarą komisi
jai savo rėmėjų pa rašus pateikė 
laikraščių „Lietuvos aidas" ir 
..Respublika" leidėjai Algirdas 
Pilvelis ir Vitas Tomkus. 

Prieš vidurnaktį paskambi
nę parlamentaro Jul iaus Vesel
kos atstovai informavo VRK, 
kad jie parašų nepristatys. Pa
rašų nepristatė pretendentė ad
vokatė Jū ra t ė Zabielaitė. Šie 
du asmenys iškrenta iš rinkimų 
kovos. 

Pasak Z. Vaigausko, A. Pil
velis pateikė 26.146 parašus , V. 
Tomkus — 23.548. Tačiau mi
nėtieji asmenys nepateikė savo 
turto suvestinių išrašų, sukel
dami VRK. Z. Vaigausko 
teigimu, „galvosūkį, ką su jais 
daryti". 

VRK vadovo teigimu, A. 
Pilvelio parašų rinkimo lapuose 
daug netvarkos, klaidų. J i s mė
gino čia pat ne t inkamus para
šus braukyti. 

Z. Vaigausko teigimu, V. 
Tomkaus rėmėjų paraša i su
rinkti „gana tvarkingai". 

Likus kelioms valandoms 
iki pretendentų dalyvauti pre
zidento rinkimuose registraci
jos pabaigos, 32,700 rėmėjų pa
rašų VRK pristatė Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) rinki
muose iškelta socialinės apsau
gos ir darbo minis t rė Vilija 
Blinkevičiūtė. 

Pateiktus parašus dar tu
rės patikrinti Vyriausioji rinki
mų komisija. 

Papras ta i dalis sur inktų 
parašų yra pripažįstami nega
liojančiais. 

Iki nustatyto termino rėmė
jų parašus pristatė laikinasis 
Seimo vadovas Česlovas Juršė
nas, kadenciją baigęs preziden
tas Valdas Adamkus, buvęs vy
riausiasis euroderybininkas 
Pe t ras Auštrevičius ir dėl 
Konstitucijos bei priesaikos su
laužymo nuo prezidento pa
reigų nušalintas Rolandas Pak
sas. 

Kol kas kandidatu \ prezi
dentus užregis t ruotas tik Č. 
Juršėnas , o R Paksą regis
truoti Vyriausioji rinkimų ko
misija atsisakė, motyvuodama, 
jog tai pr ieš tarautų neseniai 
Seimo, pr i imtam Prezidento 
rinkimų įstatymui 
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Širdį gydantis maistas 
IONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Štai ką pataria valgyti-gerti 
Lietuvos gydytojai savo pacien
tams, saugant jų širdis nuo pri-
skretimo kraujagyslių. Jie pa
cientams įteikia sąrašą maisto, 
paruošto pagal Ž. Petrulio-
nienes 1999 m. „Mažinkime 
širdies ligų riziką". Čia tą dietą 
paduodame ištisai. 

Bendrieji diet iniai pa tar imai : 
• Valgykite kuo įvairesnius 

maisto gaminius. 
• Nevalgykite riebiai. Ven

kite maisto gaminių, turinčių 
daug cholesterolio ir sočiųjų 
riebiųjų rūgščių. 

• Sočiąsias riebiąsias rūgš-
. tis keiskite nesočiosiomis rie

biosiomis rūgštimis. Iš jų 
vertingiausios mononesočiosios 
(alyvų, rapsų aliejai). 

• Rinkitės jūrų žuvį ir ki
tus jūrų gaminius vietoje mė
sos. 

• Kuo mažiau vartokite 
lengvai pasisavinamų anglia
vandenių (pvz., cukraus). 

• Padidinkite sudėtinių 
angliavandenių kiekį maiste — 
tai daržovės, vaisiai. 

• Venkite sūraus maisto. 
• Valgykite gaminius, tu

rinčius daug skaidulinių me
džiagų. 

• Užtikrinkite pakankamą 
vitaminų ir mikroelementų kie-

; kį maiste. 
• Daugiau valgykite šviežių 

! vaisių, žalių daržovių. 
• Valgykite reguliariai. Ne-

persivalgykite, ypač prieš miegą. 
• Maisto nekepkite rieba-

] luose, geriau virkite ar troš
kinkite -dengtoje tefloninėje kep-

L tuvėje visai be riebalų, arba ga
minkite garuose, ar mikroban
gų krosnelėje. 

Sve ikame m a i s t e b ū t i n a i 
tur i bū t i : 

šviežių daržovių ir vaisių; 
rupių miltų ir nemaltų 

grūdų duonos gaminių; 
javainių, ryžių, ankštinių, 

makaronų; 
neriebių pieno gaminių; 
liesos mėsos, paukštienos 

be odelės; 
m žuvies. 

P a t a r i a m i ma i s to gamin ia i : 
• Šaltųjų jūrų žuvys (skum-

brė, tunas, silkė, jūrų lydeka, 
menkė, jūrų ešerys, plekšnė, 
uotas, lašiša, upėtakis ir t.t.) bei 

kitos jūrų gėrybės: moliuskai, 
kalmarai , vėžiagyviai, jūrų ko
pūstai ir kt. Tinka ir neriebios 
gėlavandenės žuvys. 

• Vištiena, kalakutiena be 
odelės (ypač krūtinėlė), liesa 
veršiena, jautiena, triušiena. 

• Augaliniai aliejai (ypač 
alyvų ir rapso). Tinka ir sojos, 
kukurūzų, žemės r iešutų, 
graikinių riešutų, saulėgrąžų, 
medvilnės aliejai. Minkštas die
tinis margarinas (be cholestero
lio ir konservantų) — saikingai. 

• Dviejų kiaušinių baltymai 
vietoj vieno trynio. 

• Nugriebtas ar 0.5-1.5 
proc. pienas (čia „skim milk") ir 
gaminiai iš jo, liesa varškė , 
liesas sūris, pasukos, rūgpienis, 
jogurtas. 

• Juoda rupių miltų duona, 
ypač su grūdais, sėlenomis. 
Avižiniai dribsniai, miežiai, 
grikiai, ryžiai, pupelės, žirne
liai, lėšiai, oriniai kukurūzai, 
sojos produktai. 

• Žaliosios daržovės (įvai
rios ir kuo daugiau: kopūstai, 
žiediniai kopūstai, brokoliai, 
Briuselio kopūstai, kaliaropės, 
salotos, porai, pankoliai, špi
na ta i , šparagai, pomidorai, 
morkos, agurkai, svogūnai, čes
nakai ir kitos). 

• Vaisiai (įvairūs ir kuo 
daugiau: obuoliai, banana i , 
slyvos ir kiti). 

• Uogos (spanguolės, ser
bentai, agrastai ir visos kitos). 

• Nestipri arbatžolių, ypač 
žalioji arbata, nestipri kava, 
erškėtuogių, melisos bei kitos 
vaisių ar žolių arbatos. 

• Šviežios vaisių ir daržovių 
sultys. 

• Šarminiai mineral iniai 
vandenys, neprisotinti anglia
rūgšte. 

• Vaisvandeniai be cukraus 
ir kofeino. 
Nepatariami maisto gaminiai: 

• Riebi kiauliena, riebi jau
tiena, antiena, žąsiena, aviena 
ir t.t. 

• Gyvuliniai taukai, lajus. 
• Riebios dešros, kumpiai, 

dešrelės, mėsainiai. 
• Gyvulių vidaus organai 

(pvz., kepenys, kepeninė dešra, 
inkstai), smegenys. 

• Paukštienos oda. 
• Kiaušinių tryniai (galima 

ne daugiau kaip 2 per savaitę). 
Čia — nė vieno trynio per visą 
savo gyvenimą. 

• Sviestas, grietinė, grieti-

Dr -J. Adomavičius pataria širdį gydyti maistu, o pavasario žiedai yra vaistas sielai. Kai žydi kaštonai, pagal 
poetą Henriką Radauską: „...Ir nebėra kada liūdėt, kada pavasarį kaštanas po langu pradeda žydėt..." 

nėle, nenugriebtas pienas, rie
bus nenugriebto pieno jogurtas, 
majonezas. 

• Riebūs sūriai (ypač fer
mentiniai). 

• Padažai su sūriu, sviestu, 
grietine. 

• Kremai, pyragaičiai, rie
būs tortai, šokoladas, kakava, 
čipsai. 

• Riebaluose keptas, sal
dus, sūrus maistas. 
P a t a r i a m a r ibo t i 

• Cukrų. Sergantiems cuk
riniu diabetu, nutukusiems pa
tariama vartoti cukraus pa
kaitalus. Čia — medus. 

• Druską. Vietoj jos tinka 
citrinos rūgštis, kiti bedruskiai 
prieskoniai, mineralinė druska. 

Kaip s u m a ž i n t i r i eba lų 
kiekį v a l g o m a m e ma i s t e? 

Bal tyminia i i r p i e n o 
gaminia i 

• rinkitės liesas mėsos 
išpjovas, vištieną, šviežią žuvį 
ar kitus jūros gaminius; 

• virkite sultyse, bet ne 
aliejuje konservuotą žuvį arba 
aliejų nupilkite; 

• nuimkite visus matomus 
riebalus ir odelę nuo mėsos ir 
vištienos, geriau prieš gami
nimą, o ne po jo; 

• iš paruoštų mėsos 
patiekalų pasirinkite liesiau-
sius, venkite riebių dešrelių; 

• mėsą, vištieną ar žuvį 
pateikite mažomis porcijomis su 
gausiu garnyru; 

• įpraskite valgyti liesus 
pieno gaminius: nugriebtą 
pieną, liesą jogurtą, liesą 
varškės sūrį; 

• geltonieji fermentiniai 
sūriai yra patys riebiausi pieno 

gaminiai. Net patys neriebiausi 
iš jų vis tiek turi daug riebalų. 
Sūrį reikia valgyti saikingai, 
pjauti labai plonai, vengti jo 
gaminant ki tus pa t ieka lus 
(spagečius, picas). 
Aliejai i r r i e b a l a i m a i s t o 
g a m i n i m u i 

• įpraskite gaminti maistą 
be riebalų: mikrobanginėje 
krosnelėje, grilyje, garuose, 
tefloniniuose induose; 

• valgykite šviežius duonos 
gaminius visai netepdami jų 
niekuo arba tepdami labai plo
nai; 

• salotoms rinkitės nerie
bius padažus, raugintas pasu
kas, rūgpienį, obuolių actą. jo
gurtą. Venkite grietinės, grieti
nėlės, majonezo, padažų su sviestu. 
Užkandž ia i i r m a i s t a s 
kel ionei 

• juo toliau paslėpkite čip
sus, traškučius, riešutus. Vietoj 
jų kramsnokite šviežias daržo
ves, nesaldžius ir ner iebius 
traškučius, kukurūzus. Venkite 
aliejuje virtų, keptų a r pašil
dytų gaminių, sumuštinių su 
riebiomis dešrelėmis, konditeri
jos gaminių. Valgykite daug 
vaisių Paruoštų gaminių pasi
rinkimas. 

• įpraskite skaityti gaminio 
etiketę ir pasirinkite liesesnį. 
Dauguma maisto gaminių ga
minami įvairaus riebumo; 

• jus pats galite sugalvoti 
savo „sveiką" receptą su labai 
mažu riebalų ir aliejų kiekiu; 

• saldainius, šokoladą, kon
diterijos gaminius valgykite tik 
retsykiais ir po nedaug. Čia be 
jų gyvenama. 

Kaip p a d i d i n t i d a r ž o v i ų i r 
vais ių s u v a r t o j i m ą ? 

• Stenkitės valgyti įvairių 
daržovių (čia — 5 kartus) ir vai
sių (čia — 4 kartus) penkis ir 
daugiau kartų per dieną. 

• Vaisius valgykite vietoj 
įvairių kitų užkandžių. 

• Daržoves dėkite į visus 
patiekalus: sriubas, troškinius, 
mišraines ir kt. 

• Būkite išradingi, ruošda
mi desertą: kuo daugiau vaisių 
— šviežių, konservuotų, keptų, 
paskaninant neriebiais jogur-
tais. 

• Vietoj kreminių pyra
gaičių, riebių grietininių ledų 
rinkitės vaisinius saldumynus. 

• Garnyrą mėsos patiekalui 
ruoškite bent iš dviejų daržovių 
rūšių (neskaitant bulvių). 

• Be pagrindinių patiekalų 
visuomet paruoškite papildomą 
— šviežių daržovių mišrainę. 

• Bandykite vegetar iškus 
patiekalus. 

• Antrajam patiekalui 
ruoškite k imštas daržoves: 
pipirus, pomidorus, baklažanus, 
cukinijas ir kt. 

• Dažniau ruoškite įvairių 
daržovių troškinius — kaip greitą 
ir lengvai pagaminamą 
patiekalą. 

• Nebūtina pirkti brangiau
sias daržoves, ypač žiemą: iš 
šviežių r inkitės pigesnes, 
nevenkite šaldytų, konservuotų. 

Kaip s u m a ž i n t i c u k r a u s 
s u v a r t o j i m ą ? 

• Laipsniškai mažinkite 
cukraus kiekį saldindami 
arbatą, kavą. Čia — be kavos — 
tik žalioji arbata. 

• Vietoj cukraus galima 
vartoti cukraus pakaitalus. 

• Pirkdami gėrimus. 

: • : • • • : • : • • • • : 

Jums laiš
ką rašyti sė
dausi gana 
spontaniškai , 
iš anksto lyg 
ir to neplana
vusi. Tiesiog 
staiga supra
tau, kad nuo

lat mane lydintys dalykai — įsi
pareigojimas Lietuvoje gy
venantiems našlaičiams ir at
skaitomybė Našlaičių globos 
komitetui — nėra atsitiktinė ar 
trumpalaike užgaida Sau nau
jas pareigas iš dabar jau a.a. 
Albinos Prunskienės priėmiau 
su didele atsakomybe ir noru 
atlikti jas kuo goriau. Būdama 
per tai labai tampriai „surišta" 
ir su jumis, norėčiau papasakoti 
apie šios labdaringos veiklos 
gimimą Lietuvoje. 

Kaip žinia dr. A. Pruns
kienės iniciatyva buvo nutarta 
padėti tiems našlaičiams, kurie 
auga ne valstybinėse įstaigose 
(kūdikių ar vaikų globos namuo
se), o pas savo močiutes, tetas ar 
yra prižiūrimi kitų geraširdžių 
globėjų Pradžia — 1991 metais, 
kai Vytautas Landsbergis, su 
oficialiu vizitu lankydamasis 
JAV, užsuko ir į Čikagą. 
Baigiantis viešnagei, bažnyčios 
zakristijoje (gana paslaptingai) 

jam buvo įteikti 10,000 dol. ir 
paprašyta juos padalinti Lietu
vos žmonėms — našlaičiams ar 
šiaip kokių bėdų iš t ikt iems. 
Šiuos pinigus skyrusi savo vyro 
atminimui Vanda Prunskienė 
pabrėžė, jog nebūtina minėti jos 
pavardės. (Pinigų „transporta
vimui" kurie tada,*esant aukštai 
dolerio vertei, buvo ypač dideli, 
nusipirkome net specialią koji
nę). Parsivežus šią auką, reikėjo 
sukurti planą, tam tikrą siste
mą — kaip juos skirstyti. Tuo 
metu kaip tik buvo steigiamas 
Vytauto Landsbergio fondas, 
kurio pirmininke tapau aš. Ge
rai suvokiau, nors ir teko imtis 
visiškai naujos veiklos, kad šios 
dvi iniciatyvos vystysis skirtin
gais keliais. V. Prunskienės 
paaukota suma „nuvedė" mane į 
„Vaikų fondą", tuo metu vienin
telį Lietuvoje turėjusį vaikų 
našlaičių sąrašus. Taip dalis 
vaikų, kurioms pinigus tada dar 
vis siųsdavo „Vaikų fondas", 
pateko mano globon. 

Po metų atvyko mieloji dr. 
Albina Su ja aplankėme dalį 
remiamų vaikų. Pažadėjusi ir 
toliau remti šią veiklą bei orga
nizuoti aukų rinkimą, dr. 
Prunskiene manęs paprašė, kad 
nuo šiolei savarankiškai tvar
kyčiau, skirstyčiau gaunamus 

pinigus. Sutikau. Taip, metams 
praėjus, aš tapau asmeniškai 
atsakinga už tuos našlaičius ir. 
be abejo, atskaitinga pinigus 
siunčiantiesiems, t.y. dr. Albi
nai. Man buvo malonus jos pa
sitikėjimas ir netgi tikrinimas: 
ji ir viena aplankydavo remia
mas šeimas. 

Mano rūpestis buvo ne tik 
skirstyti iš Amerikos gaunamus 
pinigus, bet ir aktyviai veikti 
kaip VLF pirmininkei, kad tie 
vaikai, o vėliau ir daugiavaikės 
šeimos pajustų kitos, juos taip 
pat globojančios, organizacijos 
paramą. Mos, aš ir kelios fondo 
darbuotojos, nuolat lankyda
vome tas šeimas, veždamos lab
daros drabužių, avalynės, mais
to, vitaminų.. Norėčiau pabrėž
ti, jog vaikams ar jų globėjams 
būdavo malonus asmeninis 
bendravimas, galimybe pasikal
bėti, kartais ir pasiguosti. Taip 
aplankėme 'ir no po vieną kar
tą) daugelį Lietuvos miestų-
miestelių. 

Kiekvienais motais VLF 
Vilniaus miesto ir Vilnijos kraš
to vaikams suruošdavo Kalėdų 
švento Vaikai 'iki 16 motų) ir 
juos lydintieji su malonumu 
ateidavo čia pašokti, pažaisti 
'kar ta is patys pamuzikuoti), 
dalyvauti loterijoje Dovanėles 

gaudavo iš Kalėdų senelio 
rankų. Ilgainiui, vieni su kitais 
susipažinę, šiltoje, draugiškoje 
aplinkoje jausdavosi labai gerai 
iš išsiskirstydavo su viltimi 
susitikti kitais metais. 

Šią šventę suruošt i galė
davome VLF ryšių dėka. Viena 
daugiausia ir įvairiapusiškiau
siai parėmusių organizacijų — 
Maltos ordinas. Jos a ts tovė 
Hamburge ir mūsų gera bičiulė 
Dagmar Ručys dėjo daug pas
tangų, organizuodama labdaros 
ir pinigų (sakysim, nup i rk ta 
vaikams keliasdešimt širdies 
stimuliatorių) rinkimą. Iš 
Vokietijos Šaulių sąjungos gau
davome vitaminų, naujos ava
lynės, drabužių s iun tas . Čia 
taip pat norėčiau paminėti Al
doną Vaitienę, kuri nupirkusi 
prieinama kaina atsiuntė kelis 
šimtus porų avalynės. P. A. Va-
sys didžiuliais kiekiais parūpino 
merginoms pėdkelnių, A. Ka
minskienė, turėdama optikos par
duotuvę, 150-čiai si lpnaregių 
pritaiko ir pagamino akinius. 
Brone Alekna, daiktus asme
niškai rinkdavusi, sukraudavo 
ypač tvarkingas drabužių siun
tas. Malonu būdavo atidarinėti 
dožos ir patirti, su kokia meile ir 
rūpesčiu yra suruoštos dovanos 
vaikams O tos nuostabiai spal

vingos, meniškos rankų darbo 
antklodėlės: Kiek tam darbui 
paaukota laiko. Taip pat ir Ge
nutė Dorr. Indrė Tijūnėlienė. ne 
kartą su mumis aplankiusios 
Našlaičių globos komiteto, o 
taip pat ir jų pačių remiamus 
vaikus „Saulutės" vadovės, ne-
užmirštančios mūsų iki šiolei 
doką. 90 Vilnijos krašto vaikų 
Operos ir baleto teat re žiūrėjo 
baletą „Snieguolė ir septyni 
nykštukai". Tai buvo j iems šių
metine Kalėdų dovana. Vaikų ir 
savo vardu dėkoju visiems, 
parėmusiems mano veiklą. 

Šiuo metu mūsų sąrašuose 
yra 338 vaikai. Kadangi skai
čius jau gana didelis, sudėtinga 
kiekvieną jų aplankyti asmeniš
kai, vilniečiai pas mus atvyksta 
patys Todėl juos sugrupavome 
pagal gyvenamąją vietą — Kau
nas, Anykščiai. Panevėžys, 
Šiauliai. Alytus, Švenčionys... 
Taip dabar ir organizuojame su
sitikimus sukviečiame visus į 
kokią nors mokyklą (dažniau
siai), bendraujame, išdaliname 
lauktuves Kartais ten būna ir 
koncertėlis surengtas , pvz., 
Pabradėje. Molėtuose, Anykš
čiuose. Panevėžyje 

Rūpintis Lietuvoje vargin-
giau gyvenančiais padeda ir re
gioniniai Socialinės rūpybos 
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rinkitės „be cukraus", „nesal
dintus". 

• Gamindami patiekalus, 
dėkite vis mažiau cukraus. 

• Pirkdami gaminius, 
skaitykite etiketę ir rinkitės 
mažiau saldžius. 

Kaip s u m a ž i n t i d r u s k o s 
suva r to j imą? 

• Nebūtina papildomai sū
dyti ruošiamų patiekalų: pa
kanka tiek druskos, kiek juose 
jau yra. Cia — be jos. 

• Ant stalo neturi būti 
druskinės su druska. 

• Vietoj druskos pabandy
kite paskaninti kitais priesko
niais, citrinos sultimis, česnaku. 

• Kuo mažiau valgykite 
pasūdytų užkandžių: trašku
čių, čipsų, sūrių riešutų. Jie, be 
to, ir riebūs. 

• Pirkdami gaminius, pagal 
etiketę rinkitės mažiau sūrius. 

• Druskos kiekį mažinkite 
laipsniškai, kol priprasite ir 
pasikeis jūsų skonis. 

• Nusipirkite mineralinės 
druskos (pvz., Pan Salt). Nedaug 
jos galite dėti. gamindami maistą. 

Dieta reikšminga, norint iš
vengti daugelio ligų ir gydant 
jas. Riebus maistas skatina 
kraujagyslių aterosklerozę. 
Pakeitus mitybos įpročius, gali
ma sumažinti kraujo lipidų 
kiekj, o kartu ir koronarinės 
širdies ligos riziką. 

MIELI IR GERBIAMI „DRAUGO" SKAITYTOJAI 
skyriai. Jie, geriau pažindami 
savo apylinkių žmones, atrenka 
šeimas, turinčias daugiau vaikų 
arba netekusias vieno iš maitin
tojų. Mano darbas, jaučiant 
atsakomybę prieš Našlaičių glo
bos komitetą, pasiūlyti ir 
charakterizuoti tik tvarkingas, 
doras šeimas. Šiais metais pasi
rinkome Akmenės miestą, ku
riame ypač didelis nedarbas. 

Malonu, kad Gražinos 
Liautaud dėka galime paremti 
— kiekvienais metais vienkarti
ne išmoka — ir studijuojančius 
aukštosiose mokyklose. Ačiū A. 
Markevičiui iš Kalifornijos taip 
pat nuolatinėmis stipendijomis 
padedančiam šešiems studen
tams (kai kurie iš jų yra „užau
ginti" NG komiteto). 

Visą tai papasakojau Jums. 
tuo pačiu tarsi ir atsiskaityda-
ma a.a. dr. Albinai Prunskienei, 
kuriai įsipareigojau dirbti šį 
darbą Ją, iškilią asmenybę, su 
tvirtomis moralės nuostatomis 
bei begaline šiluma, nuolat pri 
simenu. Džiaugiuosi, galėdama 
dabar bendrauti su jos vaikais 
— Jonas Prunskis bei Teresė ir 
Algis Kazlauskai ne karta 
parėmė VLF veiklą ar tiesiog 
daugiavaikes šeimas. 

Šis laiškas turėjo ir kitą tik
slą — parodyti dalį Vytauto 

DR. 2IBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos Dagai susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S .79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT2JNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
©18 W. Archer Ave. Sis. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinama kaina 
Susitanmu kalbėti anęjiškai arta lietuviškai 

4647 W. 103 St!, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Landsbergio fondo veiklos, tie
siogiai susietos su našlaičių ir 
daugiavaikių šeimų globa. Ši 
kryptis atsirado mano iniciaty
va, savanoriškai pasirinkus dar 
vieną veiklos barą ir galvojant, 
kad fondo darbuotojų veiksmai 
nepablogins skurstančiųjų ar 
kitaip likimo nuskriaustų pa
dėties. 

O VLF toliau tęsia savo 
kuklią veiklą, padėdamas gydy
tojams spręsti neįgalių vaikų 
problemas. Šiuo atveju mano 
padėka butų skirta Pennsil-
vanijos Lietuvių Bendruome
nei. Antaninai Špakauskienei, 
Algirdui ir Laimutei Stepai-
čiams — mūsų nuolatiniams 
rėmėjams. Niekada nepamiršiu 
ir Julijos ir Emilio Sinkių fon
do, įgyvendinusio didelę Vil
nijos krašto mokyklų kompiu
terizavimo programą. 

Ačiū visiems, ir tiems, ku
riu čia nepaminėjau, prisidė-
jusiems ir tebeprisidedantiems 
prie šios prasmingos veiklos 
Mos negalime užgesinti pačių 
uždegtos vilties ugnelės! 

Atskirai noriu padėkoti Da
nutei Bindokienei, niekada ne
atsisakiusiai „Draugo" pusla
piuose patalpinti mūsų atsiųs
tas informacijas, padėkas. 

Gražina L a n d s b e r g i e n ė 
Vytauto Landsbergio fondo 

valdybos pirmininko 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


Lietuvių fondo suvažiavimo, įvykusio gegužės 8 d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL, akimirkos. 

Visos nuotraukos Jono Kuprio. 

Invokacijos prieš 
prasidedant suvažiavimui 

metu (iš kairės) 
Elena Barienė, Stasys 

Baras, dr. Jonas Valaitis, 
dr. Kazys Ambrozaitis. 

Vaclovas Kleiza. 

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 11 d., antradienis 

Algimantas Gečys 
kalba apie Lietuvos 

fondo statutą. Prie to 
paties stalo (iš kairės): 
Birutė A. Vindašienė, 

Birutė Vilutienė ir 
Marija Remienė. 

Pirmininkaujančio LF 
suvažiavimui Povilo Kiliaus 

(prie mikrofono) ir Broniaus 
Nainio „žodinė dvikova". 

Antanas Paužuolis renka nariu balsus LF suvažia 
Juozas Polikaitis praneša rinkimu rezultatus LF suvažia
vime. 

Lietuva slaptų tarnybų replėse 
Visai neseniai Vilniaus par

lamento pašalintas 47 metų 
amžiaus prezidentas Rolandas 
Paksas jau ruošia savo su
grįžimą. Tas valstybes vadovas 
buvo tautos atstovybes Seimo 
priverstas atsistatydinti. įtartas 
turėjęs ryšių su rusų mafija 
susietais biznieriais. Vyrauja 
nuomonė, kad per naujus rin
kimus birželio mėnesį Paksas 
turi geras galimybes sugrįžti Į 
prezidentūrą. Buvęs preziden
tas, kuris ligšiol atmetė visus 
kaltinimus, kaip „nesąmone". 
turi gana didelį pasitikėjimą 
krašte, ypač tarp vyresnio am

žiaus lietuvių. Antra vertus. 
Vašingtono vyriausybe labai 
norėtų išplėsti savo įtaką di
džiausiame Pabaltijo krašte. 
kuris dabar, kartu su Latvija ir 
Estija. įstos i Europos Sąjungą 
Amerikos patikėtiniu ir Pakso 
priešininko laikomas Valdas 
Adamkus 77 metų amžiaus, iš 
Kauno kilęs, buvęs Amerikos pi
lietis ir ilgalaikis respublikonų 
partijos narys; jisai buvo prezi
dentu tarp 1998 ir 2003 metu 

Gana sėkmingas, gerai 
ištreniruotas akrobatinis lakū
nas Paksas Vašingtone įvertin 
tas kaip ne per draugiškas 

Amerikai. 1999 metų spalio 
mėnesį jisai a ts is ta tydino kaip 
ministras pirmininkas, protcs 
tuodamas prieš vienos naftos 
perdirbimo Įmones pardavimą 
Amerikos „Williams Internatio
nal" bendrovei, jojo manymu 
Lietuvai labai nepalankiomis 
sąlygomis. Taip pat negalima 
visiškai išskirti galimybes, kad 
amerikiečiai smarkiai paskati 
no pasipiktinimą Paksu. kas ir 
privedė prie jojo nušalinimo iš 
pareigų. Kažkaip viešumoje 
atsiradęs, vienas Lietuvos slap
tosios tarnybos dokumentas 
kalba apie Amerikos saugumo 

ta rnybų įtarimą prieš vieną 
gana artimą Pakso bendradar
bį, kur is turėjęs paslaptingų 
ryšių su Maskva. 

„Der Spiegei" Xr 16 2004 
metų balandžio 10 diena. 

Vertė dr N. I. Gemel l 

P a s t a b a : nors jau žinoma, 
kad Rolandui Paksui neleidžia
ma kandidatuot i , bet šis 
Vokietijos laikraščio straipsnis 
gali būti įdomus skaitytojams. 
Ačiū dr X Gemell už vertimą ir 
atsiuntimą. 

Redakc i j a 

DANUTE BINDOKIENE 

Kaip ir visi kiti okupantai 

Nepaisant kilnių siekių, kuriais JAV 
vadovybė stengiasi pateisinti I rako 
užpuolimą, turbūt pirmą kartą šios val

stybės istorijoje amerikiečių karių nebegalima 
pavadinti išlaisvintojais, bet okupantais. Tuo 
vardu jie ir patys save vadina. Ir ne tik: Ame
rikos karines pajėgos elgiasi tiek pat nehuma
niškai vietinių gyventojų ar belaisvių atžvilgiu, 
kaip bet kurie kiti okupantai. Tai ypač akivaiz
džiai parodė neseniai plačiai paskleistos foto
grafijos iš Abu Ghraib kalėjimo, nepaliekančios 
jokios abejonės, kad amerikiečiai kariai — to 
kalėjimo sargai — žiauriai kankino irakiečius 
belaisvius. Dar baisiau, kai matome, kad šį 
bjaurų darbą atliko ir moterys. 

Sakytume — čia nieko nauja. Lietuvos žmo
nės patyrė daug šiurpesnių kankinimų abiejų 
bolševikų okupacijų metu, o taip pat iš okupan
tų nacių. Suimtųjų, tiek karo belaisvių, t iek 
civilių, kankinimas nežmoniškiausiomis prie
monėmis žinomas visais žmonijos istorijos tarps
niais, visose tautose ir valstybėse. Kaliniai buvo 
kankinami, ne vien siekiant iš jų išgauti svar
bios informacijos, bet taip pat patenkinti sadis
tiškus kankintojų, tardytojų, sargybinių ar net 
valdovų polinkius. Skriausti ir kankinti silpnes
nius, bejėgius, neįstengiančius apsiginti, yra 
vienas neigiamiausių polinkių, kuriam neatsi
spiria net griežtai prieš tokius žmogaus teisių 
pažeidimus nusistačiusios valstybės, kaip šiuo 
atveju Amerika. Tad nėra ko stebėtis visuotiniu 
pasipiktinimu ir pasibaisėjimu, kai buvo išvie
šinti amerikiečių karių nusižengimai Irake. 

Tūkstančius kartų esame girdėję, kad Ame
rika stovi teisingumą ir žmoniškumą. Iš esmės 
ji save laiko (ir daugelis tautų pasaulyje tam 
pritaria) nenuilstama kovotoja už laisvę, de
mokratiją, žmogaus teises. Juk ir karas Irake 
pradėtas, siekiant tą valstybę išlaisvinti iš žiau
raus diktatoriaus Saddam Hussein, įvesti de
mokratiją. Žinoma, šiandien nesunku tuo abe
joti, priskaičiuojant daug ..užkulisinių tikslų", 
dėl kurių JAV prez. George W. Bush paskelbė 
karą Irakui, nepaisant Jungtinių Tau tų 
priešiško nusistatymo ir didžiųjų Europos vals

tybių nepritarimo. Visgi bent vienas tų kalti
nimų nepasitvirtino: jeigu Amerika kariavo dėl 
naftos, tai kodėl skystojo kuro kainos ne tik 
nekrinta, bet tiesiog šuoliais šoka aukštyn? 

Šiurpiosios fotografijos iš Abu Ghraib ka
lėjimo, kuriame Hussein taip pat laikė savo 
„priešininkus" ir juos žiauriausiais būdais 
kankino arba žudė, dar labiau sukiršino arabų 
pasaulį — ne tik irakiečius, bet iš esmės visus 
musulmonus. Panaudoti kalinių kankinimo 
metodai buvo ne tik fiziniai, bet daugiausia psi
chologiniai, turintys tikslą pažeminti, paniekin
ti, atimti paskutinius belaisvio orumo likučius. 
Dar baisiau už visaip „sukompromituotus" ira
kiečius yra amerikiečiai kariai, kurie, atrodo, 
tuos šlykščius veiksmus atlieka su malonumu, 
su šypsena lūpose ir net pasididžiavimu veiduo
se: užuot jautę gėdą, jie šaiposi prieš fotoapara
tą. Kaip turi jaustis tėvai ir artimieji, kai visuo
se laikraščiuose ir TV ekranuose atskleidžia
mas šis smurtas ir parodomi kaltinantys vaiz
dai? 

Ir be šių fotografijų išviešinimo irakiečių 
dauguma okupantų iš Amerikos nekentė. 
Skelbto išsilaisvinimo ir gerovės Irakas dar ne
patyrė. Griuvėsiai nenuvalyti, ekonomika vi
siškai sugniuždyta, krašte nėra ramybės. Nors 
karas oficialiai seniai užbaigtas, kasdien ma
tome susišaudymus, sprogdinimus. Amerika sa
vo žuvusius karius skaičiuoja kasdien, o kiek 
žuvo irakiečių? Ne tik kovotojų, bet nekaltų 
civilių — moterų, vaikų? 

Belaisvius saugoję ir juos kankinę karei
viai, be abejo, bus nubausti. Bet vargiai tik jie 
yra atsakingi už elgesį su irakiečiais. Ar bus 
taip pat nubausti jų viršininkai9 O kokios baus
mės vertas JAV Valstybės gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld, kuris jau gerokai anksčiau 
apie Abu Ghraib kalėjime vykstančius kankini
mus žinojo ir nieko nedarė? Tiesa, jis viešai at
siprašė (kaip ir JAV prezidentas), bet šios žalos 
keliais sakiniais neįmanoma atitaisyti. Ką sa
kytų ir galvotų Amerika, jeigu tose nuotraukose 
belaisviai būtų amerikiečiai, o jų kankintojai — 
irakiečiai? 

SAGUTE 
(Apsakymas) 

ONA MOTUIZA1TE 
Nr.6 

Albinas atspėjo jos mintis ir pasiskubino 
paaiškinti: 

— Tai netiesa, ką tu pagalvojai. Nesitikėjau 
tave kine sutikti. Pats likimas suvedė. 

Mergaitė šyptelėjo, bet nieko nepasakė, atro
do, patikėjo. Albinui jau pačiam buvo nusibodę 
persekioti mergaitę ir baiminosi, kad dėl per 
didelio įkyrumo ji nepradėtų jo neapkęsti. Kurį 
laiką abu ėjo tylėdami. Albinas paklausė: 

— Viena9 Kur draugės? 
— Išvažiavo. Daiva pas tetą į Palangą, o Rasa 

sode. Tėvams padeda daržus ravėti. 
— O tu tėvams nepadedi daržų ravėti? 
— Ne. nepadedu. Abu tėvai sode. Supykusi 

pasilikau, — pasakė ji ir nutilo. Albinas manda
giai tylėjo, vengdamas išsišokti. Ivona nelauktai 
ėmė skųstis. — Tėvas sugadino man nuotaiką, 
pasakęs, kad nelaukčiau vaizdo grotuvo. Žadėjo, 
jei užbaigsiu vidurinę mokyklą gerais pažymiais. 
Žadėjo ir neištesėjo. 

— Nupirks vėliau, nesijaudink, — ramino 
mergaitę Albinas. — Tėvas galbūt šiuo metu 
neturi pinigų 

— Pažįstu savo tėvus. Jie galvoja tik apie save. 
— Girdėjau, tavo sesutė ligoninėje su galvos 

trauma. Gydymui reikės išleisti nemažai pinigų, 
gal todėl tėvas persigalvojo dėl žadėto pirkinio. 

— Na. mielas, to jau per daug! — paraudusi 
užsiplieskė Ivona — Mūsų šeimos problemos 
tavęs neliečia — Apsisuko ir greitais žingsniais 
perbėgo į kita gatvės pusę. Nė neatsisukdama, 
nuskubėjo Basanavičiaus gatve link cerkvės. 

Albinas ejo namo, kaip pavarytas šuo, paže
mintas ir nesuprastas. Mintyse svarstė, kaip 
surasti tą raktelį j gražuolės širdį9 Jau pusmetis, 
kaip Sagute .prisisiuvo" priėjo širdies ir lyg su 
adata pervėrė ją. iš skausmingos žaizdelės pas
toviai kraujuoja Staiga jam dingtelėjo 
išganinga mintis — pasirūpinti jos sergančia 
sesute Nuo šjos minties jis net pažvalejo Pats 
likimas pasiuntė šansą užkariauti užsispyrėle 
Gal jo broliška parama jos mažajai sesutei 
sujaudins Sagutę-Ivoną ir nors iš dėkingumo 
atkreips Į JĮ dėmesį. Tikėjosi sulaukti atsako. 

Su pakelta nuotaika sugrįžo namo. Atidarė 
kambario langą Vasaros vakaras šiltas, malo
nus, lengvas rūkas plaukė virš krūmokšniu, dan

gus meisvėjo. Už lango laukinių vynuogių tankio
je lapijoje čirškė žvirbliai, ruošdamiesi nakvynei. 

Albinas, palikęs atdarą langą, pasiklojo lovą 
ir palindo po antklode. Ilgai neužmigo. Mėnulio 
pjautuvas nušvito tamsiame danguje, Žemės 
Angelas Sargas skubėjo į naktinį budėjimą. 

Už kelių dienų Albinas pradėjo veikti. 
Apskambino visas ligonines ir surado. Mažoji 
Laimutė gulėjo klinikinėje ligoninėje, trauma
tologijos skyriuje. Tėvams pasakęs, kad išeina į 
biblioteką, nuvažiavo į ligoninę. Registratūroje 
sužinojo palatą. įėjo Mergaitė gulėjo palatoje 
viena. Galva subintuota. Ligonė miegojo. Albinas 
stovėjo šalia lovos ir žiūrėjo į mergaitę. Nelai
mingas, mažas, bejėgis vaikelis guli ligoninės lo
voje, veidelis išblyškęs, rankutės mažos, silpnos 

Jis nepajuto, kaip i palatą įėjo gydytojas, 
barzdotas, pagyvenęs, baltai apsirengęs vyras — 
baltas chalatas, kepuraitė, kelnės. Pasisveikino, 
truputį nustebęs pažvelgė ir paklausė: 

— Kas būsite šitam vaikui? 
Albinas sumišo ir sąžiningai prisipažino: 
— Pašalinis. Šeimos pažįstamas. 
— Jūs pirmas, kuris aplankėte šitą vaikelį. 

Mergaitė guli pas mus du mėnesiai. 
Albinas, tai išgirdęs, nustebo, akis įbedė į 

gydytoją. Jis negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo 
savo ausimis. Studento žvilgsnyje atsispindėjo 
gailestis, skausmas, jis net amą trumpam prara
do. Atsipeikėjęs prašneko: 

— Žinau, kad ši mergaitė tun tėvus ir vyres
nę seserį. Negi savieji nelanko? 

— Deja... — skėstelėjo rankomis gydytojas ir 
pridūrė — Niekas iš giminių nelanko. 

— Net motina9 ' 
— Tai mane ir visą medicinos personalą ste

bina. Motina nesirodo Visa šeima meTgaitę 
paliko likimo valiai Galvos trauma sunki. Šeimos 
elgesys aiškus, jie bijo. kad mergaite, likusi 
invalide, bus namiškiams našta Niekas nenori 
slaugyti. 

— Išgydyti galima9 

— Vargiai. Kad būkle bent pagerėtų, reikia 
gerų vaistų, o vaistai brangiai kainuoja. 

— Išrašykite receptą. — paprašė Albinas, 
miglotai įsivaizduodamas savo pagalbą — 
Pabandysiu gauti Bus d a u g i a u 



Prisiminta Adelė Dirsytė 
Konferencija „Religija ir kultūra ?? 

Kovo 25-26 d. Vilniaus uni
versi tete vyko ketvirtoji kas
metine konferencija „Religija ir 
kultūra", kurią organizuoja Re
ligijos studijų ir tyrimų centras. 
Konferencijoje tradiciškai yra 
atsižvelgiama į nūdienos aktu
alijas. Šiemet išskirtinis dėme
sys buvo skirtas etiniam aspek
tui — bioetinei problematikai. 
Konferencija prisidėjo prie šiuo 
metu vykstančių įvairių svars
tymų ta tema ir buvo bandyta 
pažvelgti j tai platesniame kon
tekste — apimant religiškumo 
ir e t i škumo santykį. Pirmoji 
sekcija vadinosi „Religija ir eti
ka", kitos dvi, kaip ir ankstes
niais metais, buvo skirtos „re
ligija ir vizualumui", „filosofijai 
ir teologijai". 

Pirmąjį pranešimą „Religi
jos ir etikos" sekcijoje skaitė dr. 
Audronė Žukauskaitė. Remda
masi Sofoklio „Antigone", Žu
kauskai tė pateikė keletą filoso
finių šio mito interpretacijų, 
pabrėždama, kad nors „gyveni
mo sąvoka" vis dar labai dvi
prasmiška, gyvybės faktas yra 
ne šalutinė, bet esminė gyveni
mo kategorija. 

Dr. Nerija Putinaitė kalbėjo 
apie krikščioniškąją moralę ir 
pilietiškumą. Po Kanto etika 
įku rd inama žmogaus viduje, 
svarbesnis tampa santykis su 
savo protu negu su kitu žmogu
mi. Taisyklė — dėsnis — įstaty
mas priešingi krikščioniškajai 
moralei, kurią apibudina tokios 
sąvokos kaip meilė, džiaugs
mas , kantrybė — sąvokos, ku
rios nėra įstatymas. Pilietišku

mas, pagal Kanto modelį, libe
ralioje visuomenėje skleidžiasi, 
akcentuojant įstatymo svarbą. 
Žmogus turi laikytis įstatymų, 
net jei tai prieštarauja jo eti
nėms nuostatoms. Žmogaus au
tonomiją ir laisvę lemia racio
nalus liberalistinės moralės ar
gumentai. N. Putinaitė prisimi
nė 1996 m. vykusią Umberto 
Ecco ir kardinolo Carlo Maria 
Martini diskusiją, kurios metu 
pasiektas sutarimas, jog, atme
tus krikščioniškosios etikos šak
nis, grįstas meile ir asmenišku
mu, humanistinė moralė pati 
sau pagrindo apčiuopti negali. 

Prof. Česlovas Kalenda ap
žvelgė moralės raidos tendenci
jas ir ekologinį gyvybės etikos 
aspektą istoriniu būdu. Dr. J. 
•Juškevičius kalbėjo apie šiuo
laikinių biotechnologijų iššū
kius ir bioteisės atsiradimo 
būtinybę. 

Antrojoje „Religijos ir vi-
zualumo" sekcijoje vyravo temų 
įvairovė: nuo viduramžių iki 
postmodernistinės kultūros. 
Buvo kalbama apie šv. Hilde-
gardos Bingenietės „Sinagogos" 
viziją, apie teologiją, filosofiją ir 
urbanistiką bei šiuolaikinį 
meną. Dr. Ritos Šerpytytės 
pranešimo „Šv. Antano gundy
mai, arba apie maištą ir nihiliz
mo dviprasmiškumą" ašis — 
terorizmo ontologija. Iliustruo
dama literatūros ir meno kū
riniais, R. Šerpytytė kalbėjo 
apie aktyvųjį ir pasyvųjį nihi
lizmą, nagrinėjo teoristinės 
sąmonės struktūrą. 

„Filosofijos ir teologijos sek-

Musu daržai ir darželiai 
AW f fw - M ':• 

artfožia Žaliai 

AR BITĖMS REIKIA „KRĖSLELIŲ? 

Vienas įdomesnių priesko
ninių ir vaistinių augalų yra 
paprastoji b i t k r ė s l ė . angį. 
,,tansy" ' l iaudiškai vadinama 
dar ..karčioji sagutė" — „But-
ton bitters"), lot. Tanacetum 
vulgare. Šiame krašte ji augi
nama darželiuose, bet dažnai iš 
jų ..pabėga" ir puikiausiai įsi
taiso patvoriuose, pakelėse, net 
pievose. Taip ji auga ir Lie
tuvoje. 

Žinoma kone visoje Europo
je, nuo Anglijos iki Skandina
vijos, net iki Sibiro ir Kaukazo 
kalnyno. Augalas patrauklus: 
lapai karpyti, lengvučiai, gali
ma sakyti — panašus į papartį, 
bet pajudinti turi stiprų, beveik 
aitrų kvapą, kiek primenantį 
balzamo ir kamfaro aromatą. 
Visos augalo dalys turi kartu
mo — kai bitkreslės labai įsi-
veisia ganyklose, jas ėdančių 

n 
*Ti* 

*ų i 

karvių pienas taip pat apkars
ta. 

Bitkrėslė yra gan aukštas 
daugiametis augalas , žiedus 
išauginantis pačiose šakų vir
šūnėse. Žiedai geltoni, atrodo 
kažkaip nenatūralūs, tarytum 
kas nuskabė žiedlapius, o pa
liko tik viduriuką (panašūs į 
mažutę taburetę — iš čia ir ki
lęs pavadinimas — bitės krės
lelis, ant kurio ji gali nutūpti ir 
pailsėti). Džiovinti žiedai išlai
ko savo spalvą bei formą, todėl 
t inka džiovintų gelių puokš
tėms. 

Senovėje ūkininkai bitkrės-
lių lapais įtrindayp žalią mėsą, 
kad apsaugotu nuo musių, dė
davo į alų. suteikiant jam „kar
tumo", paskanindavo kiaušinie
nę, salotas, jūros gyvių ir žuvų 
patiekalus Tačiau dideliais 
kiekiais vartoti bitkreslių lapus 
yra pavojinga, nes galima apsi
nuodyti Pagal Lietuvos liau
dies mediciną, bitkreslės nuovi
ras naikina virškinimo trakto 
parazitus, gydo kai kurias ke
penų bei žarnyno ligas, sureti
na širdies ritmą, mažina glei
vių kiek) tulžyje ir kt. 

Ar tikrai ant bitkreslių „su
sėda" pailsėti bitės, nežinoma, 
bet jos tikrai renka nektarą ir 
žiedadulkes iš geltonų bitkres
lių žiedų, nors tokių žiedų 
medus taip pat turi šiek tiek 
kartumo 

O kalbant apie bites 
Šiuo metų laiku žydi įvai

rios pavasarinės gėles ir me
džiai Kada paskutin) kartą an t 
žiedo matėte tikrą bite7 Mes 

cija" darbą pradėjo G. Pavalkio 
pranešimu „S. Kierkegaard 
tikėjimo paradoksas ' ir F. 
Nietzsche „Dievo mirtis". Dr. 
Aušrele Pažėraitė, remdamasi 
Emanuelio Levino filosofija, 
kalbėjo apie šventybę ir sakra-
lumą rabiniškajame mąstyme. 
Pagrindinis dėmesys jos pra
nešime buvo skirtas „kerėtojiš-
kumo" kaip nusikaltimo sam
pratai rabiniškajame mąstyme. 
Dr. Tomas Kačerauskas, rem
damasis Platonu, Aristoteliu, 
Tomu Akviniečiu ir M. Heideg-
geriu, gilinosi į „vertikalią ir 
horizontalią transcendenciją", 
dr. Dalius Jonkus apžvelgė kul
tūros sampratą A. Maceinos fi
losofijoje ir svarstė kultūros 
fenomenologijos galimybę. 

V. Ališauskas nagrinėjo 
„atsivertimo akstinus anksty
vosiose lietuvių jėzuitų autobio
grafijose". Filosofas atkreipė 
dėmesį, kad tik XVI a. pabaigo
je Lietuvoje atsiranda pirmųjų 
dienoraščių užuomazgų, o vie
na iš šio žanro apraiškų butų 
stojančių į Jėzaus draugiją 
rašytos pašaukimų istorijos. V. 
Ališauskas nagrinėjo Jokūbo 
Laviškio ir Martyno Bilduko 
autobiografijas, ieškodamas at
sakymo į klausimus, kas yra at
sivertimas, kokia jėzuitiško gy
venimo naratyvo samprata, ką 
reiškia rašyti pašaukimo istoriją 

Konferenciją „Religija ir 
kultūra" baigė ir apibendrino 
filosofas Tomas Sodeika, pra
tęsdamas V. Ališausko ap
mąstymus. 

B a ž n v č i o s ž i n i o s 

apie tai mažai pagalvojame, o 
žmones, kurie labai alergiški 
bičių nuodams, net džiaugiasi, 
kad kažkaip sumažėjo bičių. 

Visgi tas bičių nykimas su
kelia rimtą problemą sodi
ninkams ir ūkininkams, augi
nantiems daržoves ar uogas, 
kurių žiedus paprastai apvaisi
na bites. Šį svarbų darbą 
atlieka ne tik naminės, rūpes
tingai aviliuose prižiūrimos. 
bet ir laukinės bitės. Tačiau 
laukinių bičių per pastarąjį 
dešimtmetį taip sumažėjo, kad 
kone išnyko, o bitininkai skun
džiasi ir naminių bičių nykimu, 
nes maždaug nuo 1984 m. bites 
pradėjo naikinti parazitas, va
dinamas ..varroa" (tam tikra, 
bičių ..kraują" siurbianti, erkutė). 

Turbūt nežinojote, kad biti
ninkai žydėjimo metu savo avi
lius išnuomoja sodininkams ar 

Vasario 15 d. 
M a r i j a m p o l ė s 
Mokolų mikrora
jone „Šaltinio" vi
dur ines mokyklos 
salėje kiekvieną 
sekmadienį Eu
charistiją šven
čianti bendruome
nė po Mišių pami
nėjo Lietuvos Ne
p r i k l a u s o m y b ė s 
dieną. Renginio 
metu prisiminta ir 
Sibiro gulagų kali
nė Adelė Dirsytė 

(1909—1955), kuriai pradėta beatifikacijos 
byla ir kurios garsioji tremtyje rašyta mal
daknygė „Marija, gelbėki mus" buvo pabaig
ta būtent vasario 16 dieną, prieš 51 metus. 

uogų augintojams: specialiais 
sunkvežimiais juos atveža j 
sodą ir palieka iki žydėjimo 
pabaigos Bitininkas gauna 
medų. o sodininkas — vaisius 
Šiemet Kalifornijos migdolų 
(almonds) augintojai labai 
skundžiasi, kad šių riešutų der
lius bus menkas, nes per mažai 
bičių. Paprastai vienam akrui 
sodo ploto reikia dviejų avilių. 
Kalifornijoje apie vienas mili
jonas akrų yra užsodintas mig-

Adele Dirsyte 

Minėjimą organizavo Marijampolės vie
tovės ateitininkų valdybos pirmininkė mo
kytoja Zita Legotienė. Renginyje su savo 
vadovais dalyvavo ateitininkai iš penkių 
kuopų: Palaimintojo Jurgio Matulaičio ir 
„Žvaigždutės" iš Marijampolės, Šv. Povilo iš 
Kalvarijos, Šv. Liudviko iš Liudvinavo ir 
„Kregždutės" iš Padovinio. 

Pradžioje visi sugiedojo valstybės him
ną, poetas Jeronimas Šalčiūnas paskaitė 
Vasario 16-ąjai skirtas eiles, o mokytoja 
Aleksandra Šepkienė gyvai ir jautriai 
papasakojo apie kai kuriuos Lietuvos istori
jos epizodus, atkreipdama dėmesį į knyg
nešių ir pirmųjų savanorių laisvės gynėjų 
pasiaukojimą. Mokytoja taip pat pabrėžė 
lietuvių kalbos, dėstomos keliolikoje už
sienio universitetų, senumą, vertę bei grožį. 
Pasak jos, vieningoje Europos šalių šeimoje 
būsime tiek reikšmingi, kiek sugebėsime ne 

tik bendradarbiauti, bet ir išsaugoti kalbą, 
vertingus savito charakterio bruožus. 

Antroji renginio dalis buvo skir ta moky
tojai Adelei Dirsytei, aktyviai dalyvavusiai 
ateitininkuos veikloje Lietuvos nepriklau
somybės metais ir karo laiku. Su jos gyve
nimu ir asmenybe supažindino Irena Šal-
čiuniene. Pasakojimą paįvairino eilėraščiai 
ir dainos, ištraukos iš jos laiškų, jaunųjų 
ateitininkų skaitomos maldos iš knygelės 
..Marija, gelbėki mus". Dalyviai galėjo 
pamatyti iš duonos pagamintą rožinį, su 
kokiu toli nuo Tėvynės meldėsi lietuvaitės. 
Šiuo metu Marijampolėje gyvena trys 
moterys, kartu su Adele Dirsyte kentėjusios 
nelaisvės vargus. Vasario 16-osios minėji
mas ir Adelės Dirsytės pagerbimas baigėsi 
ateitininkų himnu. 
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„BIBLIJA ISTORIJOJE IR 
ŠIANDIEN" 

Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centro didžioje salėje veikusi 
Lietuvos Biblijos draugijos parengta paroda „Biblija istorijoje ir šian
dien" sužadino ne tik kaišiadoriečių, bet ir viso Kaišiadorių ir net 
aplinkinių rajonų — Elektrėnų, Prienų, Trakų — gyventojų 
susidomėjimą. Parodą ypač gausiai lankė moksleivių grupės iš 
mokyklų ir parapijų. Per visą parodos veikimo laiką Sielovados cen
tro ir Kaišiadorių parapijos darbuotojai priėmė 58 moksleivių gru
pes, iš viso maždaug 870 lankytojų. Vyresniuosius moksleivius ypač 
domino senieji Biblijos spaudiniai, Biblijos atsiradimo istorija ir jos 
vertimai į kitas kalbas. Mažuosius žavėjo pranašas joną ir jį prarijusi 
didžuvė. 

Kaišiadorių miesto mokyklų tikybos mokytojai, išsamiai susi
pažinę su parodos eksponatais, parengė ir Sielovados centre vedė 
tikybos pamokas įvairaus amžiaus moksleivių grupėms. Parodą 
aplankė ir nemažai pavienių lankytojų — Kaišiadorių parapijiečių ir 
svečių. Norint paskatinti mokinius artimiau susipažinti su Šventuo
ju Raštu, parodos atidarymo metu buvo paskelbtas moksleivių 
piešinių konkursas. Iš viso konkursui darbus pateikė 353 moksleivi
ai iš globos namų, Vaikų dienos centro ir 22 bendrojo lavinimo 
mokyklų. - BŽ 

dolų medeliais, bet šįmet juos 
„aptarnavo" tik apie 500,000 
bičių avilių. Kita tiek reikėjo 
įvežti iš kaimyninių valstijų ir 
tai kiekvienam akrui teko tik 
po vieną avilį. 

Skundžiasi ir Florida, nes 
per pastaruosius 15 metų ko
merciniais pagrindais augina
mų naminių bičių avilių skai
čius sumažėjo nuo 360,000 
maždaug 1990 m., iki 220,000 
šį pavasarį. 

Su bičių ligomis kovojama 
įvairiais būdais — daugiausia 
chemikalais, bet parazitai taip 
greitai prisitaiko prie j iems 
naikinti skirtų nuodų, kad 
dabar ieškoma kitokių priemo
nių. Daugiausia vilčių teikia 
genetiniai tyrimai: išauginti 
bites, kurioms „varroa" parazi
tai butų nepavojingi. Taip pat 
Rusijoje, Vladivostoko srityje, 
atrasta bičių, kurios išvysčiu
sios imunitetą šiems parazi
tams. Manoma, kad su motinė
lėmis, importuotomis iš Rusi
jos, bus ilgainiui galima išvesti 
naujas bičių veisles, kurios bus 
atsparios parazitams. 

Beje, bičių, kurias mes va
diname naminėmis (medų į ko
rius nešančių) natūraliai Ame
rikoje nebuvo. Jos į šį kraštą 
atvyko kartu su kolonistais iš 
Europos apie 1680 metus. 

Taigi, kai kitą kartą pama
tysite bitutę, besidarbuojančią 
ant gėlės žiedo, netrukdykite 
jai, bet tik pasidžiaukite, kad 
šios mažos darbštuolės dėka 
mes turime ir braškių, ir 
obuolių, ir agurkų, ir mėlynių, 
ir. žinoma, saldaus medučio. 

KADA SĖTI IR SODINTI 

Oras atšilo. 'Rodos, pava
saris jau tiek įsigalėjo, kad nei 
šalnos, nei šalčiai nebegrįš. Ne 
tik daržininkai, bet ir daug kitų 
parduotuvių siūlo įvairių gėlių, 
daržovių daigus, medelius ir 
krūmus, jau anksčiau nupirk
tos sėklos laukia, kada bus 
(bertos į žemę ir galės augti. 

Daug kas Žalianykščio 
klausia: ar jau galima sėti, ar 
galima sodinti vasarines gėles? 

Čia daugiausia priklauso 

nuo srities, kurioje gyvenate. 
Amerikos Vidurio vakaruose 
galima tikėtis šalnų iki maž
daug gegužės 20 d. Deja, pasi
taiko ir kiek vėliau. Sakoma, 
kad kukurūzus ūkininkai sten
giasi pasėti apie gegužės 31 d., 
nes po to jau nėra pavojaus, 
kad daigai nušals. 

Visų p i r m a ap ie sėjimą 

Ant kiekvieno sėklų maiše-
liuko pažymėta, kiek ilgai trun
ka, kol sėklos sudygsta — daž
niausiai tarp 3 dienų ir dviejų 
savaičių, priklauso nuo augalo. 
Taigi, jeigu dabar pasėsite, sėk
los išleis daigelius maždaug už 
savaitės — apie gegužės vidurį. 
Jeigu galite jaunus daigelius 
apsaugoti nuo netikėtos šalnos, 
audros su kruša ir stipriu, 
viską išplakančiu lietumi — 
sėkite. Kitu atveju, palaukite 
dar kelias dienas. Beje, augalai, 
pasėti, kai oras jau tikrai atšy
la, ne tik pasiveja, bet ir 
pralenkia anksčiau pasėtuo
sius, kurie šaltame ore skursta. 

O sodint i? 
Be jokios abejonės galite 

sodinti daugiamečius augalus 
(taip pat medelius ir krūmus). 
Šalčio nelabai bijo n a š l u t ė s 
(broliukai, angį. pansy). Jeigu 
jas ir užsninga, lengvai atsi
gauna ir toliau žydi. Patartina 
dar truputį palaukti su pe tuni -
j o m i s , z in i jomis , mažosio
mis begoni jomis , zylutėmis 
(angį. impatience, priklauso 
Balsaminaceae augalų šeimai) 
Labai šalnų bijo pelargonijos 
(angį. geraniums). 

Jeigu neiškentėte ir nusi
pirkote vasarinių gėlių, pa
laikykite jas dar savaite, daž
nai palaistydami ir apsaugoda
mi nuo staigaus oro pasikeiti
mo. 

J e i g u nuša lo daug iametės 
Jeigu šalna užgriebia jau 

gražiai sužėlusias daugiametes 
gėles, per daug sielotis nerei
kia: jos vėl atžels iš šaknų 
Tačiau, jei nušalo lelijos, šią 
vasarą jos jau nebežydės, bet 
svogūnėliams nepakenks 

SUTEIKTI VISUOTINIAI ATLAIDAI 
Apaštališkoji Penitenciarija 

patenkino Vilkaviškio vyskupo 
Rimanto Norvilos prašymą su
teikti atlaidų dovaną tikintie
siems, maldingai lankantiems 
šventas palaimintojo Jurgio 
Matulaičio-Matulevičiaus re
likvijas, ypač per iškilmingą 
liepos mėnesio aštuondienį. 
Šiemet palaimintojo beatifikacijos 
minėjimas Marijampolės bazi
likoje vyks liepos 11-18 d. 
Atsiųstame rašte rašoma: 

„Apaštališkoji Penitencia
rija, mielai priėmusi gautą pra
šymą, naudodamasi Šventojo 
Tėvo įgaliojimu, suteikia visuo
t inus atlaidus tikintiesiems, 
kurie, tinkamai įvykdydami 
įprastines sąlygas (atlikdami 
sakramentinę išpažintį, priim
dami eucharistinę komuniją, 
pasimelsdami Šventojo Tėvo 
intencija) bei dvasia visiškai 
atsiribodami nuo prieraišumo 
prie bet kokios nuodėmes. Mari
jampolės miesto Šv. Mykolo 
Arkangelo bazilikoje dalyvauja 
kokiose nors šventose.- apeigose 
ar maldingame veiksme palai
mintojo Jurgio Matulaičio-

Matulevičiaus garbei bent 
pamaldžiai sukalba Viešpaties 
maldą bei Tikėjimo išpažinimą 
ir kokia nors prašymo malda 
kreipiasi į palaimintąjį Jurgį. 

Minėtiems at laidams gauti 
yra nustatomos šios progos: 

a) Sausio 27 d., liturginis 
palaimintojo Jurgio minėjimas; 

b) Liepos 12 d. ir du sekma
dieniai — palaimintojo Jurgio 
garbei skirtų iškilmių liepos 
mėnesį pradžios ir pabaigos 
dienos; 

c) vienąkart per metus , pa
vienių tikinčiųjų laisvai pasi
rinktą dieną; 

d) kiekvienąkart, kai grupė
mis nuvykstamą pagerbti šven
tas palaimintojo relikvijas. 

Šis nutarimas galioja sep
tynerius metus ir nesant jokių 
jam nepalankių aplinkybių". 

Vyresnysis penitenciarijus 
kardinolas 

J a m e s F r a n c i s S ta f ford 
Reikalų vedėjas 

Giovanni Francesco 
Girotti, OFM Conv. 
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SAUKIAMAS VYSKUPŲ SINODAS 

Vasario 12 d. popiežius Jonas Paulius II pranešė, jog 2005 m. spalio 
2-29 d. Vatikane įvyks 11 paprastasis Vyskupų sinodo visuotinis su
sirinkimas, nagrinėsiantis temą „Eucharistija — Bažnyčios gyvenimo 
ir misijos versmė ir viršūnė". Susirinkimo darbai remsis 2003 metais 
paskelbta Jono Pauliaus II enciklika „Ecclesia de Eucharistia". BŽ 

IŠNUOMOJA KVIEČIA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640: 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBA 

Reikalingos pardavėjos (jai) 
pilnai darbo dienai. Pageidautina 

moterys. Darbas įvairiose vietovėse. 
Reikia susikalbėti angliškai. 

Tel. 847-344-2510; 847-553-1393 

Čikagoje vieši įžymi Lietuvos aktorė 
OLITA DAUTARTAITĖ. 

Gegužės 15 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje įvyks jos spektak

lis „Intymi išpažintis." Autorius I. 
Bergmanas. Rež. V.V. Landsbergis. 

Po spektaklio aktorė padainuos keletą 
„žiauriu " romansų. Bus vaišės, muzi
ka ir. jeigu publika pageidaus, šokiai. 

Bilietai parduodami „Lietuvėlėje" 
„Seklyčioje. „Lithuanian Pla/a 

Bakery & Deli". 
Rengia teatras-studija „Kaukė" 

PASLAUGOS 

Caregiver job for live-in 
position in VViseonsin. 

SS and DL helpful. 
Call Greg 262-657-8044. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laMtraštyfe brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS fūsuskeL 
bima Bspausdbis nemokamai. 
Tereikia paskambinti teL 773-
S85-9500 ar užsukti j DRAUGO 

adrninistraciįa adresu 
4545 W. 63 SU, 

Chkago, 1.60629. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas F-rank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

aparatūros pagalba. Lakuojame. 
Tel. 708-415-1343. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

rukNjfc TIK PER 

SAUGU, GREITA IR PATIKIMA. 

8801 S 78th Ave. BRIDGEVIEVV. IL 60455 
Tel. 708-599-9680; 800-775-7363 

2719 W 71st St, CHICAGO, IL 60455. 
Tel. 773-434-7919 



„Draugo" lietuviukai 
Redaktorė Vitalija Pulokienė 
2004 m. gegužės 11 d., antradienis (Nr.69), 5 psl. 

žodžio šventė 
Čikagos lituanistinėje mokykloje 

8 klasė 
Mano vaikystės kiemas 

Aš nenoriu eiti valgyti! 
Aš nenoriu eiti miegoti! 
Aš nenoriu rankų plauti! 
Aš tik noriu kieme būt! 

Kieme gera ir smagu, 
Nes lakstyti aš galiu. 
Čia ir vyšnių medis stovi, 
Bet įlipti negaliu. 

Čia močiutės braškės 
sirpsta, 

Gražios ir raudonos. 
Čia linguoja obelys, 
Mažos ir geltonos. 

* 
Čia sūpynės, kur daug kart 
Nukritusi buvau. 
Čia yra serbentų krūmas, 
Po kuriuo aš dainavau. 

Įsilipau aš į klevą, 
Pagirėj miškelio 
Ir stebėsiu viską, viską, 
Lig pasaulio galo. 

Pasiliko čia vaikystė 
Pasiliko mano laisvė 
Kurią turi tik vaikai. 

Tuoj ateisiu mama valgyt! 
Tuoj ateisiu aš miegot! 
Tuoj ateisiu rankų plauti! 
Atsibodo kieme būt. 

I vieta 
Austėja Kaveckaitė 

7 klasė 
Mano vaikystės k iemas 

Kai aš mažas buvau, aš gy
venau Palangoje. Mes su mamy
te nuomodavomės butą. Mano 
mamyte labai sunkiai dirbdavo 
Basanavičiaus gatvėje, kavinė
je. Aš dar eidavau į darželį. Ka
dangi aš neseniai buvau atva
žiavęs j Palangą, aš neturėjau 
daug draugų. Aš turėjau vieną 
draugą ir keturis pusbrolius. 
Mano draugas buvo vardu Min
daugas. Mes kartu ėjom į dar
želį. Mūsų kiemas buvo labai 
didelis, su daug smėlio dėžių, 
sūpynių ir čiuožyklų. Mindau
gas turėjo daug draugu, nes jis 
šitam kieme ilgai gyveno. Kai aš 
su juo žaisdavau, sutikdavau 
daug vaikų. Visi buvo labai 
draugiški, tik vienas berniukas 
ne. Jo vardas buvo Ramūnas. 
Jis neturėjo.nei vieno draugo. 
Ramūnas mušdavo visus ma
žesnius vaikus. Kai Mindaugas 
ir aš pamatydavom Ramūną, 
mes visada pabėgdavom iš kie
mo. Mums buvo gaila Ramūno, 
kad jis neturi draugų. Aš žino

jau jausmą, nes aš irgi neturė
davau draugų. Vieną dieną 
Mindaugas susirgo, tai aš vie
nas turėjau eiti į darželį. Ei
damas pamačiau Ramūną. Jis 
verkė atsisėdęs ant žolės. Aš 
priėjau ir paklausiau, kodėl jis 
verkia? Jam buvo labai gėda ši
taip pasakyti, bet jis prisipažino 
ir pasakė, kad neturi daug 
draugų. Aš šalia jo atsisėdau ir 
papasakojau jam, kai aš neturė
jau draugų. Ramūnas paklausė 
manęs, kaip aš susiradau tiek 
daug draugų? Aš jam pasakiau, 
kad reikia būti draugiškam, ne
simušti ir stengtis žaisti su vi
sais kitais. Ramūnas pasakė, 
kad jam jau per vėlu, niekas 
nenori su manim draugauti. Aš 
jam pasakiau, kad niekada ne 
per vėlu. Mes susitarėm susitik
ti čia rytoj, nes dabar reikia eiti 
į darželį. 

Kitą dieną aš atėjau su Min
daugu. Ramūnas jau ten buvo. 
Mes pasakėm, kad daugiau ne-
simušim ir būsime draugiški. 
J a m buvo sunku, bet j is pri
žadėjo. Paskui mes visi nuėjome 
į didelį kiemą ir visus supa
žindinome su Ramūnu. Visi 
bijojo, bet mes pasakėm, kad 
Ramūnas irgi nori draugauti ir 
daugiau nesimušėme. Nuo to 
laiko, Ramūnas buvo mūsų ge
ras draugas. Jis turėjo daugiau 
draugų, negu mes ir visiems jis 
patiko, nes jis visiems padėda
vo, jeigu reikėdavo. Nuo to laiko 
mūsų kiemas buvo gražiausias 
ir draugiškiausias iš visos Lie
tuvos, gal netgi iš viso pasaulio. 

2 vieta 
Adomas Baužvs 

indelius laukdavome, kol 
pribėgs. Netoli būdavo slyvų 
medelis ir kiekvieną vasarą mes 
valgydavome slyvas. Darželyje 
būdavo daug takelių, per juos 
mes važinėdavome dviračiais. 
Žiemą visos mergaitės susi
kabindavo rogutes ir pasodinę 
mažesnius vaikus vežiodavo. 

miegamieji, salonas, virtuvė ir 
tualetas. Aš labai džiaugiuosi 
savo namais ir tikrai nenorė
čiau jų pakeisti. Nors kar ta is ir 
neužtenka vietos, narnai vis tiek 
puikus. Kai grįžtu namo apie 
namą net negalvoju, bet galvoju 
apie žmones, kurie mane 
pasitiks. 

I vietos laimėtojai pradinių skyrių rašymo konkurse. 

Prie namo buvo maža berželių 
alėja, ten augo didelis krūmas, o 
priėjo buvo rožių darželis. 

Aš labai pasiilgau savo 
kiemo ir draugų. Didžiąją dalį 
savo vaikystės aš praleidau 
kieme, ten buvo labai linksma. 

3 v ie ta 
J u r g i t a Geru lskytė 

Mano šeima yra beveik ide
ali. Ją sudaro du nuos tabūs 
tėvai, du neklaužados vaikai ir 
vienas keistas šunelis. Tiesa, 
kartais nuo jų irgi norisi pail
sėti, bet dažniau aš jų pasiil
gstu. 

Gera grįžti namo ir žinoti, 
kad tave pasitiks mylimi veidai. 
Mama. verdanti gardžius 

7 klasė 
Mano vaikystės k i e m a s 

Mano vaikystės kiemas 
buvo didelis. Kiekvieną dieną 
visi vaikai eidavo žaisti. Kieme 
buvo nedidelė pieva. Kiekvieną 
žiemą mes eidavome statyti 
sniego senius, sniego pilis ir 
žaisti sniego gniūžčių karą. 
Pavasarį būdavo labai gražu, 
nes medžių pumpurai sprogda
vo, augdavo kačiukai. Kitoje 
kiemo pusėje buvo darželis. Ten 
būdavo daug sūpynių ir kar-
styklių. Mes su draugais ei
davome suptis ir žaisdavome 
daug žaidimų. Vasarą pievelėje 
statydavome palapines ir žais
davome ant žolės. Netoli buvo 
plotas, kuriame augo daug 
medžių. Mes jį buvome praminė 
„Miškeliu". Pievelėje buvo nedi
delis, kreivas berželis. Mes ant 
jo supdavomės. Pavasarį iš me
džių bėgdavo sula. Mes pasidėję 

I - III vietos laimėtojai aukštesniųjų klasių rašymo konkurse. 

9 klasė 
Namai, į kuriuos 

pareinu 

Mano namai yra maži, bet 
jaukūs. Jie nėra namai iš 
pasakų šalies, bet man kol kas 
gerai ir tokie. Svarbiausias 
dalykas priklausantis mano 
namams yra mano šeima. 

Manasis namas yra vieno 
aukšto, be rūsio. Jame yra trys 

pietus, tėtis ramiai skaitantis 
knygą, brolis, žaidžiantis kom
piuterinius žaidimus ir mano 
maža taksiuke, vizginanti 
uodegą. 

Aš esu laiminga ir dėkoju 
Dievui, kuris man davė tokią 
nuostabią šeimą, kuria aš galiu 
pasitikėti ir kurią aš labai 
myliu. 

3 v ie ta 
Aldona Gintautai tė 

. " Galvosūkis „Žuvaujame' 
Paruošė Linas Medelis, Toronto 
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Jei mėgstate žuvauti , 
t ikr iaus ia i ž inote ang l i škus 
žuvų va rdus . Bet ar ž inote , 
k a i p tos žuvys vadinasi lie
tuviškai? Štai jų vardai 
abiem kalbom. Langeliuose 
į r ašyk i te l i e tuv i škus žuvų 
va rdus . 

1. bass - ešerys 
2. carp - karpis 
3 catfish - vėgėlė 
4. chub - šapalas 
5. fluonder - plekšnė 
6. ei - ungurys 
7. herring - silke 
8 porch - ešerys 
9 pike - lydeka 
10 salmon - lašiša 
11 sprat - kilkr 
12 sturgeon - eršketas 
13 trout - upėtakis 

Pas i juok ime 

Danutė broliukui, skubiai 
sprunkančiam lauk: 

- Kada grįši. Mindaugai? 
Mindaugas piktai a tšauna: 
- Kada norėsiu! 
- Tik. žiūrėk, ne vėliau' 

- Vaikeli, tavo laiškas daug 
sveria. 

- Taip. O ką man daryti? 
- Reikia priklijuoti dar 

porą pašto ženklų. 
Bet tada jis dar daugiau 

svers' 

Kas karštą dieną gaivina 
labiausiai? 

Turbūt ne vienas jūsų at
sakytų: ledai! 

Man atrodo, vaikučiai, kad 
jūs, kaip ir daugelis suaugusių 
žmonių, labai mėgstate ledus. 

Tačiau ar žinote, iš ko jie 
gaminami, arba kiek ledų porci
jų per dieną galima suvalgyti 
vaikams, ar jie kenkia dan
tukams? 

Kurie ledai sveikesni? 

Pasirodo, nėra nei sveikų, 
nei nesveikų ledų. Viskas pri
klauso nuo juose esančių sinte
tinių priedų. Vartojant ledus, 
kuriuose daug sintetinių papil
dų, galimos sveikatos bėdos. 
Tad pirkdami ledus, žiūrėkite į 
pakuotę. 

Gerai, kai ledai yra vaisi
niai - jie liesesnį, tačiau ret
karčiais tinka ir pieniniai. 

Kiek porcijų ledų galima 
suvalgyti per dieną? 

Vaikui siūloma valgyti ne 
daugiau, negu dvi porcijas per 
dieną. 

Ledus geriau pirkti maisto 
centruose, o ne gatvėje. Kodėl? 
Todėl, kad jie jau gali būti ati
tirpę ir vėl užšalę. Atitirpę ir vėl 
užšalę ledai netenka kai kurių 

gerųjų maistinių savybių. 

Kada vaikui negalima 
valgyti ledų? 

Nykštukų 
mokyklėlė 

FABRIKAS GARSUS IR 
SENAS. 
JIS GAMINA 
SALDAINIUS. 
TRUPANČIUS, LABAI 
SKANIUS. 
JIE VADINASI 
„FAZANAS". 

Suskaičiuokite ir langely
je įrašykite, kiek eilėraštyje 
yra raidelių F. 

FOTELiS 

Prirašykite pilną eilutę F. 

FILMAS 

Nuspalvinkite raidelę F. 

Nuspalvinkite paveikslė
lius su žodžiais, prasidedan
čiais raidele F. Nupieškite ką 
nors patys su F. 

Patarlės, priežodžiai , 
posakia i 

Vėją sėsi, audrą piausi. 
Vargo neparagavęs, sotus nebusi. 
Vilko kąstas ir katino bijo. 
Viščiuku nečirškęs, gaidžiuku pavirto 
Žmogų pažinsi maišą druskos su juo suvalgęs. 
Žąsies, kuri aukso kiaušinius deda. neparduoda 

Šalčio ir šilumos kontrastai 
vaikui kenkia, jei kam skauda 
gerklę - geriau ledų nevartoti . 
Tačiau ir sveikam vaikui pa
tartina valgyti ledus j a u šiek 
tiek paminkštėjusius . Kodėl? 
Vaiko gleivinė plona, o krau
jagyslės yra visai arti jos, tad 
spazmai, a t s i radę dėl šalto 
maisto, gali sukelti skausmą. 

Ar ledai kenkia d a n t ų 
emal iui? 

Kai vaikas ledus t ik laižo, 
dantų emaliui jie mažiau 
kenksmingi. Tačiau apskr i ta i 
labiau kenkia ne šaltis, o šal
dikliai, dažomosios medžiagos 
ir įvairios sudedamosios ledų 
dalys. 

Namie gaminti ledai svei
kesni, nes jie gaminami tik iš 
natūralių produktų. 

O ar tikrai ledai 
gaivina? 

Taip, tai laikinas ledų, kaip 
ir kiekvieno šalto produkto po
jūtis. Suvalgius ledų, tars i at
sigauni. Bet iš tiesų po kurio 
laiko dar blogiau, nes a tšą la tik 
gerkle. Ilgiau gaivina šilti gėri
mai. 

T a u t o d a i l ė 

Žodis tautodailė susideda iš 
dviejų žodžių: t au ta ir daile. Žo
dis „ tauta" naudojamas kai 
kalbame apie žmones, kurie yra 
kilę iš bendrų protėvių, kalba 
ta pačia kalba, turi tuos pačius 
papročius ir kul tūrą . Žodis 
..dailė" vartojamas kai kalbame 
apie meną. Tautodailės žodžio 
vartojimą lietuvių kalboje įvedė 
dr. J. Basanavičius 1910 m. 

Tada ir dabar, kai kalbame 
apie lietuviškus išorinius namų 
pagražinimus, skulptūras , kry
žius, medžio drožinius, kera
miką, geležies dirbinius, skry
nių tapybą, margučius bei au
dinius, naudojame sąvokas: lie
tuvių liaudies menas arba tau
todailė. 

Tautodailė - visos tautos 
turtas , kurio niekas negali 
atimti. Tautodailė skiria vieną 
tautą nuo kitos. Jūsų tautiniai 
drabužiai, juostos a rba sku
tinėti margučiai yra tęsinys 
lietuvių tautodailės. 

Tautodailės 
galvosūkis 

Šie žodžiai netur i visu 
raidžių. Įrašykite t rūks t amas 
raides. 

Keramika 
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KITU ŽVILGSNIU 
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DRAUGAS" PATEKO Į LIETUVOS REKORDŲ KNYGĄ n 

Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką 
Vytautas V. Landsbergis atsako į vertėjo, literatūrologo 

Christian Fedeler klausimus 

— Kokią vietą J ū s ų 
gyvenime užima literatūra? 

— Mane domina žodis, kaip 
energija, kaip minties žaismė. 
Pradžioje buvo Žodis — Evan
gelijoje pasakyta. Tiksliau — ne 
Žodis, o Idėja. Idėja gali būti 
paveikslas, ir muzika, ir netgi 
tiktai mintis, pasigrožėjimas. 
Viskas, ką suvokiame, yra kūry
ba, literatūra. Net ir vaikai yra 
eilėraščiai. O eilėraščiai — 
vaikai... 

Tai, ką rašau — yra viso 
labo naivus, vaikiški dienoraš
čiai supinti su autoironija, nesą
monėmis... Gal tai bandymas 
susitvarkvti savo mąstymą, 
išeiti į tylą ir ramybę, išmokti 
kontroliuoti plepių minčių srau
tus. O gal tai bandymas išmokti 
žaisti žodžiais, randant ta rp jų 
kažkokias poetines mistines 
paslaptis. Mėgstu kalambūrus, 
morfologines žodžių galimybes 
ir t.t. Ar tai literatūra — neži
nau. Yra tokia senoviška sakmė 
apie debesį — kai atspėji jo 
vardą, jis pavirsta ežeru. Taip ir 
su literatūra — kai atspėji kaž
kokį eilėraštį, kuris jau egzista
vo ir tu tiesiog iš debesų jį nu-
skaitei — jautiesi laimingas, 
kaip kokį nors kryžiažodį iš
sprendęs. Aš nemanau, kad ku
riame mes. man atrodo — kad 
per mus yra kuriama, kai esi ge
roje dvasinėje bei kūrybinėje 
formoje. 

Dažniausiai literatūrą ku
ria žmonės, kurie turi dvasinių 
problemų ir bando jas vienaip 
ar kitaip išsispręsti. Tai tarsi 
psichoterapija. O išsprendė, ta 
patirtimi dalinasi su kitais. Kai 
esi laimingas, nebesinori nieko 
kurti — tiesiog džiaugiesi de
besimis, gamta, vaikais, žmonė
mis — tai gražiausia Dievo 
kūryba. Arba dar yra žaidimai, 
kai kuriama tiesiog iš noro 
linksmintis, išgyventi savotišką 
ekstazę, gimdymą — va, nebuvo 
nieko, o dabar yra: vaikas, spek
taklis, eilėraštis, filmas... 

Tiesa, yra dar ir kita kūryba 
— kuri kur iama (gaunama) 
apreiškimo būdu. kai tu tarsi 
nesąmoningai gauni informaci
ją iš aukščiau ir viso labo tik 
užrašai — netgi tai, ko nesu
pranti arba tai. kas tau padik
tuojama. Aišku, tai vis tiek susi
painioja su asmenine patirtimi 
ir lieka šis tas asmeniško „nuo 
autoriaus". 

Apskritai man labai patin
ka vienos pasakos formulė „nu
eik nežinia kur, atnešk nežinia 
ką". Ir tai, ką aš čia kalbu, irgi 
yra nesąmonė, nes aš nieko ne
suprantu apie kūrybą bei litera
tūrą. Tiksliau — tai. ką supran
tu, visiškai nebetinka, kai pats 
ėmiesi kūrybos. Atsiranda kažkas 
visiškai naujo, nepaaiškinamo. 

— Kokius arba k i e n o 
kūr in ius iš grožinės lite
ratūros mėgstate skaityti? 

— Mėgstu skaityti litera

tūrą, vadinamą dvasine. Tai 
labai platus terminas, nes po 
juo telpa daug kas — ir Šventas 
Raštas, ir Dalai Lamos pa
skaitos, ir F. Dostojevskis, ir 
Paulo Coelho. ir haiku... Tai li
teratūra kurioj užfiksuotas virs
mas — sąmonės lygis egzistavęs 
knygos (eilėraščio) pradžioje, 
pabaigoje transformuojamas į 
žymiai aukštesnį. įvyksta skai
tytojo sąmonės praplėtimas, tu 
esi tarsi išvedamas iš proto, nes 
sužinojai, išgyvenai tai. ko tavo 
prote iki tos knygos perskaity
mo nebuvo. Tai meditacija. 
Vienos knygos mane įveda į 
meditaciją, aš atpažįstu save 
jose, o kitos ne. Tai tų „kitų" 
beveik ir neskaitau. J meditaci
ją įveda ir meilė, ir gamta, ir 
draugai. Mėgsta tai skaityti. 

— Jūs užaugote inteligento 
šeimoje, kurioje menas ir lite
ra tūra yra labai gerbiamos ver
tybės. Ar vaikystėje d aug 
skaitėte? Ką skaitėte? 

— Skaičiau A. Diuma — 
turbūt po penkiasdešimt kartų 
esu perskaitęs pagrindinius jo 
romanus. Be abejo, — E. He-
mingway. Mėgstu nuotykius iki 
šiol. Indėnai — Vinetu, Harka. 
Paskui atsirado potraukis su
prasti dailės pasaulį, tai per
skaičiau visas Penušo knygas 
apie prancūzų dailininkus, dar 
vėliau R. Brėdberis. Dž. Selin-
džeris, M. Martinaitis. Mokyk
los pabaigoje per rankas ėmė 
keliauti absurdo klasiko Dani-
jik) Charms kūriniai. Taip pat 
tuo metu jau ėmė dominti Rytai, 
atsirado Rerichas. Tibetas. Dar 
vėliau Dostojevskis atvedė iki 
Švento Rašto. 

— Kokiomis kalbomis 
skaitote? 

— Lietuvių, rusų, žiogų ir 
vieversių. Angliškai suprantu, 
bet neskaitau laisvai, vis ruo
šiuosi pabaigti išmokti. 

— Ar sutiktumėte su tei
giniu, kad režisieriaus darbas ir 
l i teratūra yra pakankamai 
glaudžiai susiję dalykai? 

— Be abejo. Ypač teatre, 
kur žodis labai svarbu. Kine 
kartais tai trukdo, nes reikia 
išmokti mąstyti vaizdais. Šiaip 
ar taip džiaugiuosi, kad po 
mokyklos nestojau iškart į 
teatro ar kino specialybę, o prieš 
tai baigiau filologiją — tai dabar 
ir scenarijus, ir pjeses dažnai 
pasirašau pats. 

— Kodėl n u s p r e n d ė t e pa
rašy t i knyga v a i k a m s 
„Obuolių pasakos"? Ar kas 
n o r s J u s p a s k a t i n o ? Gal 
koks nors rašytojas? 

— Obuoliai — toks 
pirmapradis vaisius, apie jį 
daug biblijinių legendų. O ir 
šiaip labai estetiškas, ir skanus, 
ir sveikas... Nežinau, kas 
paskatino — tiesiog rašai, kas 
šauna j galva ir tiek. Galėjo būti 
ir kriaušes ar slyvos. Bet obuo
lio kontekstas. semantika 

platesnė. 
— „Obuol iu p a s a k o s e " 

yra v ienas p e r s o n a ž a s — 
lapė Ksenofobija. Kodėl buvo 
pasirinktas šitoks vardas? 

— Čia yra toks kvailiojimas, 
nes labai mėgstu vaidinti pro
tingą ir todėl vartoju tarptau
tinius, gražiai skambanč ius 
žodžius. Tai snobiško pseudo-
mokslinio manier ingumo paro
dijavimas ir tiek. 

— Kaip įvertintumėte šiuo
laikinę lietuvių literatūrą? 

— Mane domina džiaugs
mas, sąmonė, pasąmonė — ir 
kada tai surandu literatūroje, 
tai džiaugiuosi. O jei randu tik 
gailestį sau. marazmą, pagirias 
arba norą pas i rodyt i , tai 
neskaitau ir tiek. Šiuolaikinėj 
literatūroj pat inka D. Kajokas, 
V. Bložė, N. Miliauskaitė, A. 
Nyka Niliunas. P a t i n k a , kai 
ieškoma šviesos ir harmonijos. 
Tokios kūrybos n ė r a daug. 
Labai mėgstu J. Meko poeziją ir 
prozą. Žaidimas y ra viena 
aukščiausių meno formų. 

— Šiuo metu įvairių 
Lietuvos rašytojų kūriniai yra 
verčiami į daugelį kalbų. Ne
seniai Vokietijoje buvo išleistos 
J. Ivanauskaitės „Ragana ir 
lietus" ir R. Sėrelytės „Ledyn
mečio žvaigždės". Abi knygos 
sulaukė didelio dėmesio Frank
furto knygų mugėje. Kodėl, 
Jūsų manymu, lietuvių rašytojų 
kūriniai užsienyje dabar yra 
taip smarkiai pageidaujami? 

— Nežinau. Kai skai tau 
Paulo Coelho, suprantu , kad tai 
yra literatūra, galinti keisti pa
saulį. Kartais ji balansuoja vos 
ne ant „kičo" ribos, bet į ją yra 
įterpti labai svarbūs, esminiai 
kodai. Be to, ji yra suvokiama ir 
prastuomenės, ir aukš tuome
nės. Lietuvių l i te ra tūra yra šiek 
tiek per uždara. Aš manau , kad 
čia gal reikėtų kalbėti apie Die
vo problemą — ar ji yra dieviš
ka, ar žmogiška, kūniška. Kū
niškumas irgi nėra blogai, por
nografija — t a r k i m . l a b a i popu
liarus dalykas. Vieniems varto
tojams reikia to, ki t iems kito. 
Pornografijos reikia daugeliui, 
dieviškumo — mažesniam skai
čiui žmonių. Kai Paulo Coelho 
tuos abu polius sujungia ro
mane „11 minučių", gimsta še
devras. Marija Magdalena man 
viena artimiausių šventųjų... 

— Jei rašytumėte romaną, 
koks būtu jo siužetas? 

— Labai tingiu daug rašyti. 
O ką berašytum, rašysi apie sa
ve. Esu pradėjęs rašyti kelis ro
manus, bet vis p r i t rūks ta laiko 
ir kantrybės. Norėčiau grįžti į 
pokarį, partizanų laikus — ten 
buta dieviško išgyvenimo, kuris 
lietuvių literatūroje da r mažai 
teatskleistas. Tai būtų faktinis 
romanas — iš laiškų, prisimini
mų, poezijos. Kam kurt i , kai 
viskas yra sukur ta , reikia tik 
sudėlioti, sumontuoti. . . 

EDVARDAS SULAIT1S 

Čia norisi pasidalinti gera 
ir įdomia žinia, kuri domina 
Amerikos lietuvius, ypač dien
raščio „Draugas" skaitytojus. 

J ą užtikome Lietuvos rekordų 
knygos naujausioje laidoje, kuri 
pasirodė 2003 m. Vilniuje. Šia
me 334 puslapius turinčiame, 
reto pobūdžio, leidinyje, skyriu
je — „Raštija ir kartografija", 
yra paskelbta, kad JAV lietuvių 
„Draugas", einantis nuo 1909 
m., yra „seniausias leidžiamas 
lietuviškas laikraštis". 

Šioje informacijoje taip pat 
sakoma, jog jis pradžioje buvo 
leidžiamas Wilkes-Barre (Pen-
nsylvania), o nuo 1912 m. Či
kagoje. 

Taigi čia ka lbama apie 
dienraštį „Draugą" kuris šią 
vasarą minės savo 95-ąją gyva
vimo sukaktį ir pagal čia nuro
dytą rekordų knygą yra pats 
seniaus ias dar tebeeinant is 
lietuviškas laikraštis pasauly
je. 

Tačiau iš jau nebeleidžia
mų laikraščių tarp seniausiųjų 
nurodytas 1832 m. pradėtas 
leisti Kara
liaučiaus misi
jų draugijos — 
„ N u s i d a v i m a i 
apie evangeli
jos prasiplat i 
tarp žydų ir pa
gonių" leidinys 
(jis ėjo iki 1914 
m.) 

„ L i e t u v o s 
rekordų kny
gos" redakto
riumi yra agen
tūros „Factum" 
prie Lietuvos 
kul tūros foru
mo direktorius 
Vvtau tas Na-

vasaitis. O ji pati save vadina 
„informaciniu leidiniu apie ne
įprastus, keistus, tarsi neįtikė
t inus žmonių laimėjimus ir 
mūsų krašto įvykius, apie mū
sų pasididžiavimą ir netektis". 

Jeigu daugumas šioje rekor
dų knygoje užfiksuotų faktų 
liečia Lietuvos lietuvius bei ten 
atsitikusius įvykius, čia, šalia 
„Draugo", užtikome ir kitą 
Amerikos lietuvių paminėjimą. 
146 puslapyje skaitome: „Di
džiausias lietuviškas leidinys 
— 36 tomų — visuotinė 'Lietu
vių enciklopedija', išleista Bos
tone 1953—1969 m. JAV lietu
vių emigrantų. Leidėjas Juozas 
Kapočius". 

Kiek buvo „Draugų"? 
Šioje vietoje dar norisi pa

žvelgti į kitą Lietuvoje išleistą 
leidinį, Juliaus Tamošiūno su
darytą „Lietuviškų periodinių 
leidinių bibliografijos" pirmąjį 
tomą (pasirodė 1991 m. Kaune, 
turi 941 psl.). 

Jame yra pažymėtas ne tik 
JAV leidžiamas „Draugo" dien
raštis, bet ir kiti, bet kur tokiu 

vardu pasirodę, laikraščiai. Iš 
šio leidinio sužinome, kad pir
masis „Draugo" vardą turėjęs 
laikraštis ėjo 1904—1905 
metais Bitėnuose ir jį leido 
„Draugo" organizacija Tilžėje. 

Dabar Čikagoje leidžiamas 
dienraštis „Draugas" išsivystė 
iš 1909 m. liepos 12 d. Wilkes-
Barre miestelyje Pennsylvanija 
valstijoje pradėto leisti savait
raščio. Jis 1912 m. buvo perkel
tas į Čikagą ir nuo 1916 m. 
tapo dienraščiu. 

Šioje bibliografinėje knygoje 
įdėtoje 1910 metų „Draugo" pir
mojo puslapio fotokopijoje šis 
leidinys pristatomas kaip „kata
likiškas laikraštis pašvęstas 
Amerikos lietuvių katalikų rei
kalams". 

Knygos pabaigoje net 6 pus
lapiai pašvęsti 1939-ųjų „Drau
go" pirmųjų puslapių fotokopi
joms. Jose užfiksuoti svarbieji 
1939 m. antrosios pusės įvykiai, 
turėję daug svarbos ne vien tik 
Lietuvai, bet ir visai Europai. 
Kaip atrodo, net ir tomis dieno
mis „Draugas" gana sėkmingai 
gaudavo žinias iš Lietuvos bei 

kitų Europos kraštų ir jomis 
tuoj pat pasidalindavo su 
skaitytojais. 

„Draugo" vardu Kaune 
1920-1924 m. buvo leidžiamas 
„Socialistinės jaunuomenes 
laikraštis", o nuo 1924 m. vieto
je „Draugo" pradėtas leisti 
„Jaunųjų draugas". 

Lietuvos darbo jaunuomenė 
1922 m. Kaune leido mėnesinį 
laikraštį „Draugo" vardu. 1938 
m. Vilniuje buvo išleistas vien
kartinis leidinys „Draugas". O 
1925 m. Kaune buvo leistas so
cialistinės jaunuomenės sąjun
gos leidinys, kuris vadinosi 
„Draugų draugas". 

Ilgiausiai Lietuvoje leistas 
(nuo 1945 m.) ir dar tebeeinan
tis „Draugas" spausdinamas 
Šakiuose. Anksčiau jis buvo 3 
kartus savaitėje rodęsis. Šakių 
rajono laikraštis, neseniai buvo 
privatizuotas ir dabar leidžia
mas gana patraukliai. 

Didžiosios Britanijos lietu
viai nuo 1914 iki 1982 m. Škoti
joje leido katalikiškos krypties 
savaitraštį, kurį buvo pavadinę 
„Išeivių draugo" vardu. 
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Karaliaučiaus krašte 

ALELIUJA, ALELIUJA, ALELIUJA! 
Kai buvau maža, Velykų rytą po 

pagalve visada rasdavau du pačius gražiau
sius margučius. Mama sakydavo, kad juos 
„Velykų boba" palikusi, už tai, kad buvau 
gera. Visada labai norėjau pamatyti tą 
Velykę, bet kad ir kaip anksti atsikeldavau, 
močiutės jau nebebūdavo. 

Dabar Velykė margučius neša mano 
vaikams... 

J au devintą pavasarį Karaliaučiaus 
krašto (Kaliningrado sritis) Tilžės (Sovets
ko) vaikų darželio „Šaltinėlis" (Rodničiok) 
lietuviškoje grupėje skamba žodžiai: „Ale
liuja. Aleliuja, " jau devintą pavasarį vaikai 
atbėga spindinčiais veidais, šviečiančiom iš 
laimės akim ir, dar nesuspėję peržengti 
grupės slenksčio, šaukia: 

- Man Velykė kiaušinių atnešė! Pažiū
rėkit, kokie jie puikūs! Ar matot, koks aš 
geras buvau!? 

Šiais metais, kaip ir visais praėjusiais, 
neatsirado nei vieno mažylio, kurio ne
aplankytų Velykė. Neatsirado ir tokio, ku
riam velnias pakiš tų juodą negražų 

kiaušinį. 
Nėra didesnės laimės matyti vaikų 

spindinčias iš laimės akis, nėra didesnio 
džiaugsmo išgirsti, kaip smagiai jie su ma
ma ar močiute dažė, margino ir visi drau
giškai ėjo pas krikšto tėvelius margučių 
parsinešti. 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šie
met, mes su vaikučiais labai laukėm di
džiausios pavasario šventės - šv. Velykų. 
Puošėm grupę piešinukais, karpiniais , 
darėm verbas iš kiaušinių, aplikavom mar
gučius ir jais puošėm medžio šakeles. Daug 
pasakojome apie šią šventę. Patys patik
liausi, geriausi klausytojai (dalyviai) yra 
vaikai nuo 3 iki 7 metų. Kalbėjomės apie 
Velykę ir jos pagalbininkus kiškučius, apie 
Jėzų, apie meilę, kiaušinio sampratą. 
Didžiausias vaikų džiaugsmas - margučiai 
ir žaidimai. Kokios gi Velykos be žaidimų? 
Ir mes žaidėm. 

Žaidėm tuos pačius žaidimus, kuriuos 
kažkada išmokė tėvai: ridinėjom, „daužėm" 
- bandėm kiaušinių stiprumą, bandėm net 

paburti: smarkiai pasuk margutį ir žiūrėk, į 
kur atsisuks jo smaigalys. Jei į pietus - iš 
ten ateis pirmasis griaustinis arba bus 
šilta. Jei į šiaurę - pavasaris bus šaltas. Jei 
į rytus - sausas, į vakarus - lietingas. 

Džiaugsmo šie žaidimai mums suteikė, 
kaip ir kadaise. 

Šnekėdamos su mūsų mažyliais apie 
Velykas, mes iš visos širdies geidėm ir 
vylėmės, kad mūsų pasėti grūdai papultų į 
tinkamą dirvą, ir kad šiose mažutėse šir
dutėse užgimtų gėris, meilė, viltis... kad 
Velykų močiutė atneštų jiems ir jų vaikams 
pačius gražiausius margučius. 

Garbė Tau, Viešpatie, 
Už amžinąjį taką, nuo žemės dulkių, lig 

dangaus žvaigždžių, 
Garbė už saulę, kur kas rytas teka. 
Ir už didybę mūs mažų širdžių. 

Tilžės miesto vaikų darželio 
„Šaltinėlis" lietuviškos grupės auklėtojos 

Nijolė ir Regina 

Jubiliejinių spaudos metų renginiai 

Poetinė-muzikinė programa „Žodžio kelias" 

LR Floridos- apygardos suvažiavimo, vykusio balandžio 21-22 H S( IVtersburg. po vakarienės Egidijus Stancikas 
ir Mindaugas .Jankauskas atliko programa ..Žodžio kelias" Iš kaires: aktorius K Stancikas. Birute Kožieiene, 
Aldona Sulaitienė, Gražina Viktorienė, Albina:- Karnius, dainininkas Mindaugas Jankauskas ir Angele 
Kamiene Elvyros Vodopalienės nuotrauka 

Prabėgo metai ir vėl grįžtu į jūsų ben
druomenę su nauja mano paties paruošta 
programa „Žodžio kelias", kuri yra skirta 
spaudos draudimo panaikinimo šimtmečiui 
paminėti. 

Šie metai Lietuvoje yra paskelbti Kal
bos metais. Ši programa — tai savotiška 
lietuviško žodžio, liaudies dainos ir muzikos 
kryžkele. 

Programoje girdėsite: pirmąjį „Tėve 
mūsų" vertimą, M Mažvydo „Katekizmo", 
S Daukanto „Būdo", M Daukšos „Postilės", 
M Valančiaus raštų ištraukas, akademiko 
Z. Zinkevičiaus „Lietuvių kalbos istorijos" 
faktus. F. Bajoraičio, A. Vištelio, S. 
Gimžausko, Vydūno, Pilėno. P. Vaičiūno. A. 
J akš to -Dambrausko , H Radausko. B 

Brazdžionio, V. Mačernio, R. Keturakio, J. 
Aisčio eiles. 

Lietuviško žodžio skambėjimą iki šių 
dienų išsaugojo lietuvių liaudis, todėl pro
gramoje skambės G. Vilčiausko aranžuotos 
liaudies dainos: „Arti pagojų". „Kur aisiu, 
aisiu", „Ai, ąžuole", .Ei jauga, jauga", 
„Povinejo povelė", „Už jūrelių, už marelių", 
„Jonai Starkau ga - ga", „Oi tu sakai, 
sakalo". .Anoj pusėj Dunojėlio". Taip pat 
skambės J. Švedo „Mane motulė barė" ir 
„Raliavimas"; M K Čiurlionio preliudai Nr. 
2 ir Nr. 3; O. Urbonaitės „Melodija" ir Šap-
nagių polka. 

Kartu su jumis dainuosime dainą „AS 
pasėjau ąžuolą" Programa atlieku kartu su 
įaunu, talentingu dainininku Mindaugu 

Jankausku. Jis Lietuvos muzikos akademi
joj studijuoja operinį dainavimą S. 
Martinaitytės klasėje. 

Prieš metus svečiavausi Amerikos 
Lietuvių bendruomenėse, taip pat ir 
Čikagoje su programa skirta Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo ir valstybės jubilie
jaus proga. Dar gyvi mano atminty įspū
džiai iš praeito mūsų susitikimo. Tikiuosi, 
kad jums patiks ir ši poetinė-muzikinė pro
grama „Žodžio kelias", kuri gimė JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės M. Remienės 
rūpesčiu. Dėkoju jai Dėkoju kiekvienam iš 
jūsų. kalbančiam pačia gražiausia pasauly
je — lietuviška kalba. 

Egidijus Stancikas 



Pasaulio naujienos 
(Remiantts AFP. Reuters. AP. interfax. ITAR-TASS BNS 

ž.nių agentdtų pranešimais) 

EUROPA 

MASKVA. 
Čečėnijoje sekmadienį žmo

nių pilname stadione nugriau
dėjus sprogimui, žuvo Maskvos 
remiamas Čečėnijos preziden
tas Achmad Kadyrov ir dar ma
žiausiai kelios dešimtys žmonių 
— šis išpuolis sudavė smarkų 
smūgį Rusijos prezidento Vladi-
mir Putin pastangoms numal
šinti sukilimą. Patvirtinta, kad 
be A. Kadyrov dar žuvo Čečėni
jos tarybos pirmininkas Husein 
Isajev. su užsienio žiniasklaida 
aktyviai bendradarbiavęs žur
nalistas Adlan Chasanov. Šalti
nių Čečėnijos prokuratūroje tei
gimu, yra penki žuvusieji, ži-
niasklaidoje aukų skaičius įvai
ruoja nuo 13 iki 32. Tarp daugy
bės sužeistųjų yra ir Rusijos fe-
deralinių pajėgų vadas genero
las pulkininkas Valerij Baranov. 
Panašu, kad sprogimą per kas
metines iškilmes, skirtas pami
nėti Sovietų Sąjungos pergalę 
prieš nacistinę Vokietiją, sukėlė 
stadione paslėpta bomba. Ma
noma, kad ji buvo padėta po 
svarbiems asmenims skirta sta
diono tribūna, kurioje stovėjo 
aukšti kariniai ir politiniai vei
kėjai. Po sprogimo „Dinamo" 
stadionas priminė tikrą praga
rą: lakstė panikos apimti žmo
nės, virš griuvėsių kilo dūmai, 
aidėjo šūviai, kuriuos veikiau
siai leido saugumo pajėgos. 
..Bomba buvo padėta betoninėje 
stadiono dalyje", iš sprogimo 
vietos kalbėdamas per televiziją 
sakė Čečėnijos vidaus reikalų 
viceministras Chamid Kadajev. 
Pasak jo. dėl šios priežasties 
bomba ir nebuvo aptikta nei 
praėjusią naktį, nei sekmadie
nio rytą. kai stadioną prieš Per
galės dienos renginius apieškojo 
saugumo tarnybos pareigūnai. 
Išpuolis buvo įvykdytas tuo me
tu, kai vyko vienai svarbiausių 
datų Rusijos istorijoje skirtas 
renginys, turėjęs būti nepapras
tai saugus. Tragedija sužlugdė 
V. Putin planus atkurti tvarką 
šioje valstybėje. 

LONDONAS. 
Londone areštuotas vienas 

garsiausių ir seniausių demo
kratijos gynėjų šiame mieste — 
55-erių metų protestuotojas už 
taiką, kuris beveik 3 metus gy
veno ir miegojo prie parlamento 
pastato. Benamis septynių vai
kų tėvas Brian Haw nuo 2001-
ųjų birželio buvo įsikūręs ant 
šaligatvio Parlamento aikštėje. 
Iš pradžių jis tokiu būdu protes
tavo prieš sankcijas Irakui, o 
vėliau — prieš karą šioje valsty
bėje. ..Praėjusią naktį prieš vi
durnaktį buvome iškviesti ap
žiūrėti prie parlamento rūmų 
paliktą automobilį ir sulaikėme 
vyrą, kai šis atsisakė pasitrauk
ti iš tos vietos, kai buvo pa
prašytas padaryti tai dėl jo pa
ties saugumo", pirmadienį sakė 
policijos atstovas spaudai. Vė
liau B. Haw buvo apkaltintas 
policijos pareigūno užpuolimu. 
Smarkiai įdegęs protestuotojas 
raukšlių išvagotu veidu, kurį 
vienas laikraščių kažkada yra 
pavadinęs ..Clint Eastwood gie
drą dieną", tapo neatsiejama 
Parlamento aikštės dalimi, kaip 
ir joje stovinti per karą valsty
bei vadovavusio ministro pirmi
ninko Winston Churchill statu
la. Policija iš aikštės išvežė ir B. 
Haw plakatus, ant daugumo ku
rių surašyti Irake žuvusių vai
kų vardai. 

PARYŽIUS. 
Prancūzų pareigūnai pir

madienį stengėsi nuraminti pa
sipiktinusius pramogų verslo 
darbuotojus, kurie grasina su
žlugdyti Cannes filmų festivalį, 
o susirūpinę restoranų savinin
kai, baimindamiesi netekti už
darbio, planuoja atskirą demon
straciją. Gegužės 12-23 d. įvyk
siančio festivalio organizatoriai 
antradienį turi susitikti su pro
fesinių sąjungų, kurių viena 
vienija 60.000. o kita — 100.000 
ne visą darbo dieną dirbančių 
aktorių ir techninių darbuotojų, 
atstovais. Šios profesinės sąjun
gos planuoja Cannes protestuoti 
dėl pašalpų ir išmokų mažini
mo. Festivalio generalinė direk

torė Veroniąue Cayla sekmadie
nį sakė, jog per derybas buvo 
pasiekta teigiamų rezultatų, to
dėl nėra pagrindo ner imaut i , 
kad festivalį teks atšaukt i . J i 
stengiasi susi tar t i su profe
sinėmis sąjungomis dėl kitokių 
galimybių išreikšti savo reika
lavimus. Šis ginčas prasidėjo 
dar praėjusią vasarą, kai de
monstrantai rengė sėdimuosius 
streikus ir kitokias akcijas, ku
rios privertė atšaukti Avingnon 
teatro festivalį. Cannes meras 
Bernard Brochant sakė, jog im
sis visų būtinų priemonių, kad 
festivalis, kuriame tur i pasi
rodyti Brad Pitt ir Cameron 
Diaz, vyktų sklandžiai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

NAJAF. 
Irako radikalus šiitų vado

vas Moųtada ai Sadr nurodė sa
vo kovotojams išplėsti savo ko
vų prieš JAV vadovaujamo susi
vienijimo pajėgas lauką po visą 
valstybės teritoriją, pirmadienį 
pareiškė jo padėjėjas. „Dabar 
prasidėjo antrasis mūsų pasi
priešinimo etapas. Daugiau ne
begalime pakęst i okupacinių 
pajėgų", sakė M. ai Sadr kovoto
jams šventajame šiitų Najaf 
mieste vadovaujantis Qais al-
Khazal. ..Dabar ke t iname iš
plėsti pasipriešinimą po visą 
Iraką dėl padažnėjusių okupan
tų karinių veiksmų ir dėl to. kad 
jie peržengė ribą šventuosiuose 
Kerbela ir Najaf miestuose", sa- I 
kė jis. Keli M. ai Sadr armijos i 
vadai sako. kad kova su JAV va
dovaujamomis pajėgomis, ku
rios praėjusią savaitę sustiprino 
spaudimą M. ai Sadr kovoto- i 
jams. bus ilga. JAV pajėgos, pa-
drąsintos vis didėjančio vyrės- i 
niųjų šiitų nepas i tenkin imo 
maždaug 30-mečiu M. ai Sad r 
sustiprino Najaf apsiaustį, ta
čiau pažadėjo nesiartinti prie 
šiitų šventovių. Sąjungininkų 
pajėgos pirmadienio rytą su
bombardavo M. ai Sadr būst inę 
Baghdad. taip pat atakavo jo 
būstines kituose miestuose. 

Rinkėjai, partija ir pats R. Paksas skundžiasi teismui 
Atkel ta iš 1 psl. 

Spaudos konferencijoje R. 
Pavilionis teigė gavęs atsi
liepimą iš Vokietijos vyriausy
bės kanceliarijos teisės departa
mento, kuriame atkreipiamas 
dėmesys, kad įstatymo pataisa, 
priimta prasidėjus pirmalaikių 
prezidento rinkimų procedūrai, 
negali būti taikoma atgaline 
data. 

Liberaldemokratų partijos 
pirmininkas ir rinkimų štabo 
vadovas Valentinas Mazuronis 

sakė, kad jų partijos skunde Vy
riausiajam administraciniam 
teismui taip pat prašoma pa
naikinti VRK sprendimą nere
gistruoti R. Pakso kandidatu 
pirmalaikiuose prezidento rin
kimuose. 

Rinkimų štabo vadovo tei
gimu, į teismą dėl VRK sprendi
mo kreipėsi ir pats R. Paksas. 

Lietuvos vyriausiasis admi
nistracinis teismas pirmadienį 
priėmė svarstyti du skundus del 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 

(VRK) sprendimo atsisakyti re
gistruoti Rolandą Paksą kandi
datu į prezidentus, trečią skun
dą atmetė kaip nenagrinėtiną. 

Teismas priėmė svars tyt i 
paties R. Pakso ir jį iškėlusios 
Liberalų demokratų parti jos 
iLDP) skundus, o trečiąjį, kuris 
buvo įteiktas rinkėjų vardu, at
metė kaip neatitinkantį įstaty
mo reikalavimų. 

Pasak teismo, skundai yra 
sujungti į vieną bylą, kuri bus 
nagrinėjama gegužės 13 d. 

P. Auštrevičius žada kurti europinės gerovės valstybę 
Vilnius, gegužės 10 d. 

(ELTA) — Prezidento posto sie
kiantis pretendentas Pet ras 
Auštrevičius numatė žingsnius, 
kurie, pasak jo. padės kurti eu
ropinės gerovės valstybę — gai
vinti Lietuvos kaimus ir mies
telius, ginti silpnuosius nuo 
prievartos, saugoti taut inę ta
patybę ir kurti konkurencingą 
ekonomiką. 

„Narystė Europos Sąjun
goje (ES) ir NATO privalo tapti 
priemonėmis siekiant Lietuvos 
gerovės ir suteikti naujų gali
mybių mūsų krašto žmonėms", 
pirmadienį vykusioje spaudos 
konferencijoje pareiškė P. Aušt
revičius. 

Anot buvusio vyriausiojo 
euroderybininko, Lietuvai rei
kia energingai ir profesionaliai 

dirbančio prezidento. „Prezi
dentas gali daug", įsitikinęs P. 
Auštrevičius. 

Jis taip pat teigiamai atsa
kė į klausimą, ar Lietuvai aps
kritai reikia visuotinai renkamo 
prezidento. „Prezidentas yra 
reikalingas, tik klausimas, ar 
jis tinkamai atlieka savo parei
gas", teigė pretendentas į vals-
tvbes vadovus. 

V. Andriukaitis nepabūgo susilažinti iš buto 
Vilnius, gegužės 10 d. 

(BNS) — Lažybos dėl buvusio 
prezidento Rolando Pakso Sei
mo pirmininko pavaduotojui Vy
teniui Andriukaičiui gali kai
nuoti butą. 

Dienraštis ..Lietuvos rytas" 
rašo. jog V. Andriukaitis yra su
kirtęs lažybų su televizijos žur
nalistu Audriumi Siaurusevi-
čiumi del to. ar nuo prezidento 
pareigų nušalintas R. Paksas 
galės dalyvauti valstybės vado
vo rinkimuose. 

Pareiškęs, kad R. Paksui tai 
pavyks padaryti, V. Andriukai
tis užstate savo butą Vilniuje 
bei sukirto rankomis kelių liudi
ninkų akivaizdoje. 

tai, kai Seimas priėmė įstaty
mą, užkirtusi kelią R. Paksui 
dalyvauti prezidento rinkimuo
se, o Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK) neregistravo jo kan
didatu į prezidentus. 

Ar V. Andriukaitis pralošė 
savo butą Vilniaus centre, gali 
paaiškėti jau šią savaitę, kai Vy
riausiasis administracinis teis
mas imsis spręsti R. Pakso ša
lininkų skundą del VRK spren
dimo neregistruoti jo kandida
tu. Tačiau jei byla bus perduota 
Konstituciniam Teismui, rezul
tato gali tekti palaukti kiek il
giau. 

Paklaustas apie lažybas, V. 
Andriukaitis dienraščiui teigė 

Šios lažybos įvyko dar prieš esantis ramus dėl savo bei šei

mos likimo. Politikas juokdama
sis žadėjo, jog tikrai išsikels iš 
buto ir įsikraustys į palapinę, 
jeigu R. Paksui galutinai bus 
užvertos durys į rinkimus. 

Vėliau surimtėjęs Seimo vi
cepirmininkas pradėjo aiškinti , 
kad lažybos vyko ne pagal visas 
taisykles. 

..Dabar būtų sunku ką nors 
komentuoti, nesulaukus teismo 
sprendimo", teigė V. Andriukai
tis. 

Žurnalistas. „Spaudos klu
bo" vedėjas A. Siaurusevičius. 
irgi teigė, kad reikia sulaukti 
įvykių atomazgos. ..Ar V. An
driukaitis įvykdys pažadą, tai 
bus tik jo sąžinės reikalas. Šiaip 
jau vertinu jo drąsą", sakė jis. 
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Prieš 12 metų BALFo suvažiavime Čikagoje prof. dr. Jokūbas Stukas 
(kairėje) kalbasi su žurn. Edvardu Šulaiėiu. Vytauto Kasniūno nuotr. 

Dešimtmetis be prof. dr. 
Jokūbo Stuko 

Sunku tikėti, kad taip grei
ta i prabėgo deš imtmet is nuo 
žymaus Amerikos lietuvio ątą 
prof. dr. Jokūbo Stuko mirties. 

Šis, Newark, N.J. 1924 m. 
spalio 8 d. gimęs, mūsų tautie
tis nelauktai iš gyvųjų tarpo iš
siskyrė 1994 m. balandžio 29 d. 
Nors ir visą savo gyvenimą pra
leidęs toli nuo savo tėvų žemės, 
tačiau jis savo lietuvišku nu
siteikimu ir at l iktais darbais 
pralenkė daugelį Lietuvoje 
gimusiųjų mūsų tautiečių. 

A^a Jokūbas savo išsimoks
linimu pasiekęs aukštumų, visą 
gyvenimą liko ištikimas Lietu
vai ir lietuviams. Baigęs New 
York universitete tarptautinę 
ekonomiką, jis JAV valstybine 
stipendija studijavo Oxford uni
versitete Anglijoje Europos eko
nominius mokslus. Juos tęsė ir 
Columbia universitete, kur 1951 m. 
gavo magistro laipsnį, o 1956 
m., parašius disertaciją apie 
Lietuvos tautinį atgimimą, jam 
buvo suteiktas filosofijos dak
taro laipsnis. 

Amerikiečių tarpe jis turėjo 
daug įvairių pareigų. J i s ir New 
York universi teto dėstytojas, 
Seaton Hali un-to (South Oran-
ge, N.J. | profesorius. Tarptauti
nio prekybos instituto direkto
rius ir kt. 

Tačiau daugiausia jis reiš
kėsi lietuviškoje veikloje. Čia jis 
darbavosi laisvalaikiu ir nakti
mis, kuomet kiti ilsėdavosi. La
biausiai buvo žinomas, kaip lie
tuviškų radijo programų organi
zatorius ir vadovas. J au nuo 
1944 m. metų vadovavo lietuvių 
radijo programai, kurią pavadi
no prasmingu vardu „Lietuvos 
atsiminimais". J i s ir „Rūtos" 
dainų bei tautinių šokių kolek
tyvo organizatorius, ilgametis 
JAV LB New Jersey apygardos 
pirmininkas. ALTo, BALFo, 
VLIKo. Lietuvos Vyčių bei kitų 
organizacijų aktyvus veikėjas, 
jose ėjęs atsakingas pareigas. 

Kuomet 1964-siais New 
Yorke vyko pasaulinė paroda, 
jis vadovavo lietuvių komitetui, 
kuris joje surengė programą 
Jis. kartu su žmona, irgi vi
suomenes veikėja (Cicero, IL, 
gimusia Loreta Kaselyte), suor
ganizavo pagalbą Vilniaus uni
versitetinei ligoninei Santariš-
kese. pasikviečiant į talką vie
tinę Deborah ligoninę ir jos per
sonalą, kuris važiuodavo ope
ruoti į Vilnių, o iš ten lietuviai 
buvo kviečiami stažuotis į New 

Jersey. 
Savo archyve turiu bent 

pusšimtį laiškų, kurie dažnai 
ateidavo iš Jokūbo namų, Wat-
chung, NJ . Turiu ir jo rašytų 
straipsnių kopijų (jo rašinius 
dažnokai buvo galima matyti 
spaudoje), o taip pat iškarpas iš 
spaudos, kuri apie jį neretai ra
šydavo. Be to, mano knygų len
tynose puikuojasi 1966 m. iš
leista knyga _Awakening Lit-
huania", išspausdinta pagal jo 
doktorato disertaciją. 

Su a^a Jokūbu platesnį ben
dravimą pradėjau 1960-siais, 
kuomet j is sugrįžo iš kelionės į 
Lietuvą. Šis jo žygis į tėvų kraš
tą, kuris tuo metu kentė sovieti
nę okupaciją, jį dar labiau pa
skatino dirbti Lietuvos naudai. 

Tuomet jis man. kaip 
„Draugo" Lietuvos Vyčių sky
riaus redaktoriui, atsiuntė ang
lų kalba parašytus kelionės 
įspūdžius, kuriuos tada žymiai 
sutrumpintus, pateikiau dien
raščio skaitytojams. „Nors oku
pantų nekenčiu, bet Lietuvos 
gyventojai buvo ir bus mano 
broliai". — jis ne kartą pareikš
davo tokią mintį. 

Iš savo kelionės tėvynėn jis 
parsivežė lietuviškos muzikos 
įrašų, kuriuos išleido atskiro
mis plokštelėmis. Jo nuopelnu 
Lietuvoje įgrota muzika ir dai
nos pradėjo skambėti ne tik jo 
vedamoje radijo programoje, bet 
ir kitose lietuviškose radijo 
valandėlėse bei atskirose mūsų 
tautiečių šeimose. 

J. Stukas aktyviai rėmė kai 
kurių mūsų organizacijų už
draustą privatų bendravimą su 
tautiečiais okup. Lietuvoje. Jis 
taip pat pritarė ir kultūrininkų 
atsikvietimui iš tėvynės, juos 
visokeriopai globojo. 

Su a"="a Jokūbu taip pat yra 
tekę nemaža bendrauti New 
Yorke a r jos apylinkėse, o taip 
pat ir Čikagoje, kur jis buvo 
dažnas svečias, čia besilankęs 
asmeniškais ar organizaciniais 
reikalais. Taip pat dažnokai 
prisieidavo bendrauti ir tele
fonu, o paskutini kartą likus tik 
savaitei prieš jo mirtį. 

Nors a^a Jokūbo nėra mūsų 
tarpe, bet jo nuveikti darbai 
niekada nebus ištrinti iš jį paži
nojusių atminties. Mano nuo
mone, jis buvo vienas daugiau
siai nusipelniusių, Amerikoje 
gimusių, lietuvių. 

Edvardas Šula i t i s 

A t A 
KRISTINAI SENULIENEI 

SMILGEVIČIŪTEI 

mirus, jos dukrai SIGUTEI, sūnui MINDAU
GUI, seserims JANINAI PETRUŠIENEI, ONAI 
ŽOLYNIENEI ir ELENAI MIKNIENEI bei jų 
šeimoms, reiškiu gilią užuojautą. 

Laima Platerienė 

A t A 
STASĖ RUPINSKIENĖ 
PAULIUKEVIČIŪTĖ 

Mirė 2004 m. gegužės 9 d., sulaukusi 80 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. 
Nuliūdę liko: sūnus Romas Rupinskas su žmona Lai

ma ir jų vaikai Tomas bei Audra, sūnus Vytas Rupinskas 
su žmona Joanne; trys seserys Stefa Burokienė su vyru 
Alfonsu, Gražina Vaičaitienė su vyru Antanu ir Irena 
Putriene su vyru Algiu; liūdi daug dukterėčių ir sūnėnų 
bei artimieji ir giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Vlado Rupinsko. 
A.a. Stasė bus pašarvota antradienį, gegužės 11 d. 

nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų kop
lyčioje (12401 S. Archer Avę., Lemont, IL arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 12 d. 9:30 v.r. 
Petkus Lemont laidojmo namų koplyčioje, iš kur a.a. 
Stasė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčią, kur 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lieuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių šeima visus nuoširdžiai prašo aukoti šv. 
Mišiom. 

Kviečiame visus artimuosius, gimines ir draugus da
lyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ar t imiej i . 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600; 
www. petkusfuneralhomes.com 

A t A 
ONOS SILIUNIENĖS 

(MAMUNĖLĖS) 
Mirusios 2004 m. sausio 25 d. Alexandria. VA, 

anksčiau daugelį metų gyvenusios Čikagoje, palaikai bus 
laidojami gegužės 15 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
šalia mirusio jos vyro Aleksandro Siliūno. 

Atsisveikinimas vyks Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
šeštadienį, gegužės 15 d. 10 vai. ryto. 

Amžino poilsio vieta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
section 62, Block 9, Lot 3. 

Liūdint i še ima i r g iminės 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Jau suėjo metai, kai mirė 
mūsų brangi dėdienė/ 
brolienė 

A t A 
VANDA 

PRUNSKIENĖ 

Ji buvo globėja našlaičių Lietuvoje ir savo aukomis 
nuolatos juos remdavo. 

Prašom prisiminti ją savo maldose. 

Nuliūdę g iminės i r ar t imiej i 

PADĖKA 
A t A 

ALFONSAS PETRUTIS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir žentas, mirė 

kovo 25 d., Hyannis, Massachusetts. Buvo palaidotas kovo 
29 d.. St. Francis Xavier kapinėse. 

Didžiausia ir nuoširdžiausia padėka giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, dalyvavusiems laidotuvėse, ir vi
siems už išreikštas užuojautas mūsų šeimai, už užsakytas 
šv. Mišias, ir už gausias aukas lietuviškoms organizaci
joms, įamžinant Alfonso vardą. 

Didele padėka LB Cape Cod apylinkes pirmininkui 
Algirdui Dapkui už atsisveikinimo žodį tartą prie karsto, 
ir ilgamečiui draugui Česlovui Mickūnui. kalbėjusiam šv. 
Mišių metu. 

Nul iūdusi žmona Regina, dukros Brigi ta ir Nora, 
uošvė Valerija Norvaiš ienė 

http://petkusfuneralhomes.com
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APYLIJSKESEi 

ČIKAGOS LIETUVIŲ VENEZUELOS 
draugijos pusmetinis susirinki
mas įvyks gegužes 13 d., ketvir
tadienį, 1 v.p.p. Šaulių namuo
se, 2417 W. 43rd St. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

GEGUŽĖS 16 D., 3 V.P.P. Jaunimo 
centre įvyks paminejimas-kon-
certas „Žodžio kelias", skirtas 
lietuviško spaudos žodžio drau
dimo panaikinimo ir išlaisvini
mo 100—mečiui. Programoje yra 
patys reikšmingiausi istorijos 
faktai, apžvelgiant lietuviško 
žodžio lenkinimo sudėtingą eta
pą, rusinimą ir absurdišką įsa
kymą — draudimą spausdinti 
knygas lietuviškomis raidėmis. 
Programą sudarė žinomas akto
rius Egidijus Stancikas. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje". Vaikams 
iki 12 metų įėjimas nemoka
mas. 

GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENĮ, 
7:30 v.v. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje įvyks dailinin
kės Sigitos Šulaitytės meno 
darbų paroda, kurioje pamaty
site kelis darbų ciklus: nuo 
abstrakcijos iki metaforinio re
alizmo, arba kaip pati daili
ninkė sako, poetinio meno. Visi 
meno mylėtojai kviečiami į pa
rodos atidarymą. 

VAIKŲ DARŽELIS „SPINDULĖLIS" 
planuoja savaites ilgio vasaros 
stovyklas mokyklinio amžiaus 
vaikams, nuo 6 iki 10 metų. Sto
vyklos pradžia liepos 5 d. ir tę
sis iki rugpjūčio 20 d Dėl infor
macijos ir registracijos skam
binti tel. 708-422-1433. Regist
racija prasidėjo balandžio 19 d. 
ir tęsis iki gegužės 16 d. Adre
sas: Zibno lietuvių liuteronų 
bažnyčia, 9000 S Menard Ave., 
Oak Lawn. IL. 

XII TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
metu veiks net dvi mugės: bir
želio 30 d. Čikagos miesto cen
tre, Daley Plaza ir liepos 2-3 d. 
Hyatt Regency O'Hare viešbu
tyje. Šventės rengėjai maloniai 
kviečia tautodailės meistrus ir 
kitus menininkus, parduodan
čius lietuviškas prekes. Dėl in
formacijos ir dalyvavimo kreip
tis į Laimą ir Donatą Vasiliaus
kus, tel. 630-257-6687. 

LIETUVIŲ VISUOMENĖ KVIEČIAMA 
pasidžiaugti lietuvių tautiniais 
šokiais ir jų atlikėjais, jaunais 
ir vyresniais Programą, pava
dintą „Linksminkimos pakol 
jauni esma" atliks tau t in is 
ansamblis ..Grandis", iškilmin
gai švęsdamas 45-erių metų ju

biliejų. Koncertas j vyks šešta
dienį, gegužes 15 d.. Mother 
McAuley gimnazijos auditorijo
je, 3737 West 99th Street, Chi-
cago, IL 60655 Pradžia 6:30 
v.v. Telefonu bilietus galima 
užsisakyti per Dainą Siliūnienę 
630-852-3204. arba Elzytę Lie-
tuvninkienę 630-257-861. 

ŠVČ MERC. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapija, 2745 W. 
44th St., Chicago. gegužės 16 d. 
švęs 90 metų jubiliejų. Esantieji 
ir buvusieji parapijiečiai kvie
čiami vieningai dalyvauti šioje 
šventėje. Iškilmes prasidės šv. 
Mišiomis 2:30 v.p.p. bažnyčioje. 
Vaišės ir programa vyks New 
Martiniąue, 8200 S. Cicero 
Ave., Burbank, IL. Pradžia 5 
v.v. Kaina 35 dol. Bus autobu
sas, kuris nuveš ir parveš no
rinčius dalyvauti bankete. 
Kaina 2 dol. Dėl informacijos ir 
bilietų skambinkite Evelinai 
Oželienei tel. 773-254-7553, 
arba Marijai Kincienei, tel. 773-
927-4990. Norintieji programos 
leidinyje skelbti savo verslą ar 
sveikinti jubiliejaus proga, pra
šome skambinti anksčiau nuro
dytais telefonais. 

KOMP. VL. JAKUBĖNO KŪRINIŲ 
koncertas įvyks gegužės 23 d., 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, Čikagoje. Čia kartu bus pa
minėtos ir šio Čikagoje 1976-
aisias m. mirusio žymaus kom
pozitoriaus, muzikos kritiko, 
publicisto, pianisto ir pedagogo 
100-osios metinės. Pagrindinę 
koncerto dalį išpildys „Daina
vos" ansamblio choras, kuriam 
vadovauja muz. Darius Polikai-
tis. Bus ir vokalistų bei instru
mentalistų. Koncerto pradžioje 
trumpai apie šį daug lietuvių 
muzikai nusipelniusį asmenį 
kalbės muz. Faustas Strolia. 

TAUTOS FONDO METINIS NARIŲ 
susirinkimas įvyks 2004 m. ge
gužės 15 d., 10 v.r. Tautos fondo 
raštinės patalpose, 307 West 
30th St.. New York, 10001. Pa
kvietimai nariams jau išsiun
tinėti. Jei esate Tautos fondo 
narys ir negausite pakvietimo 
iki balandžio 30 d., prašome 
kreiptis į Tautos fondo raštinę, 
tel. 212-868-5860, faksu 212-
868-5815 arba el-paštu: 
Tautfd@aol.com. Visi Tautos 
fondo nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 
TĖVAI JĖZUITAI NUOMOJA rim
tiems vyrams kambarius. Vir
tuvė ir dušai bendri. Kamba
riuose praustuvai. Tel. 773-
737-8400. 

ŠOKIUI KALBOS NEREIKIA: 
interviu su meno vadove Rasa Poskočimiene 

Ir viens du trys, viens du 
trys... Galiu įsivaizduoti, 
kaip šoka šokėjai ir kaip dė

lioja kojas į taktą. Bet kaip jie 
žino, kur eiti. į kurią pusę suk
ti, su šokiu tiesiogiai nesusidū-
rusiems šis klausimas iškyla ko 
gero retai. Aš esu viena iš jų 
tarpo, todėl buvo be galo įdomu 
pakalbinti Rasą Poskočimiene, 
vadovaujančią visai XII Lietu
vių tautinių šokių šventės me
ninei programai. 

— P a p a s a k o k i t e , k a i p 
pradėjote savo karjerą? 

— O, viskas prasidėjo labai 
seniai! Nuo vaikystės mėgau 
šokį, grojau akordeonu. Vos 
septynerių metų paprašyta Mo-
destos Umbrasienės, grojau 
tautinių šokių repeticijose. 
Apie 1970-uosius metus buvau 
pakviesta būti „Sūkurio" šokių 
grupes akordeoniste. Ten be
grojant prabėgo penkeri metai. 
Per tuos metus pradėjau do
mėtis šokių aprašymais, stebė
jau, kaip dėstomas šokio me
nas, pradėjau lankyti mokytojų 
kursus Dainavoje, išmokau 
kaip skaityti šokių aprašymus, 
taip pat dėstymo metodikos. 
Patys pirmieji žingsniai buvo 
Dainavos stovykloje, kur dir
bau su šokių rateliais per pa
mokas. 1976-tais metais po 
Tautinių šokių šventės mūsų 
„Sūkurio" šokių grupė iširo. Ta
čiau buvo jaunimo, kuris norėjo 
šokti, tad nutarėme, kad pra
dėsime šokių grupę Lemonte, 
kurią pavadinome „Spinduliu". 
Buvau sumanytoja, steigėja, 
pirma mokytoja ir vadovė iki 
šios dienos. 

— Kaip atsi t iko, kad bū
tent jū s esate a t sak inga už 
tokio didžiulio renginio me-

Rasa Poskočimiene — XII Lietuvių tautinių šokių šventės meno vadove. 

m n ę programą. ' 
— Kai būna šokių šventės 

metai. Lietuvių tautinių šokių 
institutas parenka vieną iš savų 
mokytojų tai šventei pravesti. 
Tautinių šokių instituto valdy
bos pirmininkė Nijolė Pupienė 
šių metų renginio meno vadove 
pakvietė būti mane. Svarbiau
sias kriterijus, kodėl buvau 
pakviesta, manyčiau, kad mano 
ilgametė darbo ir vadovavimo 
patirtis. 

— Gal p a p a s a k o t u m ė t e , 

Juozo Zikaro paroda 
Lemo 

Š
eštadienį, gegužės 9 d., Lie
tuvių dailės muziejuje buvo 

atidaryta Juozo Zikaro paroda, 
padovanota a.a. Aldonos Zika-
rienės. Be J. Zikaro darbų paro
doje dar buvo pristatyti Vy
tauto K. Jonyno, Jono Bagdono, 
Adomo Galdiko, Ričardo Taloč-
kos, Vlado Žiliaus, Emilijos Ta-
ločkienės, Marijos Žukauskie
nės. Vandos Barčienės ir Teisu-

nte 
čio Zikaro darbai. 

Parodą tradiciškai pradėjo 
Algimantas Kezys, savo kalboje 
atspindėdamas visą J. Zikaro 
meno esmę: 

„Sakoma, kad menas -
esmių paieška, gvildenimas, iš-
lukštenimas pačių branduolių. 
Visa tai, kas išlieka, kas pas
tovu, kas prakalba kartom. 

Juozas Zikaras jau dau
sose, tačiau jo menas liko 
mums. žavėdamas mus, švytė
damas ne glosniais paviršiais, o 
savo esme. kažkokia paslaptim, 
ar nežemiška mintim. Žėri jis 

kokia yra jūsų, darbo specifika? 
— Mano darbas yra visa, 

kas liečia meninę renginio dalį. 
Esu atsakinga už repertuarą ir 
norėčiau asmeniškai padėkoti 
žmonėms, kurie padėjo tai pa
daryti: Ingridai Špokienei, Ire
nai Rutkauskienei. Gintarui 
Grinkevičiui ir Rėdai Ardy-
tei-PIiurienei. Jų pagalba buvo 
ypatingai vertinga padedant 
parinkti vaikų, jaunųjų vetera
nų bei veteranų šokius, nes pati 
daugiausiai esu dirbusi su stu-

tyliu dvasingumu, rimtim ir 
iškalbingumu. 

Nejučia susimąstai, nejaugi 
šis, iš žemės iškastas metalas, 
gipsas ar medis turi sielą? Kaž
kas ją įkūnijo, įkvėpė, ir ji gimė. 
Gimė nemari, gyvuojanti. Kas 
negyva tapo pulsuojančia gyvy
be, šalta materija ėmė spindu
liuoti. ..." 

Tai toks menininko pajauti
mas žiūrint ir neliekant abe
jingam j Juozo Zikaro darbus. 
J. Zikaro charakteringi portre
tai, tai ne vien bruožai molyje, 
tai, anot A. Kezio, dvasingos 
būtybės prašnekančios mintim, 
ir dvelkiančios jausmu. 

Lietuvių dailės muziejaus 
direktorė Dalia Šlenienė nuo
širdžiai atsiliepė apie šią ne
įkainuojamą dovaną muziejui, 
dėkodama J. Zikaro a.a. sūnaus 
šeimai Vainučiui ir Aldonai Zi-

„Draugo" KNYGYNĖLYJE 

JUOZAS KAPAČINSKAS 

Išeivio dalia 

BALFo Čika^o^ Marąuette Parko skyriaus veiklus nariai. Nuotraukoje iš kaires 1 \c eil. skyriaus pirmininkas 
Aleksas Kikilas. Onutė Anglickiene. Aldona Lekeckiene, Viktorija Valaviciene; II-eje eil. Antanas Valavičius. 
Valentina Gochenė, Vitalis I,ekeckas. Algis Čepėnas, Emilija Kantienė. Nuotr. Aldonos Lekeckienės. 

BALFO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 
Š m balandžio 15 d., centro 

valdybos patalpose įvyko Mar
ąuette Parko BALFo skyriaus 
susirinkimą.- D.ilvvavo dvylika 
asmenų 

Skyriaus pirmininkas, oner 
gingas Aleksas Kikilas, nors 
slegiamas sveikatos problemų, 
vadovavo susirinkimui Svar
biausias šiuo metu skvriaus 

rūpestis yra ruošiamų cepelinų 
pietų reikalai Nutarta pietų 
metu, atsilankiusių įdomumui, 
taip pat suruošti loterija, kurią 
suorganizuoti apsiėmė Aldona 
ir Vitalius Lekeckai Maisto rei
kalus tvarkyti buvo paskirti 
Viktorija ir Antanas Valavičiai 
ir Algis Čepėnas 

Cepelinų pietus yra numa

tyta suruošti š. m. birželio 6 d. 
parapijos salėje, po 10:30 vai. 
pamaldų BALFo darbuotojai kvie
čia visus parapijiečius ir svečius 
atsilankyti j pietus, paben
drauti su pažįstamais, o savo 
atsilankymu paremti BALFo 
labdaros veikla 

J . Tamku ton i s 

„IŠEIVIO DALIA" yra pa
minklas Lietuvos trėmimui, so
vietų ir nacių karo pabaigoj iš -
stumtam iš gimtųjų namų į 
klaikias Rytprūsių pakeles 
pasitikti nežinios, siaubo, ne
priteklių ir mirties. Tai pamin
klas tvirtam, oriam lietuviui, 
kuris ir pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje, ir Čikagos dango
raižių šešėlyje sugebėjo iš
saugoti širdyje tėviškes saulės 
šviesą, kantriu darbštumu pel
nyti kitu pagarbą, išugdyti gra
žią lietuvišką šeimą. 

Knygos kaina 5 dol. 
Norintieji įsigyti šią ar ki

tas knygas, skambinki te į 
..Draugo" knygynėlį, tel. 773-
585 -9500 

JUOZAS KAPAČINSKAS 

Išeivio 
dalia 

dentais. 
Praeitą vasarą teko orga

nizuoti šokių kursus , kur ie 
įvyko Dainavos stovykloje. Ten 
susirinko visų šokių grupių 
vadovai ir per savaitę turėjome 
išmokti visos šventės repertua
rą. Turėjau paruošti šokių 
aprašymus, surasti žmones, ku
rie mokintų tų šokių. Po stovyk
los reikėjo registruoti visas no
rinčias dalyvauti šokių grupes. 
Toks darbas yra nesibaigiantis, 
nes, kaip visada, atsiranda sun
kumų. Dar ir šiuo metu sulau
kiu žinučių, kad vienos grupės 
šokėjas susilaužė koją, kitos 
grupes dvi narės laukiasi ir 
vietoj aštuonių porų šokti gali 
tik šešios ir 1.1. Turbūt daugiau
sia laiko užima žmonių koordi
navimas Dar esu atsakinga ir 
už muzikos parinkimą šokiams. 
Jos įrašus sukurti apsiėmė Lie
tuvos liaudies kultūros cent
ras. Reikia perklausyti kiekvie
ną melodiją ir stengtis priderin
ti ją prie šokio, nes muzikos 
tempai tinka ne visiems šokėjams. 

Visai neseniai su Tamuliais 
bandėme peržiūrėti ir sustatyti 
grupių įėjimo į sceną laiką. 
Turiu susitarti dėl salės grindų, 
kad būtų kvadratai, parūpinti 
tą planą; turiu sužiūrėti šokių 
perėjimus. Kad būtų gražu ir 
smagu šventę stebėti, reikia su-
koordinuoti figūras, kad jos su-
eidamos į baigmenį sudarytų 
kokį nors raštą. Taigi ir meni
niai, techniniai rūpesčiai prik
lauso man. Žinoma, be pagalbi
ninkų neapsieinu, daugiausia 
man padeda Diana Gudavičiūtė 
ir Reda Ardytė-PliUrienė. Da
bar, kai artėja šventė, reikės 
paruošti šokių grupių įėjimo į 
sceną eiseną. Dažnai sėdžiu 

prie šokėjų judėjimo brėžinių 
iki vėlyvos nakties. Dieną dirbu 
savo įprastą darbą, renginiui 
lieka savaitgaliai, valandos po 
darbo, tenka „nuvogti" laiko ir 
nuo šeimos. Be to, dabar mano 
gyvenime atsirado du nauji gy
ventojai — turiu penkis vaikus. 
Reikia pasakyti, kad be šeimos 
paramos, vyro pagalbos būtų 
sunku dirbti ir viską suspėti. 
Jaučiu didelę atsakomybę savo 
darbui, nes taut in is šokis visa
da man buvo būdas pritraukti 
jaunimą, ypatingai dėl to, kad 
šokiui nereikia kalbos, reikia 
tiktai meilės tam šokiui ir tai 
lietuviškai kul tūrai . 

— J ū s ų n u o m o n e , a r tau
t in i s šok i s i š l iks p o p u l i a r u s ? 

— Dabar dalyvių skaičius 
šiek tiek sumažėjęs — šiemet 
dalyvaus daugiau nei pusantro 
tūkstančio šokėjų, nors X šven
tėje dalyvavo virš dviejų tūks
tančių. Dalyvių sumažėjimas, 
manyčiau, t ikrai ne dėl nesido-
mėjimo šokiais. Mokyklose vai
kų šokių grupės yra perpildytos, 
bet gyvenimo sąlygos nulemia, 
kad baigę mokyklas , žmonės 
išsiskirsto po valstijas ir sunku 
sueiti. Kitas dalykas, kad mūsų 
kartai šokis buvo kaip lietu
viškos kul tūros išsaugojimas, 
mes dirbome vedini idėjos. Ir 
dabar mokytojai dirba negauda
mi mokesčio ir ka r ta i s išleidžia 
savų pinigų. Dabar atvykstan
tys turi kitokias idėjas ir norus, 
tai normalu. Laikui bėgant 
žmonės pradeda ieškoti lietu
viškos ku l tū ros ir nori . kad 
vaikai žinotų, kas yra lietuvių 
kultūra. Ilga kalba ir svarsty
mai, bet manau , kad tautiniai 
šokiai tikrai išliks populiarūs. 

D a i v a L i t v i n s k a i t ė 

•Juozas Zikaras. „Sielvartas". Gipsas. 1930 m. 

karams 
Tiems, kas nori pamatyti 

Juozo Zikaro šedevrus, prime

name, kad paroda veiks iki ge
gužės 30 d. 

Vi ta l i j a P u l o k i e n ė 

SKELBIMAI 

• PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai 
nesuveikia. Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovė
mis, kurių centrinės net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"0 

Dažniausiai tai prastas internetinio tipo, o ne telefoninis ryšys. 
Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono TIK 11,9 e t . 
o JAV — 4,9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių papildomų ko
dų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. Registruokitės 
lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik naujiems klientams! 

Gerbiami ffnVnl( 
fet imote koki darbą arba parduodate tavo darbą, pratau tkambmkite 

tel. 773595 4249, rašykite 
darbal0draugat. oru 

arba tkętklte faktą 773 585*294. Šiai dienai turim* apie 70 lietuviu. 
Mkanikę darbo. tie imonit uaH dirbti įvairius darbut, pradedant žmonių 
priežiūra Ir baigiant valymai*, butu malonu, (ei įut padėtumėte tavo tau 

tktilamt įtlkurtl Amerikoje Ir tutlrattl darbą. 

mailto:Tautfd@aol.com



