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Ryškėja nesutarimai 
valdančiojoje koalicijoje 

Du LKDP nariai sustabdė 
narystę Seimo frakcijoje 

Vilnius, balandžio 10 d. 
(BNS) — Seimo krikščionių 
demokratų frakcijos nariai 
Petras Gražulis ir Ignacas 
Uždavinys paskelbė sustab-
dantys savo naryste frakcijoje. 

Seimo nariai kol kas neko
mentavo savo sprendimo. 

Pastaruoju metu krikščionių 
demokratų partija nesutaria 
su konsrevatoriais, savo ben
drais valdančiojoje koalicijoje, 
dėl Europos reikalų ministeri
jos likimo bei Švietimo ir 
mokslo ministro paskyrimo. 

Pagal koalicijos sutartį, 
krikščionys demokratai siūlo 
savo atstovus vadovauti šiai, 
taip pat Užsienio reikalų ir 
Krašto apsaugos ministeri
joms. 

Tačiau konservatoriai pa
staruoju metu nedviprasmiš
kai užsimena, kad švietimo ir 
mokslo ministro paskyrimas 
yra susijęs su Europos reikalų 
ministerijos likimu. Krikš
čionių demokratų nuomone, ši 
ministerija yra nereikalinga, 
tuo tarpu konservatoriai ją 
laiko labai svarbia. 

Kitas krikščionių demokratų 
frakcijos narys Algirdas Pa
tackas šiomis dienomis viešai 
įspėjo, kad jeigu nebus paskir
tas jų deleguotas žmogus va
dovauti švietimo ir mokslo mi
nisterijai, gali sugriūti val
dančioji koalicija. 

Tačiau, partijos pirminin
kas, užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas 
penktadienį pareiškė, kad tai 
yra asmeninė A. Patacko nuo
monė. 

Krikščionių demokratų frak
cija buvo antra pagal dydį 
Seime. Jai priklausė 16 Seimo 
narių. 

Dviems nariams pasitrau

kus, ji tapo trečiąja, nusileis
dama Centro sąjungos frakci
jai, kuriai priklauso 15 narių. 

Pasiūlyti kandidatai i 
švietimo ministro postą 

LKDP pirmininkas Algirdas 
Saudargas penktadienį prem
jerui bei Seimo pirmininkui 
įteikė partijos sprendimą, ku
riuo siūlomi dar du krikš
čionių demokratų kandidatai į 
švietimo ir mokslo ministro 
postą. 

A. Saudargas po susitikimo 
su parlamento vadovu Vytau
tu Landsbergiu žurnalistams 
sakė kandidatūrų neaptari-
nėjęs, o premjerui sprendimą 
perskaitė telefonu. 

Ketvirtadienį partijos valdy
bos posėdyje į šį postą nu
spręsta pasiūlyti Molėtų rajo
no merą Valentiną Stundį ir 
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų viceministrą Vid
mantą Adomonį. Krikščionys 
demokratai neatsiėmė ir poli
tologo Egidijaus Vareikio kan
didatūros. 

Laikinasis krikščionių de
mokratų partijos valdybos pir
mininkas Vytautas Bogušis 
žurnalistams tvirtino, jog 
jiems nebuvo pasakyta, kad E. 
Vareikio kandidatūra atmeta
ma. „Premjeras tik paprašė, 
kad duotume daugiau kandi
datų, į tai mes ir atsi
žvelgėme", sakė jis ir dar 
kartą patvirtino, jog jų partija 
nesirengia atsisakyti šio 
posto. „Tai sutarta ir numaty
ta koalicijos sutartyje, o tas, 
kas priklauso mums, tas ir 
priklauso", sakė V. Bogušis. 

Jis neigė, kad krikščionių 
demokratų ir konservatorių 
koalicija gali iširti dėl nesuta
rimų dėl švietimo ir mokslo 
ministro bei Europos reikalų 
ministerijos likimo. 

URM vadovas prašo panaikinti 
Europos reikalų ministeriją 

Liberalai kritikuoja vyriausybę 
dėl mokesčių didinimo 

Vilnius, balandžio 9 d. 
(BNS) — Lietuvos liberalų 
sąjunga kategoriškai nesutin
ka su vyriausybės sprendimu 
didinti akcizus (pridėtinius 
mokesčius masinio vartojimo 
produktams) degalams, alko
holiui ir tabakui. 

Vyriausybės sprendimas pa
didinti akcizus prieštarauja 
valstybės Konstitucijai, kuri 

* Pateikę raštišką pra
šymą darbuotojai galės darbo 
užmokestį gauti vieną kartą 
per mėnesį. Kitiems dirbantie
siems paliekama teisė gauti 
užmokestį du kartus per mė
nesį, siūloma Darbo apmokė
jimo įstatymo pakeitimo pro
jekte, kurį trečiadienį svarstys 
vyriausybė. Įstatymo projektą 
teikia Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, atsižvelgusi 
į siūlymus, kad dalis darbuo
tojų pageidauja darbo užmo
kestį gauti rečiau nei du kar
tus per mėnesį, kaip dabar nu
mato įstatymas. 

* Valstybės kontrolierius 
Vidas Kundrotas, kalbėdamas 
visuotiniame Seimo posėdyje, 
sakė, kad jo vadovaujama ins
titucija dirba sėkimingai, per
nai „vienas biudžeto litas, 
skirtas valstybės kontrolei grį
žo devyniais". Anot valstybės 
kontrolieriaus, pernai buvo iš
keltos 23 baudžiamosios by
los, atlikta 12 didelių išsamių 
tyrimų. 'BNS> 

„Peržiūrėjome, kokios galimybes plėtoti dvišalį bendradarbiavimą mokslo, aplinkosaugos, taip pat ekonominėje 
srityse", balandžio 10 diena po susitikimo su Lietuvos prt-/.identu Valdu Adamkumi sake JAV ambasadorius 
Lietuvoje Keith C. Smith. Pasak jo, buvusio JAV pilieti išrinkimas Lietuvos vadovu sukėlė nemažą susi
domėjimą Amerikoje, kurios verslininkai eme domėtis investicijų į Lietuvos ekonomiką galimybėmis, prekybinių 
ryšių plėtojimu Lietuvos prezidentas pabrėžė investicijų, .< irios netiesiogiai padeda užtikrinti Lietuvos saugu
mą, svarbą Lietuvos ekonomikai. 

Nuotr.: (Iš kairės) JAV ambasadorius Lietuvoje Keith C. Smith ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 
. (Eltai 

Įvykiai Latvijoje nepablogins 
Lietuvos ir Rusijos santykių 

tokią teisę suteikia tik Sei
mui, teigiama Seimo liberalių 
reformų frakcijos nario Kęs
tučio Trapiko ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje pa
skelbtame partijos pareiški
me. 

Seimo narys pažymi, kad 
Seimas neturėjo teisės perleis
ti vyriausybei teisės nustatyti 
akcizų įkainius. 

Liberalių reformų frakcija 
dar sausio mėnesį kreipėsi į 
Konstitucinį teismą dėl pana
šių valdžios sprendimų atitiki
mo Konstitucijai. 

K. Trapikas taip pat įsitiki
nęs, kad beatodairiškas akcizų 
didinimas prieštarauja vyriau
sybės skelbiamai mokesčių 
mažinimo politikai ir iššaukia 
kainų didėjimą, o akcizų de
galams, alkoholiui ir tabakui 
padidinimas skatina kontra
bandą ir nekokybiškos pro
dukcijos įsigalėjimą, sakė Sei
mo narys. 

Kalbos apie tai, kad akcizų 
didinimas leis padidinti socia
linės sferos darbuotojų atly
ginimus K. Trapiko nuomone 
yra „Valdžios propaganda". Jis 
įsitikinęs, kad akcizai nuo ba
landžio 10 d. didinami dėl to, 
jog vyriausybei nepavyksta 
vykdyti numatyto akcizų su
rinkimo plano. 

Pasak K. Trapiko, per du 
mėnesius į valstybės biudžetą 
nepateko 93 mln. litų pla
nuotųjų akcizo pajamų. 

Vilnius, balandžio 10 d. 
(BNS) — Penktadienį po susi
tikimo su prezidento patarėju 
užsienio politikos ir valstybi
nio saugumo klausimais Albi
nu Januška Rusijos ambasa
dorius Lietuvoje Konstantinas 
Mozelis žurnalistams sakė, 
kad dėl padėties Latvijoje Lie
tuvos ir jo valstybės santykiai 
nesikeis ir toliau liks drau
giški. 

„Lietuvoje tokių problemų 
nėra, ir tikimės, kad nebus", 
pažymėjo ambasadorius, pri
durdamas, kad Lietuvoje vy
rauja kitoks nei Latvijoje 
požiūris į rusus. 

Tačiau K. Mozelis pripažino, 
kad jis truputį nerimauja dėl 
spaudoje paskelbtų pareiš
kimų apie tariamą Rusijos 
priešiškumą bei būtiną Lietu
vos vieningumą. „Juokinga 
kalbėti apie Rusijos prie
šiškumą, nes jos politika pro-

Prezidentūroje 
atidarytas spaudos 

centras 
Vilnius, balandžio 10 d. 

(BNS) — Penktadienį prezi
dentūroje buvo iškilmingai 
atidarytas žurnalistų darbo 
kambarys. 

Atidaryme dalyvavęs prezi
dentas Valdas Adamkus teigė, 
kad tai — velykinė dovana 
žurnalistams. Jis džiaugėsi, 
kad dabar žiniasklaidos dar
buotojams neteks stoviniuoti 
koridoriuose, belaukiant- susi
tikimų pabaigos. 

Naujajame spaudos centre 
jie galės naudotis kompiute
riais, fakso ir kopijavimo apa
ratais, susipažinti su prezi
dento dekretais, nutarimais. 

Vėliau, bendraudamas su 
žurnalistais, šv. Velykų proga 
V. Adamkus Lietuvos žmo
nėms linkėjo giedros nuotai
kos. 

„Velykos man yra giedra, 
viltinga šventė", kalbėjo prezi
dentas, pridurdamas, kad 
būtent to trūksta Lietuvai. Jis 
prisipažino norįs, kad Lietu
vos gyventojai gyventų vely
kine nuotaika, kuri 'ves į' 
šviesesnę, giedresnę ateitį". 

Kitą sekmadienį V. Adam
kaus žmona Alma rengia lab
daros akciją našlaičiams vai
kams, kurių į prezidentūrą 
numatoma pakviesti apie 300. 
Kartu su vaikais ridenti 
kiaušinius žada ir valstybės 
vadovas. 

tinga ir konstruktyvi. Rusijos 
santykiai su Baltijos val
stybėmis geri", teigė diploma
tas. Jis pažymėjo, kad „nerei
kia ieškoti šešėlio ten, kur jo 
nėra". 

Susitikime su A. Januška 
K. Mozelis pakartojo Rusijos 
nuostatą dėl įvykių Latvijoje. 
Jis pažymėjo, kad Rusija sie
kia išspręsti kilusius sunku
mus ir surasti įbi valstybės 
tenkinantį sprendimą, tačiau 
tai turi būti daroma, ne
skriaudžiant „dabar diskrimi
nuojamų žmonių". „Tai mūsų 
žmonės, tai mūsų piliečiai", 
teigė jis. 

Komentuodamas kitą savai
tę įvyksiantį užsienio reikalų 
viceministro Roko Bernoto ap
silankymą Latvijoje, K. Moze
lis sakė, kad tai ^naudingas ir 
įdomus vizitas". 

Jis pridūrė, kad Rusija nori 
kuo geriausios įvykių Latvi
joje raidos ir nesistengia 
aštrinti santykių. 

Jo nuomone, Latvijoje reikia 
išspręsti rusakalbių problemą, 
jų nediskriminuoti. 

Lietuva galėtu 
„prigesinti" Latvijos ir 

Rusijos konfliktą 

Rusijos prezidento konsulta
cinės tarybos narys Aleksandr 
Čiujev mano, kad Lietuva 
„kaip niekas kitas" galėtų pa
dėti, sureguliuojant Latvijos ir 
Rusijos konfliktą. 

„Lietuvos ir Rusijos santy
kiai yra labai geri, ir galima 
būtų sukurti 'tiltelį', kuris ats
vertų priešingas jėgas tiek Ru
sijoje, tiek Latvijoje", sakė jis 
penktadienį spaudos konfe
rencijoje Vilniuje. 

Anot jo, nėra prasmės 
aiškintis, „kokia iš tikrųjų 
buvo demonstracija ir kas ką 
pastūmė" Rygoje, o svarbu 
išsiaiškinti, „kas ir kokie ti
kslai už tų įvykių stovi". 

Neoficialaus vizito į Lietuvą 
atvykęs A. Čiujev sakė norįs 
susipažinti su Lietuvos ekono
mine ir užsienio politika po 
prezidento rinkimų bei supa
žindinti Lietuvos parlamen
tarus apie pasikeitimus Rusi
joje. 

Sausio 13-osios medaliu ap
dovanotas R'j-jos politika* 
sakė atvykęs ;; pagyvinu 3an-
tykių su Lietuvos krikščio
nimis demokratais. Jis pats 
vadovauja Rusijos krikščionių 

demokratų partijai. 
A. Čiujev teigė, kad svarsto

ma galimybė paskelbti bendrą 
abiejų partijų pareiškimą dėl 
įvykių Latvijoje. 

Rusija per Lietuvą 
nebetiekia kuro Latvijai 

Rusija nutraukė dyzelinio 
kuro tiekimą per Biržus į 
Ventspilio uostą, o naftos tie
kimas Latvijai sumažintas 
maždaug penktadaliu. 

Nafta \ Ventspilį, pasak 
„Naftotiekio" darbuotojo, pum
puojama, tačiau mažesniu na
šumu. Įmonės ekonomistė 
Rita Dagienė mano, kad Rusi
jos naftos tiekimas Latvijai 
mažėja ne tik dėl politinių 
priežasčių, bet ir dėl suma
žėjusių pasaulinių naftos kai
nų. 

Pirmąjį šių metų ketvirtį 
per Biržus į Ventspilį ir 
Mažeikius transportuota iš 
viso 6.1 mln. tonų naftos ir dy
zelinio kuro — 17 proc. dau
giau nei pernai tuo pat metu, 
kai buvo perpumpuota 5.2 

naftos ir dyzelinio mln. 
kuro. 

tonų 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(Elta) — Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas 
įsitikinęs, jog Europos integra
cijos reikalus Lietuvoje turi 
derinti viena institucija, glau
džiau bendradarbiaujanti su 
Užsienio reikalų ministerija 
bei tiesiogiai pavaldi vyriausy
bei. Tai jis pareiškė penkta
dienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje. 

Kaip žinoma, A. Saudargas 
ne kartą siūlė tiksliau api
brėžti Europos reikalų minis
terijos veiklos sritį bei tikslin
ti patį institucijos pavadini
mą. Krikščionių demokratų 
frakcija įsitikinusi, kad tokia 
institucija yra iš viso nereika
linga, nes tas pačias funkcijas 
atlieka Užsienio reikalų bei 
Ūkio ministerijos. 

„Pagrindinis šios instituci
jos trūkumas yra tas, kad Eu
ropos reikalų funkcijos sudė
tos su kitomis funkcijomis — 
privatizacijos ir investicijų 
skatinimo", mano A. Saudar
gas. 

Valdančioji konservatorių 
frakcija tebesilaiko nuomonės, 
jog Europos reikalų ministeri
ja reikalinga, nors ir sutinka 
pakeisti jos pavadinimą į Eu
ropos reikalų ir ekonominės 
plėtros ministeriją. 

* Naujasis Lietuvos svei
katos apsaugos ministras 
Mindaugas Stankevičius žada 
tęsti reformas, o pirmiausia — 
susipažinti su ministerijos fi
nansine padėtimi. Radijo sto
čiai „Radiocentras" ministras 
pabrėžė esąs prieš bet kokį 
ministerijos aparato „valy
mą", tačiau „tai nereiškia, 
kad nekompetentingi darbuo
tojai liks ministerijoje", sakė 
jis. M. Stankevičius neketina 
keisti to, ką ankstesnysis mi
nisterijos vadovas Juozas Gal
dikas darė gerai. Ministras 
įsitikinęs, jog pirmuosius svei
katos apsaugos reformos 
žingsnius žengė jo vadovauja
ma vyriausybė 1996 m., kai 
buvo priimti pagrindiniai do
kumentai. ,BNS) 

Vyriausybė pradėjo 
konsultacijas dėl studijų 

finansavimo 
Vilnius, balandžio 10 d. 

(BNS) — Mokslo ir studijų fi
nansavimo reikalus apsvarstė 
vyriausybės atstovai ir aukš
tųjų mokyklų rektoriai. 

Susitikime dalyvavo Mokslo 
ir studijų departamento prie 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos direktorius Rimantas Sli
žys, vyriausybės patarėjas 
švietimo ir mokslo klausimais 
Albertas Žalys, kiti vyriau
sybės, Finansų bei Švietimo ir 
mokslo ministerijų atstovai. 

Kaip pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba, susitikime 
buvo pasikeista nuomonėmis 
aukštųjų mokyklų valstybinio 
finansavimo klausimais, kal
bėta apie studentų, įstojusių į 
valstybės finansuojamas vie
tas, ir laisvųjų klausytojų san
tykio aukštosios mokyklose 
problemas, minimalių biu-
džPto lėšų aukštosios moky
kloms nustatymo metodikos 
projektą. 

Vilniaus universiteto rekto
rius Rolandas Pavilionis sakė, 
kad toks susitikimas e>ąs 
..! įbai pozil yvus . KOS . 
„Džiugu, kad valdžia piadtda 
reaguoti į mūsų keliamas pro
blemas", sakė jis. 

R. Pavilionis teigė susiti
kime stengęsis išspręsti prin
cipinius klausimus, tačiau, 
anot jo, jokių konkrečių spren
dimų ar susitarimų pasiekta 
nebuvo. Anot jo, iki šiol depar
tamentas nevykdė jokios 
mokslo politikos, ir per 8 me
tus nebuvo pasiekta jokios 
pažangos mokslo ir studijų sri
tyje. 

Šį pavasarį vyriausybė 
triukšmingai diskutavo su 
rektoriumi R. Pavilioniu, kal
tindami vienas kitą nepakan
kamu finansavimu ir ne
pagrįstomis pretenzijomis. 

* Seimas nutarė trims 
mėnesiams pratęsti Seimo 
laikinosios komisijos, tirian
čios Kauno savanorių nepa
klusnumo akciją 1993 metais, 
darbą. Ši komisija buvo suda
ryta praėjusių metų rugsėjį, 
jai vadovauja parlamentaras 
Liudvikas Sabutis. Tada gru
pė Savanoriškos krašto apsau
gos tarnybos karių ginkluoti 
įsikūrė Pakaunės miškuose ir 
keletą mėnesių atsisakė pa
klusti valdžios nurodymams 
grįžti į nuolatinės dislokacijos 
vietas. 

A. Saudargas siūlo konser
vatoriams diskusiją dėl Euro
pos reikalų ministerijos atei
ties pradėti iš esmės „pade
dant į šalį emocijas ir visiškai 
netinkamas asociacijas su ki
tais klausimais". 

* Savivaldybių veiklą nuo 
šiol kontroliuos vyriausybės 
skiriami pareigūnai — vyriau
sybės atstovai, numatyta Sa
vivaldybių veiklos teisinės 
priežiūros įstatymo projekte. 
Įstatymas keičiamas dėl Kons
titucinio teismo išvados, kad 
Apskrities valdymo įstatymo 
pakeitimai bei vyriausybės at
stovo įstatymo pripažinimas 
netekusiu galios prieštarauja 
Konstitucijai. Įstatymo pro
jekte numatyta, kad vyriausy
bės atstovą skiria ir atleidžia 
vyriausybė valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų minis
tro teikimu. Vyriausybės ats
tovui suteikiama teisė potvar
kiu sustabdyti įstatymams 
prieštaraujančio sprendimo 
vykdymą ir reikalauti, kad 
sprendimą priėmusi instituci
ja šį reikalavimą apsvarstytų 
artimiausiame posėdyje. 
* Vidaus reikalu ministeri

ja skirs pinigines premijas už 
informaciją apie asmenis, or
ganizavusius ir vykdžiusius 
sprogdinimus bei padegimus. 

Piliečiai, pateikę svarbių 
žinių, padėjusių sulaikyti ir 
patraukti baudžiamojon at
sakomybėn nusikaltėlius, bus 
premijuojami iki 10,000 litų, o 
jų anonimiškumas garantuoja
mas, pranešė VRM spaudos 
tarnyba. 

Pranešime sakoma, kad poli
cija greičiau išaiškins nusikal
timus, ypač sprogdinimus ir 
padegimus, jei liudytojai ne
vengs suteikti informacijos 
teisėsaugos institucijoms. 

Piliečiai gali skambinti VRM 
pasitikėjimo telefonu. Infor
maciją taip pat galima teikti 
raštu. 

* Prezidento patarėjas 
Raimundas Mieželis atsi
sakė atlyginimo. Jo pareiš
kime Prezidentūros buhalteri
jai prašoma neskaičiuoti ir ne
mokėti jam atlyginimo. Jokie 
tokio prašymo motyvai pa
reiškime nenurodomi. Prezi
dento patarėjas šiuo metu yra 
Amerikoje. R. Mieželis gauna 
pensiją už darbą bendrovėje 
„Container Corporation of 
America". Jis yra buvęs šios 
bendrovės viceprezidentas. 

* Lietuvos socialdemok
ratai stebėtojų teisėmis pri
imti į Europos socialistų parti
ją (ESP), vienijančią Europos 
socialdemokratus ir socialis
tus. ESP turi tikruosius na
rius ir stebėtojus. Tikraisiais 
nariais gali būti Europos Są
jungos valstybių partijos, o 
stebėtojais ES nepriklausan
čių valstybių socialdemokratai 
ir socialistai. Lietuvos Social
demokratų partijos (LSDP) 
pirmininkas Aloyzas Sakalas 
sakė, kad tapusi ESP nare 
LSDP gaus įvairią informaci
ją, savo idėjų palaikymą. ESP 
žada pakviesti keletą jaunų 
asmenų iš Lietuvos ir padėti 
jiems ruoštis tapti politikais. 

'Eltai 

KALENDORIUS ' 
Balandžio 14 d.: Tiburci-

jus, Valerijonas. Maksimas, 
Liudvika. Visvaldas. 

Balandžio 15 d.: Petras, 
Gema, Anastazija, Nase, Vil
nius, Vaidote. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS' 
DVASIŠKUMAS TALKINA GYDYMUI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Jei domėjausi dabartine me
dicinos pažanga per paskuti
nius keletą metų, sužinojai, kad 
trečdalis amerikiečių naudoja
si pasirenkamuoju gydymu 
(alternative medicineh Ma
žiau žinomas faktas, kad kas 
ketvirto amerikiečio tas pasi
renkamasis gydymas yra mal
da. 

Tikyba yra savitas dalykas. 
Dabartiniai tyrinėtojai pra
dėjo dokumentuoti apčiuopia
mą, objektyvų ir mokslišką 
įrodymą apie įtarimą, kad 
dvasinė veikla įtakoja fiziolo
ginį ir psichologinį gėrį. 

Dabar ir mes iš arčiau 
žvilgterėkime į tų mokslinin
kų tyrimų duomenis, idant 
mes pritaikytume tą dvasiš
kumo įrankį savai gerovei. 

Tyrimai įtaria, kad 
religija gydo 

Keleto epidemiologinių tyri
mų duomenys laiko tikėjimą, 
padedant sveikatai. Tokie Du-
_ke universiteto tyrinėtojai da
bar susekė, kad senesnieji 
bažnyčios lankytojai turi di
desnį atsparumą ligoms, paly
ginti su nedalyvaujančiais pa
maldose. 

Kitas tyrimas nurodo, kad 
religinis atsidavimas veikia 
kaip atspara nuo įtampos ir 
kad religingi žmonės rečiau 
negaluoja nusiminimu — dep
resija. 

Dauguma ekspertų mano, 
jog minėti gerumai turi ryšio 
su faktu, kad bažnytiniams 
žmonėms daugiau padeda vi
suomenė ir tas rišasi su geres
ne sveikata. •> 

Vienas svarbus tyrinėtojas 
yra dr. Herbert Benson iš Har
vardo universiteto. Jis mano, 
kad vien pats religinis tikėji
mas gerina sveikatą, nes žmo
nės turi biologinį reikalą tikėti 
į viršžmoginę esybę. 

Yra ir daugiau pasirenka
muoju gydymu besinaudojan
čių, kurie tvirtina, jog yra 
moksliški įrodymai, kad mal
da psichologiškai talkina, ne 
tik pamaldžiam asmeniui, bet 
taip pat teikia psichologinę 
naudą tiems, už kuriuos mel
džiamasi. 

San Francisco General Hos-
pital, tos ligoninės širdies gy
dymo centre, buvo atliktas 
garsus, „dvigubai aklas" tyri
mas, kur pacientai buvo sus
kirstyti į dvi grupes. Tik už 
vieną tų pacientų grupę mel
dėsi savanoriai, net nebuvę 
ligoninėje. Na. ir nuostabus 
dalykas atsitiko. Tie, už ku
riuos buvo melstasi, daug 
lengviau sirgo —jiems reikėjo 
mažiau talkos kvėpavime, 
rečiau į jų rykles reikėjo triū-
beles statyti, mažiau jiems 
reikėjo šlapimą varančių vais
tų ir antibiotikų, tokiems re
čiau sutindavo plaučiai (ede

ma) ir rečiau juos reikėjo gai
vinti, palyginti su tais kontro
liniais, už kuriuos niekas 
nesimeldė. 

Maldos poveikio 
mechanizmo aiškinimas 

Jei malda talkina abiem: be
simeldžiančiam ir tam, už ku
rį meldžiamasi, tai koks yra 
tokio reiškinio mechanizmas" 
Tie ir tos, už save ir kitus be
simeldžią ir besimeldžiančios, 
jaučiasi mažiau apsunkinti ir 
apsunkintos, paprastai, vien 
dėl to, kad jaučiasi kažkaip 
prisidėję prie savo. Kartais 
malda yra būdas įveikti ne
įveikiamai atrodančią padėtį, 
kaip nepagydomą ligą ar pa
dėti mylimam, kuris atsisako 
protauti. Tais atvejais malda 
atpalaiduoja įtampą ir tas su
žadina kūne pasigaminimą 
natūralių nervus raminančių 
vaistų trankvilaizerių, kaip 
endomorfinas. 

Daug sunkiau yra moks
liškai suprasti, kaip malda ga
li padėti tiems, už kuriuos 
meldžiamasi. Giliai tikintieji 
ir tokios tikinčiosios tą su
pranta be sunkumų: tai Dievo 
Apvaizda. O mažiau dvasiški 
tyrinėtojai maldos poveikio 
reiškinius aiškina viršjausmi-
niu jutimu (extrasesory per-
ception), kas yra žmogaus pa
jėgumas perduoti teigiamą 
energiją per didelius nuoto
lius. 

Dvasiškėkime 
išmintingai 

Paciento paraginimas į dva
siškumą gali būti lengvas ar 
sunkus. Jei, taip raginant, 
jautiesi patogiai, nedaryk 
dviejų klaidų, taip elgiantis. 
Jei esi stipriai religingas, ži
nok, kad vieni asmenys noriai 
priims naują dalyką, bet bus 
ir tokių, kurie priešinsis, nes 
jau nuo seno turi kitokius 
įsitikinimus. Tokiems nepadė
si sveikti, jiems prieštarau
jant. 

Dar ir antro dalyko venk; 
nemanyk, kad asmenys, nesi-
domį religija, nesidomi ir dva
siškais dalykais. Mums vi
siems ir visoms reikia pras
mės gyvenime, todėl daugelis 
siekia aukštesnių tikslų. Or
ganizuota religija nesidomin
čius asmenis skatinkime šlie
tis prie žmoniškųjų dalykų bei 
raginkime atsinaujinti gerais 
darbais, kas įžiebs kibirkštį jų 
gijimui. Sėkmės. 

* Gripas ir ūmios viru
sinės kvėpavimo takų infekci
jos Lietuvoje visai įsisiautėjo. 
Jau daugiau kaip dvidešim
tyje mūsų miestų bei rajonų 
šios ligos yra peržengusios epi
deminį slenkstį — serga dau
giau kaip po 100 žmonių iš 
10,000 gyventojų. Aukščiau-

Lietuvos Vyčių veikėjo Mar t in Gestauto darbo lietuviška koplytėlė su 
Marijos s t a tu l a prie jo n a m ų Jus t ice , IL. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

ŠV. PETRO ABATIJOS ŽINGSNIS 
LIETUVOJE 

Solemo (Solesmes) šv. Pe
tro vienuolynas šį pavasarį 
įsikurs Lietuvoje. Vyres
nioji Europos bažnyčios se
suo lenkiasi prie jaunes
niosios. 

Solemo abatijos vienuoliai 
benediktinai Prancūzijos krikš
to sukakties proga nutarė 
1996 m. pabaigoje Lietuvoje 
įkurti vienuoliją. 1991 m. du 
jauni, trokštą pradėti vienuo
linį gyvenimą, lietuviai katali
kai pasibeldė į vienuolyno, 
stovinčio ant Sarthe upės 
kranto, duris. Jie norėjo grįžę 
kuo greičiau savo krašte at
kurti benediktinų tradicijas. 
Nuo tada, beveik po septyne
rių metų, ši mintis ir prak
tiškai įgyvendinta. 

Benediktinai į šiauriavaka-
rius nuo Kauno, tarp Kelmės 
ir Šiaulių įsigijo septynias
dešimt hektarų žemės plotą. 
Lietuvos vyskupai šią vienuo
liją labai palankiai sutiko. 

Lietuvos katalikai itin pa
geidavo savo krašte turėti tė
vus benediktinus. Jiems knie-

sias sergamumo rodiklis — 
282 iš 10,000 — užregi
struotas Visagine, 234 — Uk
mergės rajone, 231 — Vil
niuje, 222 — Panevėžyje, 218 
— Vilniaus rajone. 

Lietuvoje per 1997 metus, 
palyginti su 1997 metais, 
sumažėjo gyventojų sergamu
mas kai kuriomis infek
cinėmis ligomis. Dizenterijos 
atvejų pernai užregistruota 22 
proc.. virusinių hepatitų — 19 
proc. mažiau negu 1996 me
tais. Tačiau sergamumas tri
chinelioze padidėjo 15 pro
centų. Nerimą kelia tuberku
liozė ir profesinės ligos. Kas
met nustatoma iki 600 naujų 
profesinių ligų atvejų. 

SOS Vaikai! Va lakampių miške J iems suremontuoti namai , kuriuose kažkada gyveno J u s t a s Paleckis su 
Seimą Grįžę iš mokyklos, vaikai susibūrė apie BALFo pirmininkę Maria Rudienę, kuri juos a p l a n k ė su šalpa iš 
Amerikos SOS pirm Elena Kubiliene aiškina vaikučiams apie BALFa. 

tėjo turėti vietą, kur galėtų 
pasimelsti ir susikaupti. „Sie
lovadoje dirbą kunigai labai 
apkrauti, tad jie ten galės dva
siškai atsigaivinti", mano So
lemo vadovai. Jie žino, kad 
„Lietuvai būtina turėti šitokių 
dvasinės atgaivos vietų, nes 
jie, atsikratę teorinio materia
lizmo, pakliuvo į praktinį ma
terializmą". 

Nedidelėje, apie keturių mi
lijonų gyventojų valstybėje, 80 
procentų katalikų ir tiek pat 
procentų tikrųjų vietinių gy
ventojų. Ši tauta pakrikštyta 
1387 m. Tatai pati jauniausio
ji Katalikų Bažnyčia Europo
je. Užtatai ji kur kas daugiau 
buvo persekiojama maskviškio 
komunizmo. Po kruvinų naciz
mo siautėjimų, vieną 1944 m. 
naktį Stalino įsakymu specia
lūs sovietiniai daliniai išgabe
no apie aštuntadalį gyventojų 
į Sibirą ir Vidurinę Aziją. Tik 
nedaug kas tesugrįžo. Didžiu
ma vyskupų, taip pat ir ku
nigų irgi buvo išvežti. Anot 
„Pagalbos vargstančiai Baž
nyčiai" duomenų, anuomet su
mažėjo apie 30 procentų Lie
tuvos gyventojų. 

Bendras kunigų skaičius 
nuo 1940 iki 1950 m. sumažė
jo nuo 1,580 ligi 400. Vienin
telėje neuždarytoje Kauno ku
nigų seminarijoje teišliko pats 
mažiausias klierikų skaičius, 
palyginus 1945 su 1953 m., jų 
iš 150 tebuvo 45. 

Ligi pat 1980 m. žiauraus 
susidorojimo metų nemaža ku
nigų buvo sunaikinti; anais 
laikais daugel lietuvių dva
siškių sulaukė lenkų kunigo 
Popieluškos likimo. 

Tačiau dvasinis pasiprieši
nimas nesiliovė. Nuo 1972 m. 
grupė pogrindinių redaktorių 
pradėjo spausdinti garsiąsias 
„Lietuvos Bažnyčios Kroni
kas". Tomis dienomis buvo su
imta drąsioji religinė pogrindi
ninke Nijolė Sadūnaitė po ilgo 
tardymo Vilniaus KGB rūsiuo
se ištremta. Nuo tol ši vienuo
lė tapo tautinės ir religinės šio 
krašto nepriklausomybės sim
boliu. 

Naujosios grumtynės 
dėl sąžinės 

Savo kelionės po Vakarus, 
konkrečiai Prancūzijoje, metu 
Nijolė Sadūnaitė 1989 m. pasi
baisėjo vakarietiškosios Euro
pos kultūros supuvimu. Ši 
Dievui savo gyvenimą pašven
tusi mergina buvo labai su
krėsta, ant Paryžiaus namų 
sienų pamačiusi rėksmingus 
pornografinius plakatus, 

viešnamius, jaunimui siūlo
mus netinkamus spektaklius. 
Ko negalima būtų pasakyti 
apie anais laikais komunisti
nio pasaulio šalis: išties kita 
rykštė, — dažniausiai nemato
ma, papirkinėjimas, išdavys
tes, tokie įprasti „antrojo pa
saulio" visuomenėje, anapus 
„geležines uždangos". Visgi 
šiandien, išgriovus tas užtva
ras, Lietuva susidūrė su tomis 
pačiomis bėdomis kaip ir Va
karai: ją užgriuvo tas pats 
praktinis materializmas, su
sipynęs su pražūtingu dorovi
niu laicizmu, nūnai užkaria
vusiu vos ne visą Europą. Pra
našiškai 1980 m. pradžioje 
Solženycinas rašė: „Kur kas 
lengviau pavergti žmones por
nografija negu tremtimi". Iš 
tikrųjų seksualinio poveikio 
grandinės nėra matomos, bet 
gali būti ateityje išnaikintos 
ar sumažintos malda, pasnin
ku ir atgaila. Toks žygis yra 
kur kas sunkesnis negu glež-
niausi politinio išsilaisvinimo 
veiksmai. 

Toks Nijolės Sadūnaitės ir 
kitų kunigų bei pasauliečių 
katalikų naujosios vakarietiš
kos materializmo grėsmės at
skleidimas savaime dar šian
dien ir visados būtinai verčia 
saugotis įvairiausių stabmel
diško materializmo apraiškų. 

„Bažnyčios negandos pasau
lyje" žurnale „Pagalba vargs
tančiai Bažnyčiai" rašoma: 
„Penkiasdešimtį metų nu
trauktas religijos dėstymas 
žmonėms pats reikalingiau
sias, nes religinė praktika 
dažniausiai apsiriboja vien tik 
kai kuriomis apeigomis (krikš
tu, jungtuvėmis, iškilmingo
mis laidotuvėmis ir kai kurio 
mis religinėmis šventėmis. 

Bičiuliškas patarimas 

Tokių dalykų akistatoje So
lemo vienuolija stengiasi pa
gelbėti Lietuvos žmonėms. Iš
ties dvylika vienuolių rengia
si išvykti, aštuoni Solemo pro-
fesai, iš kurių šeši yra kuni
gai, ir keturi vienuolijoje ren
giami broliai lietuviai. 

Bažnyčia statoma iš gyvųjų 
akmenų: iš esmės naujojo vie
nuolyno įkūrimas Lietuvos že
mėje prasidėjo sielose, kai du 
pirmieji jauni lietuviai kandi
datai vieną 1991 m. rudens 
dieną atsiradę prie Solemo 
vienuolyno slenksčio prašė 
kur kas vertingesnės dvasinės 
išmaldos. Vienas iš tų dviejų 
vaikinų suvokė vienuolinio gy
venimo esmę, antrasis šį sun
kų kelią metė. Tačiau į jo vie
tą atėjo kiti du jauni lietuviai. 

Vienuolinis gyvenimas Lie
tuvoje prasidėjęs 1405 m. nu
trūko daugiau nei po dviejų 
šimtmečių. 1884 m. patvaldiš-
koji caro valdžia ieškojo kliū
čių vienuolijas išnaikinti. Ne
paisant to, dvi moterų vienuo
lių benediktinių bendruome
nės išsilaikė per visą soviet
metį ligi 1991 m. Šiomis die
nomis baigiamos statyti laiki
nos vienuolyno patalpos grei
čiausiai bus panaudotos kaip 
nakvynės namas svečiams. 
Galutinis namų projektas iš 
tikrųjų bendrai tebesvarsto-
mas lietuvio ir prancūzo archi
tekto. 

žlugus komunizmui, nema
ža Vakarų kongregacijų įsikū
rė Lietuvoje: Šv. Jono broliai, 
Betliejaus seserys, Ėmimo į 
dangų seserys, Marijos misijų 
pranciškonės, karmelitės, 
Opus Dei kunigų bendruome
nė Vilniuje ir kt. 

Solemo vienuolyno abatas 
Philippe Dupont pasakė: „Jei 
mes nusikraustysime Lietu
von, tai, kaip Bažnyčios vyres
nioji ir galbūt kaip didesnioji 
sesuo, pagelbėsime pačiai jau
niausiajai ir paskutiniajai se
sutei, Lietuvai, pakrikštytai 
1387 m." Iš kitos pusės, bene
diktinai jaučiasi atsakingi už 
tai, kad kuriasi tokioje vals-
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tybėje, kur sektos stipriai lei
džia savo šaknis, kad užpil
dytų teorinio ateizmo krizės 
paliktą tuštumą. Naujasis Lie
tuvoje įkurtas vienuolynas va
dinsis didžio Europos evange-
lizatoriaus šv. Benedikto var
du. Jis bus įkurtas netoli 
pranciškonų steigiamos bend
ruomenės, prie garsiojo Kry
žių kalno, lietuvių persekioji
mo laikais simbolinės vietos. 

Pirmieji vienuolijos įkūrėjai, 
kaip manoma, Lietuvoje turė
tų atsirasti per 1998 m. Vely
kas. Tatai graži įkurtuvėms 
data — dvasinio tautos atgi
mimo šventė, katalikiškos ša
lies gražiai atlaikytas išmėgi
nimas. 

Iš prancūzų k. vertė ir 
spaudai parengė 

kun. J. Ambrasas, SJ 

KELIONĖ Į ROMĄ 

Vasario 1- 14 d. Vilniaus ku
nigų seminarijos rektorius, se
minarijos penktojo kurso stu
dentai, seselės ir keletas Vil
niaus arkivyskupijos kunigų 
buvo išvykę į piligriminę 
pažintinę kelionę po Italiją. 
Šią išvyką organizavo semina
rijos rektorius kun. H. F. Fis-
cher, vadovaudamasis arki
vyskupo A. J. Bačkio mintimi, 
jog kiekvienam būsimajam 
kunigui vertėtų pamatyti 
Romą ir Vatikaną — Baž
nyčios, kuriai jis rengiasi tar
nauti, širdį. Kelionės dalyviai, 
be kitų architektūrinių ir isto
rinių vietų, aplankė visas ke
turias patriarchalines bazili
kas, ypač daug dėmesio skir
dami Sv. Petro bazilikai, šv. 
Pranciškaus Asyžiečio, šv. Ko
trynos Sienietės, šv. Antano, 
šv. Ignaco ir daugelio kitų 
Šventųjų palaikus, kartu su 
arkivyskupu A. J. Bačkiu da
lyvavo kas mėnesį vykstan
čiose Romos lietuvių bendruo
menės šv. Mišiose lietuvių ko
plyčioje. Svarbiausias šios ke
lionės įvykis buvo šv. Mišios 
su šventuoju Tėvu jo asme
ninėje koplyčioje ir po to trum
pas susitikimas su juo. 
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DIENOS CENTRŲ 
VADOVŲ SEMINARAS 

PALEMONE 

Vasario 28 d. Marijos Krikš
čionių Pagalbos dukterų (sale
ziečių) namuose Palemone vi
suomeninė organizacija „Gel
bėkime vaikus" surengė semi
narą, kuriame buvo aptartos 
šiuo metu Lietuvoje veikian
čių Dienos centrų aktualijos, 
problemos bei perspektyvos. 
Daugiau kaip pusšimtis semi
nare pasisakiusių Dienos 
centrų vadovų bei globėjų vie
ningai pritarė, kad Dienos 
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Tel. (630)4350120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGŪA 
166 E. Supertor, Švito 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave., 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 70*6366622 
4149 W. 63rd. St 

Tel. 773-735-7709 
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lmvn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel.706-422-6260 

DR. L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706)5964056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 VV.95 St Tai. 706422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v, antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad 9 v.r. - 12 v.p.p. 

EDMUNDAS VIZJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773585-7755 
Valandos pagal susitarimą. 

centrai būtini ir iš tikrųjų rei
kalingi. Atsiradus tokiems 
centrams, gimsta nauja pre
vencinio darbo su vaikais me
todika, kuriai reikia valstybės 
paramos bei finansavimo. Iki 
šiol Dienos centrai, kurių yra 

kelios dešimtys, išlaikomi vie
tinių valdžios struktūrų, gera
noriškų ir entuziastingų žmo
nių. Tačiau, anot seminaro da
lyvių kreipimosi j Seimą ir vy
riausybe, norint, kad Dienos 
centrai išliktų ir gyvuotų, juos 
turėtų pripažinti ir nuolat fi
nansuoti valstybė. 
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BYLA VEL ARTĖJA PRIE 
TEISMO 

RIMA JAKUTYTĖ 
Buvęs premjeras Adolfas 

Šleževičius jau susipažino su 
papildyta skandalingo priva
taus indėlio baudžiamąja byla. 
Studijuoti 2,863 baudžiamo
sios bylos lapus baigė ir kitas 
kaltinamasis — buvęs Lietu
vos akcinio inovacinio banko 
valdybos pirmininkas Artūras 
Balkevičius, kovo 5 d. pranešė 
Elta. 

Abu kaltinamieji su savo 
gynėjais paprašė 1996 m. sau-
sios 23 dieną iškeltą bylą nu
traukti, kadangi joje nesą nei 
nusikaltimo įvykio, nei įro
dymų. 

Pernai Vilniaus apygardos 
teismas savo tvarkomajame 
posėdyje, o vėliau ir Lietuvos 
apeliacinis teismas nesutiko, 
kad kaltintojų sukauptos me
džiagos pakanka įrodyti ek
spremjero piktnaudžiavimą 
tarnyba. Byla buvo grąžinta 
tardymui papildyti. 

Atnaujintas kaltinimas yra 
pateiktas pagal tris baudžia
mosios bylos epizodus: dėl pa
darytos žalos Vilniaus bankui 
— 2,042 doleriai, Lietuvos ak
ciniam inovaciniam bankui — 
20,382 litai, taip pat valstybės 
interesams bei dėl oficialaus 
dokumento suklastojimo ir jo 
panaudojimo užvaldant LAIB 
turtą — 3,395 litai. Manoma, 
kad pasibaigus A. Šleževičiaus 
indėlio terminui LAIB-e, atga
line data pasirašyta dar viena 
sutartis, pagal kurią eksprem
jeras gavo nepriklausančias 
palūkanas. Todėl ir tuometi
nis LAIB vadovas A. Bal
kevičius kaltinamas piktnau
džiavimu pasitikėjimu ūkinėje 
veikloje, nes su jo žinia su
klastojus oficialų dokumentą, 
buvo padaryta žala bankui. 

Priminsime, kad didžiausias 
siaodalas Lietuvoje kilus, su
žinojus, kad tuometinis prem
jeras A. Šleževičius atsiėmė 
savo asmeninį indėlį iš Akci
nio inovacinio banko likus vos 
kelioms dienoms iki jo už
darymo 1995 metu pabaigoje. 
Tada A. Šleževičius pasiėmė 
135,000 litų indėlį. 

Kaip gyvena buvęs premje
ras, laukdamas teismo, dien
raštis „Lietuvos rytas" rašė 
praėjusių metų gruodžio 20 
dieną straipsnyje „Laukdamas 
teismo ekspremjeras mėgau
jasi prabanga". Tikėtina, kad 
ekspremjeras per tuos tris 
mėnesius nenuskurdo, todėl 
supažindinsime su anuo „Lie
tuvos ryto" straipsniu. 

Atsisveikinęs su premjero 
postu A. Šleževičius po poros 
mėnesių pradėjo dirbti Vokie
tijos įmonių GEA atstovu Bal
tijos valstybėse bei NVS 
šalyse. Pagrindinė įmonių 
veiklos sritis — maisto pra
monės technologijų gamyba ir 
jų diegimas. 

1996 m. vasarą atstovybė 
atidarė savo būstinę Vilniaus 
Teatro gatvėje. Šio kapitalinio 
namo, kurio laiptinėje lubas 
laiko atlantai, pirmajame 
aukšte lenkmečiu buvo kaž
kokia valstybinė įstaiga, so
vietų laikais gyveno žmonės. 
Nupirkus jų butus, buvo 
įrengta GEA atstovybė. Ben
dras šių patalpų plotas — 400 
kvadratinių metrų. „Tai — 
mano nuosavybė", tuomet 
„Lietuvos rytui" sakė A. Šle
ževičius. Praėjusių metų pra
džioje vietoje atstovybės buvo 
įregistruota užsienio kapitalo 
įmonė „GEA PT Baltic Ltd.", o 
jos prezidentu tapo A. Šle
ževičius. Antrą algą jis sakė 
gaunąs kaip įmonių vado
vybės patarėjas. 

Buvęs premjeras teigė, kad 
jį susirado įmonė ir kad su juo 
susiję skandalai verslo karje
rai nepakenkė. 

Vienas didelių ekspremjero 
meto užsakymų — degtinės 
gamybos technologija gamy
klai Šiaurės Osetijoje. Šį deg
tinės fabriką stato Kauno ben
drovė „Mitnija". Tris keturis 
kartus per mėnesį iš Karmė
lavos oro uosto skrydžiui į 
Vladikaukazą kyla aviakom
panijos „Lietuva" lėktuvas, 
kuriuo skrenda degtinės ga
myklą Kaukaze statantys dar
bininkai. Pats A. Šleževičius 
šiais lėktuvais į Vladikaukazą 
neskraido. Jis naudojasi Vil
niuje įregistruotos aviakompa
nijos „Aurela", turinčios lėk
tuvus TU-134A su moderniai 
įrengtu salonu, paslaugomis. 
Pats A. Šleževičius teigė, jog 
asmeniniams pinigams inves
tuoti esą įdomesnių projektų, 
nei degtinės gamykla Kau
kaze. 

Pasak „Lietuvos ryto", eks
premjeras jau kuris laikas ne
gyvena prestižiniame bute so
stinės Blindžių gatvėje Žvė
ryne. Šiame bute liko gyventi 
jo žmona Birutė Šleževičienė 
ir jaunesnioji duktė Aistė. Tuo 
tarpu A. Šleževičių rytais gali
ma pamatyti, išvykstantį iš 
vieno Vilniaus senamiesčio 
kiemų Mėsinių gatvėje. Kal
bėtis apie butą Mėsinių gat
vėje jis atsisakė. 

Prieš kurį laiką spaudoje 
buvo skelbimas, kad parduo
damas naujas, visiškai įreng
tas 2 aukštų su mansarda 
sublokuota, gyvenamasis na
mas Mėsinių gatvėje. Bendras 
plotas 263 kv. metrai. Kaina 
270,000 dolerių. Iš nuotraukos 
„Lietuvos ryto" žurnalistai 
atpažino tą kiemą, iš kurio ry
tais išvažiuoja buvęs premje
ras. Būstas esąs įsigytas A. 
Šleževičiaus vyresniosios duk
ters Kristinos Navickienės 
vardu. 

Pasak „Lietuvos ryto", šiame 

Laisvės alėja Kaune. 

senamiesčio kieme dabar gali
ma pamatyti bent tris, su A. 
Šleževičiaus asmeniu susiju
sius, automobilius — „Grand 
Cherokee", „Opel Omega" ir 
„Opel Astra". Kalbama, jog 
„Opel Astra" A. Šleževičius 
dovanojo naujajai gyvenimo 
draugei, dar neseniai dirbu
siai Vyriausybės rūmuose. 

Vyresniosios A. Šleževičiaus 
dukters K. Navickienės vardu 
Aukštaitijos valstybiniame 
parke, prie Žeimenio ežero, 
statomas 260 kv. m. ploto na
mas. 

Kai paaiškėjo, kad A. 
Šleževičius deklaruoja, 1996 
metais uždirbęs kone milijoną 
litų, į spaudą kreipėsi ignali
niečiai statybininkai, dirbę 
prie premjero dukros vardu 
statomo namo. Pasak jų, A. 
Šleževičius jiems už darbą liko 
skolingas daugiau kaip 10,000 
litų. 

Seni ryšiai A. Šleževičių sie
ja su bendrovės „C. Olsen Bal
tic" vadovo poste jį pakeitusiu 
Pranu Dailide. Abu jie statėsi 
namus Avižieniuose. Tačiau 
nebaigto statyti namo ir 
žemės sklypo A. Šleževičius 
atsikratė iškart, kai tik prara
do premjero postą. Namas 
buvo parduotas N. Jacevičiui, 
iš kurio A. Šleževičius dukters 
vardu pirko milijono litų 
vertės būstą Vilniaus sena
miestyje. 

P. Dailidė anksčiau už 
132,000 litų buvo nusipirkęs 
20 arų žemės sklypą Valakam
piuose ir gavęs leidimą statyti 
namą. Kaip prisimena staty
bas Vilniaus mieste prižiūrėję 
architektai, „tautosakos kūri
niuose šis namas buvo kaž
kaip siejamas su premjeru A. 
Šleževičiumi". Pats P. Dailide 
žurnalistams yra patvirtinęs 
pardavęs pusę namo, bet „tik
rai ne premjerui". 

Pasak dienraščio, pusę skly
po ir pusę statyti namo P. 
Dailidė iš tikrųjų pardavė ne 
A. Šleževičiui. Pirkimo ir par
davimo sutartyje nurodyto 

pirkėjo pavardė yra Adolfas 
Šležas. Pernai jam sukako 73 
m. 

Spaudoje rašyta, kad būsi
masis premjeras buvo pak
rikštytas „1944 metais iš Lie
tuvos pasitraukusio ir be 
žinios dingusio tėvo brolio var
du". A. Šleževičiaus dėdė A. 
Šležas, kuris buvo dingęs be 
žinios, dar 1992 m. gavo Lie
tuvos pilietybę ir jau ne pirmi 
metai yra įregistruotass vie
name Vilniaus Pamėnkalnio 
gatvės 135 kv. metrų ploto 
bute. 

Michigan valstijoje iki šiol 
gyvenęs daktaras A. Šležas 
„Lietuvos rytui" telefonu sakė, 
išvykstąs nuolat gyventi į 
Floridą. A. Šležas sakė į namo 
statybą Valakampiuose įsivė
lęs, norėdamas padėti pinigus, 
o butą Vilniuje nori turėti, 
kad galėtų kur apsistoti, ret
sykiais atvažiuodamas. 

Šį didelį butą Vilniuje nupir
ko Joana Paulauskienė-Sle-
ževičiūtė, buvucio premjero 
teta. 1993 m. vasarą ji butą 
padovanojo A. Šležui. Šiame 
bute niekas negyvena. 

A. Šleževičius tvirtina, iš 
dėdės negavęs palikimo nė 
vieno lito, viskas uždirbta iš 
verslo. 

Taip apie buvusio premjero 
gyvenimą praėjusių metų pa
čioje pabaigoje rašė „Lietuvos 
rytas". 

PAMINKLINĖ LENTA 
M. MAŽVYDUI 

PAGERBTI 

Vasario 19 d. Karaliaučiaus 
srities Ragainės (Niemano) 
miestelyje ant buvusios evan
gelikų reformatų bažnyčios 
(dabar joje vyksta katalikų or
todoksų pamaldos) sienos iš
kilmingai atidengta memo
rialinė lenta pirmosios lietu
viškos knygos autoriui Marty
nui Mažvydui pagerbti. Šią 
lentą, žyminčią spėjamą M. 
Mažvydo amžino poilsio vietą, 
pašventino vietos katalikų ku-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

nigas Andrius Eidintas. Nuo 
1996 metų įvairiose Kalinin
grado srities parapijose dir
bantis kun. A. Eidintas pasi
džiaugė, kad Karaliaučiuje ti
kinčiųjų (lietuvių ir kita
taučių) yra apie 7 tūkst. Į sek
madienio šv. Mišias, pavyz
džiui, Tilžėje susirenka apie 
80, Gastose ir Ragainėje — 
apie 40 žmonių. Anot klebono 
A. Eidinto, sielovadinio darbo 
specifika, be abejo, labai ski
riasi nuo Lietuvos. Žmonės čia 
abejingesni tiek tikėjimo, tiek 
ir tautiškumo prasme. A. Ei
dintas minėjo iki jo čia klebo
navusį kun. Anuprą Gau-
ronską, kuris per 9 metus 
įsteigė 17 parapijų. Kunigo 
darbas čia yra misijoninio 
pobūdžio: į tolimiausius kai
mus vykstama evangelizuoti 
žmonių, taip plečiama kata
likų bendruomenė. Paklaustas 
apie perspektyvą grįžti į Lie
tuvą, kunigas A. Eidintas at
sakė: „Man šitas kraštas pasi
darė mielas, čia aš jaučiuosi 
savo vėžėse, jaučiuosi reika
lingas, bet viskas Dievo va
lioje". 

BŽ, 1998 m. Nr. 4 
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Kauno Aukštosios Panemunės 
Caritas pirmininkės E. Marce
lienės iniciatyva buvo pami
nėtas Lietuvos valstybės ne
priklausomybės paskelbimo 
aštuoniasdešimtmetis. Minė
jimas prasidėjo Aukštosios 
Panemunės Švč. M. Marijos 
bažnyčioje, kur šv. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė, kle
bonas kan. P. Liutvinas. Po 
šv. Mišių įvykusiame šventi
niame minėjime Aukštosios 
Panemunės Caritas salėje su
sirinkusius parapijiečius šios 
iškilmės proga sveikino Seimo 
narys, Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos valdybos 
pirmininkas K. Kuzminskas, 
koncertavo Panemunės vaikų 
globos namų auklėtiniai ir 
Panemunėlio kaimo kapelos 
vadovas D. Adomavičius. 

Danutė Bindokieni 

Gal ŠĮ kartą bus 
ištesėta 

Praėjusį sekmadienį krikš
čioniškasis pasaulis iškilmin
gai paminėjo reikšmingiausią 
savo tikėjimo tiesą: Jėzaus 
Kristaus iš numirusiųjų prisi
kėlimą. Galbūt nemažiau 
svarbu, kad kitos dvi žino
miausios religinės bendruo
menės — žydai ir musulmo
nai — taip pat šventė ypatin
gas savo šventes, nors ne 
sąmoningai, bet vis dėlto su
sijungdamos ir pakildamos iš 
vien žemiškų rūpesčių į 
aukštesnes ir dvasingesnes 
mintis, kurias sukuria malda. 

Atrodė labai prasminga, kai 
Didįjį penktadienį, prisime
nant Kristaus kančią ir mirtį 
ant kryžiaus, pasklido žinia, 
kad galbūt dvidešimt šešerius 
metus trukę kruvini nesutari
mai Šiaurinėje Airijoje paga
liau pasibaigs, o daugiau kaip 
3,000 žmonių mirtis ir kelias
dešimt kita tiek nukentėjusių 
pareikalavę, šio neramaus 
kampo istorijos puslapiai bus 
visiems laikams užversti. 

Tačiau skeptikai neskuba 
džiaugtis — jie pasiruošę pa
laukti ir pažiūrėti, ar šį kartą 
pasiekti susitarimai tikrai at
neš pastovią taiką, ar — kaip 
Izraelio bei Palestinos atveju 
— tai bus tik trumpa pertrau
ka, persigrupuojant naujiems 
teroro veiksmams ir toli
mesnėms kovoms. Nėra abe
jonės, kad taika ne visiems 
naudinga ar priimtina dėl 
keršto, piktos valios, gal net 
pasipelnymo. Praeityje, kai 
buvo pasiektos kiek pasto
vesnės paliaubos, jas daž
niausiai suskaldydavo airių 
teroristų suplanuoti bombų 
sprogimai arba kiti smurto 
veiksmai, nuo kurių daugiau
sia nukentėdavo nekalti gy
ventojai. 

Tarp šios Airijos dalies pro
testantų ir katalikų — airių 
nacionalistų ir įsitikinusių, 
kad Šiaurės Airija tegali būti 
valdoma iš Londono, o katali
kai yra antraeiliai piliečiai — 
spraga per daugiau kaip ket
virtį šimtmečio pasidarė tokia 
gili, kad vargiai greitu laiku 
bus užpildyta vien gerais no
rais ir sutarčių pasirašymu. 
Tačiau šį kartą yra daugiau 
vilčių, kad žengtas labai tvir
tas, pastovus pirmasis žings
nis jos link. Derybos, atvedu
sios į Didžiojo penktadienio 
susitarimą, tęsėsi porą metų. 
Kažkaip atrodo simboliška, 
kad tas susitarimas paskelb
tas kaip tik šią, visiems 
krikščionims brangią, dieną. 
Tačiau ne vien spygliuotų 
vietų tvoros ir barikados ski
ria Ulster provincijos kata
likų gyvenamąsias apylinkes 
nuo kaimynų protestantų. 
Tuos išviršinius konflikto 

ženklus bus nesunku paša
linti, bet daug sunkiau išgy
vendinti nepasitikėjimą, ne
apykantą ir patirtas skriau
das. 

Gegužės 22 d. Šiaurės Airi
ja ir Airijos Respublika žada 
gyventojams pateikti referen
dumą. Jeigu jis bus priimtas, 
birželio mėnesį numatomi rin
kimai, kuriuose sudaryta vy
riausybė iš visų suinteresuo
tųjų ir tarpusavyje kovojusių 
grupių stengsis bendromis jė
gomis spręsti visus Šiaurės 
Airijos valdymo klausimus. 

Jau pats faktas, kad pagrin
dinės — opozicinės — Šiaurės 
Airijos partijos, kartu su 
Didžiosios Britanijos ministru 
pirmininku Tony Blair ir Airi
jos premjeru Bertie Ahern, 
nenutraukė pasitarimų, ne
paisant per tą laiką buvusių 
pastangų juos įvairiais būdais 
suardyti, teikia vilčių, kad 
galbūt šį kartą reikalai kitaip 
vystysis. 

Daug nuopelnų dėl susitari
mo priskiriama konferencijų 
pirmininkui George Mitchell, 
kuris dėjo tikrai milžiniškas 
pastangas ir parodė daug kan
trybės, kad Airijos Respubli
kos armijos Sinn Fein vadas 
Gerry Adams ir didžiausios 
protestantų partijos vadai Da-
vid Trimble bei John Taylor 
nesimėtytų vien įžeidimais, 
kurie galėjo išardyti tas tra
pias, sunkiai užmegztas dis
kusijas. Daug prisidėjo ir 
didžiausios Siaurės Airijos 
katalikų partijos vadas John 
Hume, kuris visuomet buvo 
nusistatęs prieš nepriklauso
mybės siekimą smurtu. Jo 
rami, taktiška laikysena kon
ferencijose užgesino ne vieną 
karštą išsišokimą. 

Kruvini nesutarimai mūsų 
planetoje — ne naujiena. Tai 
tarytum biblinių brolių Abe
lio ir Kaino palikimas, nuolat 
vedantis į brolžudiškus karus. 
Labiausiai šiurpą jie kelia, 
kai pradedama kovoti „Dievo 
vardu", persekiojant kitaip ti
kinčiuosius. O žmonijos isto
rijos būvyje „Dievo vardu" 
padaryta daugiau nusikal
timų, įnešta daugiau nesuta
rimų, skriaudų ir kančių, pra
lieta daug nekalto kraujo. Juk 
ir Lietuva buvo kelis šimt
mečius „ugnimi ir kalaviju 
krikštijama", kol Kristaus 
mokslo sėkla pasėta ne smur
tu, bet taikiu būdu. 

Belieka tikėti, kad pagaliau 
užsibaigs bombų sprogimo 
vaizdai Šiaurės Airijoje ir An
glijoje, kur teroristų kruvinos 
rankos siekė parodyti savo 
galybę, o šiame gražiame Eu
ropos kampelyje įsiviešpataus 
taika. 

ATGIMIMAS 
VIDA VAIŠNYTĖ-KLEMAS 

2 (Tęsinys) 
Tėvas, linguodamas galva, atsakydavo: 
— Kaip tik todėl ir reikia naujo kraujo! Tegul jau

nimas paima iniciatyvą, pašalina senus susiskaldy
mus bei nevykusius garbes troikėjų manevravimus. 
Tada gal bus galima jungtinėmis jėgomis dirbti nau
dingai, sprendžiant šių laikų esmines problemas. O 
mes visi turim daug ypatybių, kurių kitos tautos netu
ri. Tas ypatybes turėtume puoselėti ir jomis didžiuotis. 

Rita vis norėjo paklausti: 
— Ypatybių! Kokių ypatybių! 
Bet jai jau buvo nusibodę tėvo pamokslai. Taip ir 

likdavo klausimas nepaklaustas ir neatsakytas. To
kiose mintyse paskendus, ji pasiekė Bremenhaven. 

Išlipus iš laivo, Rita turėjo daug rūpesčių. Nebuvo 
kas padėtų, tad reikėjo mesti visas kitas mintis ir tik 
žiūrėti, kaip susitvarkyti. Surinkus bagažą, naktį pra
leido mažame viešbutyje, viduryj miesto, ir anksti ryta 
su taksi nušvilpė į traukinio stotį. Ant Europos že
mėlapio Vokietija vis atrodydavo gan maža, bet stotyje 
sužinojo, kad Miuncheną, kur prasidės ekskursija, 
Rita pasieks tik vakare. Traukinyje buvo proga pagal
voti apie ekskursiją. Tėvai užsakė jai kelionę su vo
kiečių studentais į Graikiją ir Turkiją. Keista, kad ją 
siunčia į šiuos tolimus kraštus, o ne į Londoną, Pa

ryžių ar Romą. Juk Juk visos draugės pirmiausia į 
šiuos miestus važiuoja. Pagaliau kam ji universitete 
vokiečių ir prancūzų kalbas studijavo? 

Beskaitant ekskursijos programą, Ritai paaiškėjo. 
kad teks taip pat Austriją, Jugoslaviją ir Bulgariją 
aplankyti. Ekskursija truks ištisas dvidešimt penkias 
dienas. Vadinasi, Rita visą mėnesį Jimmio nematys! 
Greit nutarė jam kasdien po laišką parašyti. Tokiu 
būdu laikas greit prabėgs. 

Miuncheno stotyje Ritai buvo sunku vokiškai susi
kalbėti. Žmonės kalbėjo su bavarišku akcentu, ir ne
turėjo kantrybės jos išklausyti. Tik kai ji angliškai 
klausimą pakartojo, paaiškino kaip pasiekti aikštę, iš 
kurios ekskursija išvyksta. Autobusas jau buvo pa
krautas, ir vien iš didelio kiekio bagažo ir žmonių 
aprangos buvo galima spėti, kad rengiamasi tolimas 
kelionei. Suradus bilietą, pasą ir vizas, Rita užsire
gistravo ir gale autobuso pasirinkus vietą prie lango 
dribo į ją, lyg kelias dienas nesėdėjus. Šoferis, dar syk: 
suskaičiavęs keleivius, užvedė variklį ir autobusą^ 
pasileido ta kryptim, kur jau horizonte buvo matyt; 
kalnai. 
Prie vairuotojo sėdintis jaunas vyrukas prabilo per 
garsiakalbį, pasisveikindamas ir prisistatydamas kaip 
ekskursijos vadovas. Apibūdinęs kelionės tikslą,, jis 
pranešė, kad už trijų valandų bus pietaujama Salz-
burge, o po pietų ekskursantai bus vedami į pilį ir ki
tas svarbesnes istorines bei kultūrines vietoves. Su šia 

linksma žinia Rita smagiai atsilošė į savo fotelį ir per 
langą stebėjo greit prabėgančius namus, žmones bei 
kaimus. Namai kaip lėlės papuošti, gėlėmis apsodinti 
ir nudažyti. Stogai iš raudonų plytelių sulipdyti, o lan
gai saulėje blizga. Žmonės skuba, kruta, tai vienur gy
vulius tvarko, tai kitur pro langą patalus krato. Mies
teliai slėnyje tarp milžiniškų kalnų, atrodo, lyg pasa
koj užburti. Viduryje miestelio vis stovi bažnyčia, o 
aplink ją namai, kaip vaikai motiną apsupę. Jau prieš 
akis ir Salzburgas. Vadovas aiškina miesto istoriją ir 
kartoja dienos planą. 

Jai atrodė, kad čia galėtų būti ištisą savaitę. Siau
ros gatvelės su patraukliom mažom krautuvėlėm, di
dinga pilimi, sena bažnyčia ir vienuolynu. Kiek čia 
meno ir grožio! Tik žmonės truputį savotiškai atrodė. 
Austrai apskritai kuklūs ir geros nuotaikos, bet kai 
vienas ekskursantas, diskutuodamas su austru, jį pa
vadino vokiečiu, šis visiškai supykęs atrėžė: 

— Mes buvom ir liksim austrais visada! 
Rita nematė čia reikalo karščiuotis. Kodėl vokiškai 

kalbantis austras turi užsigauti, kai jį vokiečiu vadi
na? Juk ji ir pati mielai amerikiete prisistato. Taip 
galvodama, išgirdo vadovo balsą: 

— Kelionė į Belgradą bus žymiai ilgesnė. 
Pernakvoti teko prie Jugoslavijos sienos, sename 

vienuolyne. Vienuolės ekskursantus lepino pačių kep
ta duona ir savo gamintu sūriu bei sviestu. Bet Rita 
jau buvo tiek naujų įspūdžių išvarginta, kad nebe

galėjo sulaukti vakarienės galo ir tik ieškojo progos ge
rai išsimiegoti. 

Skambutis suskambėjo. Rita praplėšė akis ir ma
nė, kad dar naktis, bet iš tikrųjų jau buvo rytas. Greit 
pasiruošė ir skubėjo į valgomąją salę pusryčiams, nes 
čia ne namai ir niekas nelaukia. Jai bevalgant, vairuotojas 
bagažą pakrovė ir už dešimt minučių autobusas per
važiavo Jugoslavijos sieną. 

Staiga viskas pasikeitė. Nebuvo matyti nei tų na
melių su gėlytėmis, nei tų vikriai tikslo siekiančių 
žmonių, kuriuos matė Austrijoj. Užuot automobilių 
ant plento, laukuose buvo matyti vyrai ir moterys,.-
ariant dirvą, pasikinkius arklius ar jaučius į paprastą 
plūgą. Toliau stovėjo šiaudais dengti trobesiai. Jie at
rodė lyg žmonių apleisti — vieniši ir neviliojantys. At
mosfera buvo tiesiog slegianti. Net oras buvo slogus, o 
saulė slėpėsi už debesų. 
Staiga vairuotojas smarkiai sumažino greitį. Ekskursi

jos vadovas pradėjo bėginėt į autobuso galą. Kas čia 
dabar atsitiko? Pirmiau jis sėdėjo kaip priklijuotas, 
mąstė Rita. 0 žiūrėk, jau vairuotojas visiškai stabdo auto
busą, nors aplinkui nėra jokių muziejų nei paminklų. 
Visur tik laukai ir ūkininkų trobos. Vairuotojas, išlipęs 
laukan, pradėjo aplink variklėlį krapštinėtis. Grįžęs 
visiems paaiškino, kad autobusas sugedęs. Teks skam
binti į Vokietiją. Truks bent šešios valandos, kol naują 
variklio dalį iš ten atsiųs. 

(Bus daugiau) 
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VINGRIEJI VELYKINIO 
MARGUČIO RAŠTAI 

DR. LIBERTAS KLIMKA 

Įvairių tautų mitai ir pasa
kos aiškina, kad pasaulis atsi
rado iš stebuklingo paukščio 
kiaušinio. Lietuviškoje sak
mėje, išgirstoje šiaurinėje Lie
tuvos dalyje, apie Žeimelį, 
pasakojama: „Mėnulyje ant 
akmens tupėjo milžiniška an
tis. Ji buvo padėjusi kiaušinį 
ir ruošėsi perėti, bet įsinorėjo 
lesti ir nuskrido ieškoti mais
to. Tuo tarpu užėjo lietus, 
sudrėkino ludą, ir jame pasi
darė skylė, pro kurią iškrito 
kiaušinis. Krisdamas jis atsi
mušė į debesis ir perskilo į 
tris dalis. Iš trynio žemė, iš 
baltymo — vandenys, iš kiau
to — dangus su žvaigždėmis". 
Žmogus savo gyvenimo pa
tirtį, kol neturėjo rašto, per
duoti galėjo tik sakmėmis, 
dainų žodžiais, gai dar šokio 
judesiais, ženklais ar simbo
liais. 

Kiaušinis — kosminio em
briono, pradžių pradžios sim
bolis. Paukštis tarytum at
nešdavo ant savo sparnų žmo
gui pavasarį — išsigelbėjimą 
nuo šalčio ir bado. Todėl jis 
buvo sudievintas, laikytas 
žmonių giminės geradariu, 
tapo mitiniu genčių pranokėju 
— totemu. Pirmąjį pavasarį 
rastą kiaušinį senovės žmonės 
aukodavo personifikuotoms 
gamtos jėgoms, Deivei Paukš
tei, žmonių globėjai. Jis 
būdavo dažomas raudonai, 
kraujo ir ugnies spalva. Ir 
pažymimas deivės, kuriai 
skirtas, ženklu. Dažniausiai 
— paukščio pėdele. 

Kiekvienas simbolis bei 
ženklas kitados buvo prasmin
gas. Tautų, kurių kultūra 
pasižymi tradicijų perimamu
mu, liaudies mene tikėtina 
rasti archaiškojo pasaulė
vaizdžio aidų. Per ilgus ilgus 
šimtmečius užsimiršta prima-
pradė ženklo ar ornamento 
prasmė. Tačiau margučio pie
šėjas puikiausiai prisimena ir 
atkartoja tai, ką matęs vai
kystėje iš senelių. Lietuvių in
tuityvi pagarba tradicijai ste
bina ir džiugina. Būtent todėl 
galima didžiuotis savo tautos 

dvasines kultūros brandumu, 
jos ryšiu su Tėviškes gamta. 

Marginant velykinį kiau
šinį, paprastai jis padalijamas 
kokio nors ornamento juosta 
pusiau. Nereta, kad ji suside
da iš paukščio pėdelių. Ne
būtina vaizduoti visą dievybę, 
pakanka jos ženklo. Tai bega
linė juosta, einanti aplinkui: 
juk pavasaris su paukščiais 
sugrįžta kasmet. Dar ši ski
rianti kiaušinį pusiau juosta 
dažnai sudaroma iš spindu
liukų pusapskritimių. Galima 
neabejoti, kad tai tekančios ir 
besileidžiančios saulės simbo
liai. Ir nenutrūkstanti seka 
perteikia bėgančio laiko idėją. 
Diena po dienos, metai po 
metų... Ciklinė laiko sampra
ta būdinga žemdirbiškos kul
tūros tautoms. Taigi laiko 
juosta margutį dalija pusiau. 
Viršuje — dangus; jame turi 
būti dienos saulė. Apačioje — 
požemio marios, kuriomis pa
sak mitologinių įvaizdžių, 
saulė kiekvieną naktį plaukia 
laiveliu į rytus. Dažnai abi 
saulutės vaizduojamos ne tik 
iš spindulių, bet dar apsuptos 
dantytais, taškuotais ratais. 
Pastarieji — suartos, įdirbtos 
ir rasos lašeliais pašlakstytos 
dirvos simbolis. Dieninė saulė 
glosto ją šiluma, naktinė — 
palaisto rasa. Margučio dali
jimą į dieną ir naktį patvir
tintų paprotys pirmąją šv. Ve
lykų dieną daužti tik smailųjį 
kiaušinio galą, antrąją dieną 
— ir bukąjį. 

CLASSIFIED GUIDE 
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"Melai" 

# 
'Pasaulio medis' 

V/l 
"Žaltys" 

Jeigu kiaušinis apvedamas 
juosta išilgai, lieka nemaža 
vietos jo šonuose, kur gali 
tilpti jau didesnis ženklas. 
Seniausiose margučių pavyz
džiuose (.Lietuvos muziejuose 
yra trys didelės jų kolekcijos: 
Mokslo draugijos rinkinys Vil
niuje. T. Daugirdo ir B. 

Velykinių margučių ntynės Vilniuje. 

VYTAUTAS PEČIULIS — 
„KLUMPĖS" VADOVAS 

Punsko - Suvalkų trikampio 
lietuviai nuo seniausių laikų 
gyveno toje pačioje vietoje, 
lenkų užimtame krašte. Jie 
yra gerai organizuoti, turi sa
vo kultūrinį centrą ir keletą 
etnografinių ansamblių, muzi
kinių vienetų. Balandžio 15 d. 
20 asmenų grupe, „Klumpės" 
kapela pirmą kartą atvyksta 
koncertuoti į JAV ir Kanadą. 

„Klumpės" kapela gyvuoja 
jau 32 metus. Laiko kaita 
daug ką pakeičia, tas palietė 
ir „Klumpės" kapelą. Keitėsi 
vadovai,keitėsi ir kapelos da
lyviai. Nuo 1993 metų šiai ka
pelai vadovauja Vytautas Pe
čiulis. Nors dabartinis vado
vas gimė Lietuvoje, bet jo šak
nys yra Punsko apylinkėje, 
Agurkių kaime. Nuo mažens 
jis domėjosi muzika. 1973 m. 
Vytautas Pečiulis baigė Kau
no Juozo Gruodžio aukštes
niosios muzikos mokyklos 
akordeono klasę. 1977 m. jis 
baigė Valstybinės konservato
rijos Klaipėdos faku!* «to choro 
dirigavimą ir įsigijo dirigento 

Buračo — Kaune) čia rasime 
vėlgi su saule susijusius sim
bolius. Tai žaltys su saulės 
karūna, saulės vežimas, pa
saulio (tai, kas yra „po saule") 
modelis, lygiadienių prieš
priešos ženklas. Ir žinoma, ra
sime Pasaulio Medį, atspin
dintį mitiškai suvoktos Visa
tos struktūrą. Jos dalis jungia 
žaltys, išreiškiantis gamtos 
vieningumą. Metalinis žvilge
sys ir geltona karūna, 
pomėgis šildytis atokaitoje 
įsliuogus medin, — visa tai jį 
artina prie saulės. Antra ver
tus, žaltys — požemio gy
vūnas, besislepiantis po me
džio šaknimis. Įvairių tautų 
legendose jis vyniojasi apie 
Gyvybės Medį. pražydusį leli
jos žiedais — pažinimo vai
siaus simboliais. Indoeuropie
tišką proistorę mena saulės 
vežimo įvaizdis. Jį traukia 
dvyniai žirgai Ašvieniai: jiedu 
suka ir kasmetinį saulėgrįžos 
ratą. Šio rato keturias pozici
jas matome Pasaulio modelio 
ženkle: tai saulės tekėjimo ir 
laidos kraštinės padėtys 
saulėgrįžų metu — per 
Kalėdas ir Kupolių (Joninių) 
šventes. Kalendorinę prasmę 
galima įžvelgti lygiadienių 
priešpriešos pavaizdavime: 
.kasos" ornamentas galėjo ki
tados reikšti mėnesius. Tarp 
lygiadienių jų telpa Šeši. 

Pakartoję vašku ar peiliuko 
rėžiu senoviškuosius raštus, 
tarsi prisiliesime prie tolimo 
laiko, sustingusio ties tautos 
istorijos ištakomis, tarsi nu
tiesime tiltą per kartų kartas 
ir šimtmečius. 

specialybę. Be to. dėstė Stasio 
Šimkaus aukštesniojoje muzi
kos mokykloje, kartu vadova
vo įvairiems Morams, buvo 
Dainų švenčių cirigentu. 

Vytautas Pečiulis. 

Tačiau Vytautas Pečiulis ne
pamiršo savo šaknų. Sugriu
vus geležinei uždangai, jis nuo 
1993 metų dirba Punsko Lie
tuvių kultūros namuose, vado
vauja kaimo kapelai „Klum
pė", atgaivino mišrų chorą 
„Dzūkiją". Prie lietuvių kul
tūros namų veikė muzikos 
židinyje, kur V. Pečiulis mokė 
vaikus groti įvairiais instru
mentais. Tai buvo pagrindas 
įkurti muzikos mokyklą ir 
šiuo metu jis yra tos muzikos 
mokyklos iniciatorius ir mo
kyklos mokytojas, skyriaus 
vedėjas. 

Daug koncertų „Klumpės" 
kapela atliko, kai 1997 metais 
Punskas šventė 400 metų ju
biliejų. Tais metais „Klumpė" 
aplankė Pelesos lietuvius ir 
juos džiugino lietuviškomis 
dainomis bei muzika. 

Kapela atlieka Punsko kraš
to dainas, melodijas, taip pat 
Lietuvos autorių: A. Bražins
ko, J. Gaižausko, St. Liupke
vičiaus, L. Pranulio. B. Mūro 
irkt. 

Punsko kultūros namų vedė
ja Jūratė Kardauskienė rašo: 
„Ilgus dešimtmečius tėvynę 
jautėme tik per spygliuotą 
vielą. Jos aplankyti negalė
jome. Tad dainos ir melodijos, 
nugirstos per radiją, buvo mū
sų vieninteliu junginiu su Lie
tuva. Todėl taip mielai ansam
bliai savo programoje turė
davo tuos kūrinius. Gal todėl 

| mūsų repertuaras yra toks sa
vitas ir lietuviškas". 

„Klumpės" kapelos koncertai 
bus PLC, Lemonte, lietuvių 
dailės muziejuje balandžio 17 
d., 7 vai. vakaro, Mc Henry 
County kolegijoje balandžio 18 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre 
Čikagoje balandžio 19 d., 3 
vai. p.p., Philadelphijoje ba
landžio 26 d., Clevelande ge
gužės 2 d. Gegužės 4 d. 
„Klumpės" kapela išvyksta į 
Kanadą. Kapelą iškvietė ir 
globoja JAV LB Kultūros tary
ba. 

Marija Remienė 

„LAISVĖS PUOTA" 
PRAEITYJE 

Šis trijų Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimų minė
jimas buvo rengiamas nuo 
lapkričio mėn. Graži kovo 22 
d. sekmadienio diena palydėjo 
svečius į VVillowbrook pokylių 
salę. 

Minėjimas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
kuriuos pravedė solistė Prau-
rimė Ragienė, akompanavo 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choro vadovė Birutė Mocki
enė. 

Invokacijas, t.y. maldą už 
tėvynę ir už laivės kovotojus, 
sukalbėjo dr. kun. Alfredas 
Vėlius, o maldą prieš valgį — 
kun. Algirdas Paliokas, SJ. 

Pietų pradžioje buvo pakel-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
WasNnglon, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5*5969 
(70S) 425-71M 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

AUTOMOaUO,NAMŲ, SVEKATO6, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 9Sth Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-6654 

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro 
tei. 773-735-9311. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Lrthuanlan wktow irt Laa v< 
would kke to share home «rth šame. 
Provide Room and board and sal-
ary for light houaekeeping. Please 
Contact Kns Ooguan, 5 Houde Av-
enue, Aanbumham, MA. 0143a 

i ra?3ra:i«:irai 
S55BBS ir 5 5 

• automobftiu pastoto 

(773)206-7702 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą hmm arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Atvelykiui pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, Šventinis -$45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais Ha 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 V,'est 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel:(773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

tos šampano taurės už laisvą 
Lietuvą ir naują prezidentą. 

Garbės svečius sudarė: Lie
tuvos Respublikos ambasado
rius Stasys Sakalauskas su 
žmona Jūrate, generalinis 
konsulas Giedrius Apuokas, 
garbės generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza su žmona 
Asta, JAV LB v-bos pirm. Re
gina Narušienė su Bernardu 
Narušiu, pik. Donatas Sku
čas, JAV LB XV tarybos prezi
diumo pirm., maloniai sutikęs 
atvykti iš Washington, DC, Il
linois valstijos prokuroro pa
dėjėjas David Šeštokas. Trum
pai susirinkusius sveikino Illi
nois gubernatoriaus padėjėja 
tautinių grupių reikalams Pat 
Michalski. 

Estams atstovavo Fredrik 
Foy ir Gildą Karu, Amerikos 
estų krašto tarybos direktorė 
Šiaurės vidurio rajonui. 

Latvius reprezentavo John 
Vilcins, Čikagos Jungtinės 

..Klumpes" kapela veda klojimo teatrų eiseną 1996 m Jau priešatvelykinį savaitgalį ji ves visus mus skambiais 
akordais į lietuviškų liaudies dainų tolius. Koncertas Pasaulio lietuvių centre balandžio 17 d., 7 vai. vak., Jauni
mo centre — balandžio 19 d . 3 vai. popiet. Dalyvaukime! 

latvių sąjungos vicepirminin
kas, ir Rūta Jostsons, Čikagos 
Jungtinės latvių sąjungos ge
neralinė sekretorė. 

LR ambasadorius St. Saka
lauskas trumpai papasakojo 
apie Lietuvos valstybės pro
gresą; gen. konsulas G. Apuo
kas kalbėjo apie L.R. konsula
to planus ir ateitį Čikagoje; 
pik. D. Skučas — apie Lietu
vos vidaus bei politinius sie
kius ir problemas, žengiant į 
21-mąjį šimtmetį. 

Sveikinimo žodžius tarė gar
bės gen. konsulas V. Kleiza, 
JAV LB Krašto v-bos pirm. R. 
Narušienė, estų ir latvių at
stovai. 

Meninės programos pradžio
je M. Motekaitis pianinu pa
skambino Balio Dvariono 
„Žiemos eskizai", o paskui 
akompanavo solistei Pr. Ra-
gienei ir choro dainoms. 

Pr. Ragienė dainavo: „Tai 
gražiai mane augino", žodž. 
Marcinkevičiaus, muz. Mika
lausko; „Yra šalis" — žodžiai 
Pr. Vaičaičio, muz. Šopagos ir 
„Ant kalno karklai", liaudies 
daina, harmonizuota Vytauto 
Juozapavičiaus. 

Pal. J. Matulaičio misijos 
choras, vedamas Birutės Moc
kienės (chormeisterė Rasa 
Poskočimienė) atliko 6 dainas, 
užbaigdamas programą su 
„Lietuva brangi". 

Minėjimo nuotaika buvo 
maloni. Prie to prisidėjo 
sklandus programos pravedi-
mas. Ją pravedė Birutė A. 
Vindašienė, JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos pirm. ir vi
sos valdybos bei Willowbrook 
savininkų Birutės ir Gedimi
no Jodvvalių malonus svečių 
priėmimas. 

„Laisvės puotos" simbolika 
buvo Laisvės varpas, kuris su 
trispalve puošė sceną ir su 
juosta — podiumą. 

Irena M. Kirkuvienė 
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IŠ KAI 
PUIKUS KONCERTAS 

Kovo 29 d. sekmadieni, pui
kus Toronto vyrų ansamblis 
„Aras" atskrido į Čikagą daly
vauti „Draugo" rengiamame 
koncerte. Prieš tai apsilankė 
Brighton Parko Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje. Choras giedo
jo 10 vai. ryte per lietuviškas 
pamaldas. Kaip gražu buvo 
išgirsti tokį skambų chorą — 
jo balsai, kilte kilo į dangų. 
Bažnyčia buvo pilnutėlė, o 
mums buvo tikrai didelis 
džiaugsmas ir garbė juos čia 
turėti. 

Pagaliau, 3 vai. po pietų, visi 
skubėjome į Jaunimo centrą, o 
čia buvo dar didesnė laimė. Su 
mumis, su „Aru" dalyvavo 
mūsų prezidento žmona Alma 
Adamkienė — tai tikras 
džiaugsmas! 

Choras taip gražiai dainavo, 
kad net ašaras išspaudė. Ypa
tingai — mūsų brangių parti
zanų dainas. 

Partizanai savo krauju ap
laistė mūsų brangią žemelę. 
Jų lavonai buvo mėtomi, iš
niekinti. Deja jie nieko nepa
būgo! Nepalaužė jų nei rusų 
galybė. Ir šiandieną jų palikti 
atminimai — dainos — mus 
jungia į vieną šeimą, tai mūsų 
Lietuva! 

Ąžuolai žaliuos Lietuvos lau
kuose. Man kilo klausimas: — 
Ar tie ąžuolai, kurie čia dai
nuoja, jų galvas puošia, balti 
obelų žiedai, kas bus, kai 
žiedai nubyrės? Kur mūsų jau
ni ąžuolai? Argi jie negalėtų 
pasekti mūsų senolių pėdomis 
ir įsijungti į tą dainuojantį 
būrį ir daina toliau garsinti 
Lietuvos vardą. Taigi, mieli 
jauni vyrai, netingėkite, bet 
prisidėkite prie dainos. 

Ačiū M. Remienei už pa
kviestą „Arą". 

, Stasė Viičiuvienė 
Chicago, IL 

DEVALVUOTAS LITAS? 

Skaitau trumpą Lietuvos 
banko pranešimą: „Litas tik
rai nebus devalvuotas". Paro
dau straipsnelį žmonai ir 
sakau: — Mano prieškarinis 
Šiaulių gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytojas Pinigis tokio 
žodžio nevartojo. Žiūrėk, koks 
aš atsilikėlis, nesuprasdamas 
to žodžio, kurį Lietuvos ban
kas trumpoje informacijoje pa
naudojo net septynis kartus! 
O ji man: „Žvilgterk į anglų 
kalbos žodyną". 

Atsiverčiu žodyno puslapį ir 
skaitau — „devalue" — nuver
tinti! Na, dabar džiaugiuosi 
su Lietuvos banku, kad litas 
nebus nuvertintas, nes jis 
„išliks absoliučiai fiksuotas 
JAV dolerio atžvilgiu". 

Kazys Daugėla 
Bedford, NH 

DAUGIAU PAGARBOS 
TAUTINIAMS 
DRABUŽIAMS 

Kiniečiai teigė, kad paveiks
las atstoja tūkstančius žodžių, 
o, Horacijaus samprotavimu, 
paveikslas yra poema be žo
džių. 

Tačiau toji poema užkliudė 
nedarnų akordą ir nuskam
bėjo visišku disonansu, ste
bint vieną nuotrauką „Chi
cago Tribūne Magazine", kurį 
daugelis lietuvių puolė pirkti 
balandžio 5 d. Visą viršelį 
puošia spalvota prezidento 
Valdo Adamkaus nuotrauka. 
Jo žvilgsnyje į tolį, atrodo, at
sispindi jo vizijos būsimasis 
išsipildymas — tautos prezi
dento kelias į savo tėvynės 
šviesesnį, kultūringesni, sau
gesnį ir visiems geriau buiti
niai aprūpintą gyvenimą. 

Tuo tarpu viduje tarp 11 
nuotraukų vienoje spalvingoje 
fotografijoje prez. V. Adam-
kų.CHare oro uoste sutinka 
tarp kitų dvi jaunuolės, anot 
laikraštininko, tradiciniais 
tautiniais drabužiais. Netiki 
savo akimis ir stebies, ar tai 
lenkaitės, ar gudės, ar ukrai
nietės? Lyg dėvinčios unifor
mą, abi vienodai apsirengu
sios raudonom liemenėm, bal
tom palaidinėm, žaliom pri
juostėm, kuriose žydi lyg ir 
sovietiškos raudonos aguonos. 
Ant galvų — nesuprasi — ar 
juostuota kojinė užmauta, bet 
balta viršugalvėlė lyg į kepu
raitę pretenduotų. Gintaro vė-
rinėlių anei kvapo.... 

Kaip gerai, kad tai nemato 
mūsų garbioji Juoze Vaičiū
nienė. Ji mirtų antru kartu! 

Lietuvaitės — taip gabios, 
išradingos, darbščios, išma
ningos ir kūrybingos, pilnos 
lakios fantazijos viena už kitą 
išsiausdavo gražesnį origina
lesnį bei skirtingomis spalvo
mis ir raštu tautinį rūbą. Tai 
būdavo mūsų lietuvaičių tik
ras liaudies menas, kurį taip 
vaizdingai įvertino mūsiškis 
Jurgis Baltrušaitis, sakyda
mas: „Menas yra žmonių sie
los sutelktas medus, suneštas 
vargo ir darbo sparnais". 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

KARTU 

Esu šiek tiek prisidėjęs prie 
LB „Kranto" apylinkės steigi
mo. Taip pat esu gavęs ir ke
letą pamokymų. Kartu išmo
kom žodį „mama". Kartu visi 
kartojom žodį „Lietuva". Nesi
rinkime gerų, ar blogų. 

Atsimenu Evangeliją, girdė
tą prieš porą savaičių, kur tė
vas sugrįžusiam namo sūnui 
palaidūnui iškėlė puotą, o išti
kimas sūnus, labai nusiminęs, 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. balandžio 14 d. 

Š.m. vasario 1 d. vykusiame „Lietuvos atsiminimų" pokylyje, programą atlieka Lietuvos Vyčių šokėjai, vadovau
jami Frank Zapolio. 

tėvui priekaištavo. Priimkim 
ir apkabinkim žmogų, kuris 
save lietuviu laiko! Kiek mūsų 
čia bėra? Neatnaujinsime Lie
tuvių Bendruomenės be jų, 

Pokalbio centre buvo prosti-
tučių-vergių savininkas Jakob 
Golam (ar Goland). Jis į žur
nalistės klausimus atsakinėjo 
angliškai, bet su sąlyga, kad 

naujai atvykusių, jėgų. Žiūrė- tas pokalbis nebūtų rodomas 
kime į ateitį mūsų, visų lietu- Izraelyje. Ta jo sąlyga buvo 
vių, akimis. Keista tikrai bū
tų, jeigu mes, „senieji", laiky
tume veiklos monopolį lietu
viškuose baruose. 

Esame viena šeima, viena 
tauta. 

Gediminas Kazėnas 
Lemont, II 

SAVANORIŠKOS VERGĖS 

patenkinta. Jakob Golan buvo 
labai atviras ir į užklausimus 
atsakinėjo tiesiai šviesiai. Jis 
pabrėžė, kad kūno pasiūlos 
gašlumui patenkinti neša ge
rą pelną. Čia buvo parodytas 
ir ištaigingas jo namas. Jis 
sakė, kad apie milijonas mer
ginų pasauliniu mastu šioje 
„pramonėje" perkamos ir par
duodamos. Dauguma jų (80%) 

Dažnai TV laidose matome atvyksta iš buvusios sovietų 
įdomių atsitikimų, kuriuos imperijos. Jas parūpina ir 
pateikia smalsūs žurnalistai, pristato pirklių agentai Mask-
Kartais įvykiai būna tikrai voje ir gauna po 2,000 dol. už 
pamokantys ir naudingi, nes merginą. Prieš atvykstant į 
atidengiama korupcija ar nu- paskirties vietą, joms žadami 
sikaltėliški kėslai. Prieš kiek auklių, tarnaičių ar naktinių 
laiko 60 Minutės TV laidoje klubų šokėjų darbai. Atvykus 
buvo rodomas pranešimas, į Tel Avivą, naujasis savinin-
kaip Lietuvoje buvo susekta kas atima iš jų pasus ir apgy-
nelegaliais keliais atkeliavusi vendina Jaukiuose" namuose, 
kelių kilogramų radioaktyvi Tokiu būdu jos be dokumento 
urano siunta. Nesunku įsi- negali išeiti į miestą, nei kur 
vaizduoti, kokia tragedija iš- nuvažiuoti, nes yra greit 
tiktų tūkstančius žmonių bei „įdarbinamos". Darbo laikas 
gyvūnų, jei tas pavojingas 
cheminis elementas patektų į 
kraštutinių fanatikų rankas. 

Kovo 18 „Prime Time" lai
doje buvo rodoma vaizdajuos
tė, pavadinta: „Girls for Sale 
in Global Sex Industry". Pro
gramos pradžioje buvo prista
tyta pirmoji šio verslo „vei
kėja" vardu Giedrė „from Li-
thuania". Su ja pokalbis vyko 
Tel Avivo mieste, Izraelyje. Į 
žurnalistės klausimus Giedrė 
atsakinėjo rusiškai. Ji skun
dėsi sunkiom „darbo" sąly
gom, kurio laikas esąs nuo 
vidudienio iki 6 valandos ry
te. Jeigu, viršininko nuomo
ne, merginų veikla neatneša 
pakankamai pajamų, tai jos 
yra mušamos ar kitaip bau-

labai ilgas: nuo vidudienio iki 
6 vai. ryte. Klientas už pas
laugą sumoka po 50 dol. Mer
ginos gauna 250 dol. per sa
vaitę, tačiau, kai joms atskai
to už kambarį, maistą ir at
važiavimo išlaidas, į rankas 
nedaug tenka. 

Žurnalistė teigė, kad, jos 
žiniomis, 30,000 klientų Iz
raelyje pasinaudoja šių prosti
tučių paslaugomis. Geriausi 
klientai esą ortodoksų tikybos 
žydai. 

Kaip girdėti, lietuvaitės sa
vo kūno pasiūlom sparčiai 
darbuojasi ir kituose Vakarų 
Europos kraštuose. Apgai
lėtina, kad Lietuvos jaunimas, 
įvairių tikslų vedinas, taip uo
liai veržiasi į užsienius, juo 

džiamos, pvz., sumažinant labiau, kad gimimų prieauglis 
maistą. Po Giedrės kalbėjo Lietuvoje kasmet tūkstančiais 
mergina vardu Katia iš Rusi
jos, irgi su panašiais nusis
kundimais. 
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Po Baltijos kraStų ir JAV chartijos pasirašymo 5 m sausio 16 d Wa»hington, DC. iš kaires Baltų I-aisves lygos 
atstovė VaSingtone Ann Smith, žurn. Juozas Kojelis, Lietuvos Ut«i«nio reikalų ministras; Algirdas Saudargas, 
LB Tarybos ir Baltų Laisvės lygos direktoriai — Angelė Nelsienė ir dr Zigmas Bnnkis 

mažėja. Kad prostitucija yra 
grėsmė fizinei, protinei, emo
cinei ir moralinei žmogaus 
sveikatai, tai abejonių turbūt 
niekam nekyla. Pranešėja 
pastebėjo, kad prostitucija Iz
raelyje esanti draudžiama, bet 
policija apie šią veiklą žino. 
Tačiau ir policija, ir imigraci
jos pareigūnai — sakė, ji, į 
šios seniausios profesijos veik
lą žiūri pro pirštus. Tik apie 
100 merginų buvo deportuota 
į jų kilmės kraštus. 

Julius Veblaitis 
Union, NJ 

KIEK PINIGŲ GALIMA 
VEŽTI PER LIETUVOS 

SIENĄ? 
Nuo 1998 metų bus leidžia

ma grynais iš Lietuvos išvežti 
iki pusės milijono litų, o įvežti 
— iki 10,000 litų. 

Vyriausybės nutarime dėl 
muitų režimo keleiviams, vyk
stantiems per Lietuvos sieną 
nustatyta, kad iš Lietuvos lei
džiama išvežti grynų pinigų 
sumą, neviršijančią 500,000 li
tų ar ją atitinkančią sumą už-

Nuotr. Mart in Gestauto 

sienio valiuta. Iki šiol leidžia
ma išvežti ne daugiau kaip 
5,000 litų. 

Sumažėjo leidžiama įvežti į 
Lietuvą nedeklaruojamų pini
gų suma. Iki šiol į Lietuvą ga
lima įvežti iki 40,000 litų. Nuo 
ateinančių metų — įvežama, 
išvežama ar tranzitu vežama 
grynųjų pinigų suma negalės 
viršyti 10,000 litų arba ją ati
tinkanti suma užsienio valiu
ta. 

Pastebėjusios galimo pinigų 
plovimo požymius, teisėsaugos 
ir kitos institucijos privalo ne 
vėliau kaip per tris darbo die
nas informuoti mokesčių poli-
ciją.Tai numatoma Vyriau
sybės nutarime „Dėl kliento 
tapatybės nustatymo bei infor
macijos apie preracijas pini
gais pateikimo tvarkos". 

Jeigu fizinis, juridinis as
muo ar įmonė, neturinti juri
dinio asmens teisių, įveža į Lie
tuvą ar išveža vienkartinę 
grynų pinigų sumą, viršijančią 
50,000 litų, arba atitinkamą 
sumą valiuta, muitinės įstai
gos apie tai turi nedelsdamos 
pranešti mokesčių policijai, 
teigiama nutarime. 

Kredito ir finansų įstaigos 
privalės nustatyti kliento ta
patybę, reikalaudamos doku
mentų. Pinigų prevencijos įs
tatymo numatytais atvejais 
duomenys bus pranešami 
mokesčių policijai ir Lietuvos 
banko nustatyta tvarka regis
truojami. 

Nutarimas įsigalios nuo 
1998 metų sausio 1 dienos. 

Eita 

„SAKIAI" — Į PAGALBĄ 
NELAIMĖLIAMS 

Motorlaivis „Šakiai" — pir
masis Klaipėdos uosto gelbė
jimo laivas. Klaipėdos valsty
binio jūrų uosto direkcijos 
užsakymu 1987 metais statytą 
buvusį vidutinį žvejybos laivą 
pagal Laivyno inžinerijos in
stituto projektą rekonstravo 
akcinė bendrovė „Klaipėdos 
laivų remontas". Beveik 3 me
tus trukę rekonstrukcijos dar
bai kainavo 8 mln. litų. 

Šis laivas prieš 4 metus 
buvo įsigytas iš bankrutavu
sios valstybinio žvejybos laivy
no įmonės „Jūra". 

„Šakiai" pritaikyti gelbėti 
nelaimę jūroje patyrusius lai
vus ir žmones, gesinti gaisrus 
jūroje ir pakrantėse, surinkti 
išsiliejusius naftos produktus. 

Buvusiuose triumuose įreng
ta 90 kubinių metrų talpos 
talpa, kurioje bus kaupiami 
užteršti vandenys. 70 kubinių 
metrų talpykla skirta naftos 
produktams. Laivas galės 
plaukti daugiau kaip de
šimties jūros mazgų greičiu. 

„Šakiuose" sumontuota mo
derni palydovinio ryšio apa
ratūra, jis aprūpintas ketu
riais 10 vietų gelbėjimo plaus
tais, pripučiamosiomis valti
mis, kateriu, naftos surinkimo 
ir išsiurbimo iš skęstančių 
laivų, kitomis avarinėmis prie
monėmis. 

A.fA. 
JUOZAS DUDĖNAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
! staiga balandžio 7 d., 5:45 vai. vak , sulaukęs 73 metus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Rasa Galio su vyru Gianluca ir 

. kiti giminės Lietuvoje. 
Laidotuves- privačios. 

Nuliūdę: duktė su vyru ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

A.tA. 
STASYS KAZLAUSKAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. balandžio 9 d., sulaukęs 85 metų. Gimė 

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: žmona Sofija Zvaginaitė, duktė Adelė 

Laima, žentas Antanas Liutkus: anūkai Gintaras 
Liutkus su šeima; Jura Nukuto su šeima; Eglė Noel su 
šeima; Kanadoje seserys Irena Varankienė su šeima, 
Natalija Adams su šeima ir brolienė Elzė Kazlauskienė 
ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, balandžio 13 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 14 d. Iš 
laidojimo namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus 10:30 aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: žmona, duktė , anūka i , p r o a n ū k a i , 
sese rys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

Mylimai 

A.tA. 
ALDONAI GRINIENEI-

ADOMĖNIENEI 
I iškeliavus į Amžinybę, broliui dr. JURGIUI GIMBUTUI 
| ir jo dukroms DANUTEI, dr. ŽIVILEI, RASAI ir kitiems 
; artimiesiems gilią užuojautą reiškia -

Aldona ir Vytautas Dabrilos 
Ina Nenortienė 
Valerija ir Antanas Girniai 

Mūsų mielą RINGAILĘ ZOTOVIENĘ, jos brangiam 
broliui 

A.tA. 
VYTENIUI E.JONYNUI 

mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

„Dainos" choras, Juno Beach, FL Į 

A.tA. 
VYTENIUI JONYNUI 

palikus šį pasaulį, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai IRENAI, dukroms, seserims RINGAILEI ir 
RASAI ir visiems giminėms. 

Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Birutė ir Kazys Sekmokai 

A.tA. 
Inž. VYTENIUI JONYNUI 

I mirus , reiškiam nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
i IRENAI, dukroms LINAI ir KARILEI, seser ims 
RINGAILEI ir RASAI, jų šeimoms ir artimiesiems. 

Visa uon Braun šeima 

l » I \ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
ŠAUNUS RELIGINĖS MUZIKOS 

KONCERTAS 

Amer ikos L ie tuv ių tary
bos Čikagos s k y r i a u s me
t inė d a r b o konferenc i ja 
vyks balandžio 18 d., šeš
tadienį, 2 vai. p.p., Jaunimo 
centro žemutinėje salėje. Joje 
dalyvaus ir kalbės Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas, po sveikinimų ir 
valdybos pranešimų bei disku
sijų ALTo veiklos reikalais 
bus kavute. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti — tuo pa-
remsite ALTą, kurio veikla 
dar yra labai reikalinga. 

Kun. Gus (Kazimieras) 
Kulbis šį sekmadienį, ba
landžio 19 d., aukos 40 metų 
kunigystės sukakties Mišias 
Čikagos Assumption parapijos 
bažnyčioje (New Orleans ir Il
linois Str.). Kun. Kulbis dar
buojasi Oregan valstijoje, bet 
savo pastoracinį darbą pradėjo 
Čikagoje iš minėtos parapijos. 

Sol. Virgi l i jus Nore ika 
giedos šv. Mišių metu Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo baž
nyčioje balandžio 19 d., 10 vai. 
r. Jam vargonais akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis. Para
pijos klebonas kun. Anthony 
Puchenski maloniai kviečia 
esamus ir buvusius parapi
jiečius bei kitus lietuvius šiose 
iškilmingose pamaldose daly
vauti. 

Marąue t t e P a r k o n a m ų 
sav in inkys tės informaci
n i s susirinkimas-vakaras. at
šauktas kovo 9 d. dėl sniego 
pūgos, ruošiamas šį penkta
dienį, balandžio 17 d., 7 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. 6820 S. 
Washtenaw. Visi susidomėję 
yra kviečiami atsilankyti. Bus 
ir vaišės. 

Lie tuvių o p e r o s c h o r a s 
šią savaitę pradėjo repetuoti 
Morton aukštesniosios mokyk
los salėje. Netrukus į Čikagą 
jau atvyksta solistai, solistės 
ir kiti menininkai iš Lietuvos, 
o dvi solistės — Aldona Stem-
pužienė ir Virginija Bruožytė-
Muliolienė — iš Cleveland, 
OH. Nuo dabar iki „Čigonų 
barono" premjeros sekmadie
nį, balandžio 26 d., bus inten
syviai repetuojama ir ruo
šiamasi kiekvieną dieną bei 
vakarą. Pažymėtina, kad bilie
tai į šią operą eina gan 
sparčiai ir tikimasi sulaukti 
gausaus dalyvių skaičiaus. 
Žinome, kad atvyksta ypač 
daug svečių iš Clevelando. 

R a m o n ą ir A n t a n a s Mi-
l i sauska i , Kenosha. WI. su 
laikraščio prenumerata at
siuntė 100 dol. „Draugo" laik
raščio išlaidoms sumažinti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Elzbie ta Kat i l ienė , Chica-
go. IL. užmokėdama prenu
meratos mokestį, pridėjo 75 
dol. auką laikraščio leidimo 
išlaidoms sumažinti. Esame 
labai dėkingi. 

LIETUVIAI „OKUPUOS" 
ČIKAGOS VIDURMIESTl 

Chicago Cultural Center ba
landžio 22-26 d. skiria lietuvių 
muzikai, literatūrai, menui, 
tautiniam šokiui, paskai
toms... Nors lietuvių tautinių 
šokių ar dainos vienetai yra 
ne kartą pasirodę Čikagos vi-
durmiestyje, bet niekuomet 
anksčiau to nebuvo tokiu dide
liu mastu. Šis renginys pava
dintas „Po pasaulį per savait
galį: Vilnius, Lietuva", o jį 
ruošia Chicago Department of 
Cultural Affairs, visą mėnesį 
skyręs įvairių miestų, bičiu
lystės ryšiais susijungusių su 
Čikaga, kultūros apraiškoms. 

Visos lietuvių programos 
b a l a n d ž i o 22-26 d. v y k s 
C h i c a g o Cu l tu ra l C e n t e r 
p a t a l p o s e , 78 E. Washing-
t o n S t r . Raginame tautiečius 
gausiai dalyvauti. O programa 
bus tokia: 

trečiadienį, bal. 22 d., nuo 
5:30 iki 8 vai. vak., klasikinės 
muzikos koncertas su Lietu
vos Operos solistais Vytautu 
Juozapaičiu ir Ramute Tumu-
liauskaite, akompanuojant pia
nistams Rokui Zubovui ir So
natai Deveikytei-Zubovienei 
(jie taip pat atliks solo kon
certą). Po programos — lietu
viškos vaišės su „Racine" ir 
„Bake for me" kepyklų dova
notais skanėsiais. Koncertas: 
Preston Bradley salėje, po
būvis G.A.R. Rotunda patal
poje); 

ke tv i r t ad i en i , ba l . 23 d., 
tarp 6-7:30 vai. vak., 
„Streetdancer" koncertas; va
dovas Kęstutis Stančiauskas. 
Tai džiazo, modernios ir liau
dies muzikos junginys. Kon
certas vyks Randolph Cafe pa
talpoje; 

penktadieni, baJ. 24 d., 11 
vai. r., „City in a Suitcase", 
programa skirta studentams, 
moksleiviams, planuojantiems 
kelionę į Lietuvą. Bus supa
žindinama su Vilniumi per 
muziką, meną, žemėlapius, 
medžiagas, literatūrą ir kt. 
Paruošė Danas Lapkus, Bal-
zeko Lietuvių kultūros dar
buotojas (programa vyks Cas-
sidy Theater); 

penktadieni, bal. 24 d., 
tarp 12:30-2 vai. p.p., 
„Continental Drift", progra
ma, transliuojama Northwest-
ern un-to WNUR-FM (89.3) 
bangomis, su tradicine ir po
puliaria muzika iš Vilniaus 
(museum of Broadcast Com
munications patalpoje); 

še š t ad ien i , ba l . 25 d., 12-
1:30 vai. p.p., ,Adios" koncer
tas (Randolph Cafe); taip pat 
šeštadienį, 3 vai. p.p., Algi
manto Kezio fotografijos — 
skaidrės ir paskaita (Meeting 
Room patalpose); 

sekmadienį , ba l . 26 d., 1 
vai. p.p.. „Dainavos" ansam
blio koncertas (Cassidy Thea
ter), taip pat sekmadienį, 3 
vai. p p., tame pačiame teatre 
— Lietuvos Vyčių t au t in ių 
Mikių šokėjai. 

Saulėtą ir atšilusią Verbų 
sekmadienio popietę pusva
landžiu anksčiau atvykę klau
sytojai j au rado Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos (Či
kagoje) automobilių aikšteles 
užpildytas. Šios parapijos cho
ras, vadovaujamas Antano Li
no, pradėjo Verbų sekmadie
nio koncertų tradiciją prieš 10 
metų ir laimėjo pelnytą pri
pažinimą, ne tik savo para
pijiečių, bet ir lietuvių iš pla
čiosios Čikagos tarpe. Kadangi 
aš pats tą pačią dieną 26 me
tus rengiau koncertus nelietu
vių bažnyčiose, tai negalėda
vau šiuose dalyvauti. Su dė
kingumu prisimenu, kaip 
prieš tuziną metų į vieną 
mano koncertų ats i lankė mu
zikai Linas, Skaisgirys, į kitą 
muzikologai — Adeodatas 
Tauragis, Danutė Petraus
kaitė, Loreta Venclauskienė ir 
daug lietuvių. Taigi, mano 
dalyvavimas Verbų sekmadie
nio koncerte lietuvių švento
vėje buvo pirmutinis ir labai 
džiaugsmingas. 

Koncerto pirmoji dalis buvo 
kūrinių nuotaikos atžvilgiu 
patraukliau išdėstyta. Koncer
tas pradėtas Bortnianskio „Che
rubinų giesme", kuri Čaikovs
kio darniai aranžuota. Po to 
Gounod „Ecce panis angelo-
rum" moterų chorui. Nors pir
moj giesmėj choriniame skam
bėjime nebuvo sustingimo, vis 
dėlto antroji skambėjo lais
viau. Gal pati skaidri Gounod 
muzika, melodijų na tūra lus 
tekėjimas, jų vystymas su 
dažnesnių gyvų gaidų te
kėjimu atidarė chorisčių re
zonatorius. Po to skambėjo 
nepaprastai žavus kūrinys 
smuikui solo, tai Svendsen 
„Romansas". Nors romansai 
(kartais serenadomis vadina
mi) nepriklauso religinės mu
zikos repertuarui, tačiau šiais 

laikais mažiau to paisoma 
(ypač kai vestuvines bažny
tines apeigas užplūdo tiek 
daug estradinio tipo meilės 
dainų, nė iš tolo neturinčių 
bažnytinių elementų). Pir
miausia, pianinui parašytas 
šio Romanso akompanimen
tas , ant vargonų profesiona
liose Ričardo Šoko rankose 
įgijo itin išbaigtą skambėji
mą, o pati muzika savo nuo
taikų ir tempų įvairumu su
teikė pačiam koncertui labai 
patrauklų, išbalansuotą įspū
dį. Smuikininkės Lindos Ve-
leckytės grojimas buvo pui
kus, ypač didžiuotis ji gali 
dešinės rankos valdymu. Po to 
gera buvo pasiklausyti ir ku
klesnių rėmų giesmės, tvar
kingai aranžuotos paties diri
gento muz. Lino, tik, gaila, 
neturinčios tikro pavadinimo. 
Trys posmai, tai moterų, tai 
mišraus choro pamainomis pa
giedoti, skambėjo užtikrintai 
ir maloniai. Dabar kitas žavių 
proporcijų Gounod kūrinys 
„Parce, Domine", t ikrai gražiai 
atliktas abiejų menininkų — 
solistės Margaritos Momkie-
nės ir vargonininko Ričardo 
Šoko. Matyt, nepagailėta laiko 
susirepctuoti. ypač iš anksto 

Labai jau darbščios ir ta 
vaišinti svečius „Velykij 
vuoti tel. 708-448-7436 

:o.- Pasaulin lietuviu centro renpnių komiteto moterys tariasi, kaip geriau pa-
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surenkant įvairias vargonų 
registracijas, nes, pradedant 
rečitatyvą, girdėjome kone au
tentišką violončelių tembro 
įžangą, paskiau lyg visą sty
ginį orkestrą su medinių pu
čiamųjų melodinėmis frazė
mis, duetu pasikeičiančiomis 
su vokaliste. Solistė skambėjo 
visuose registruose labai pro
fesionaliai ir ausiai labai ma
loniai. Jei ant rečitatyvo pa
skutinės gaidos buvo kiek su
abejoja, užtat pati arija atlikta 
užtikrintai. Jos balsas skam
bėjo šiltai, su menišku įsijau
timu. Įspūdinga „orkestrinė" 
užsklanda. Koncerto pirmąją 
dalį mišrus choras autoritetin
gai užbaigė su Beethoven „Jį 
šlovin amžiai". Galima nesun
kiai nuspėti priežastis, kodėl 
giesmė kiek nuleista, bet už
tat rezultatai labai geri. 

Antroji dalis prasidėjo pro
gramoje nepažymėtu smuiki
ninkės Veleckytės atliktu Mo-
zart „Ave Verum". Atlikta 
gražiai, tik j au kažkieno pada
ryta aranžuotė — tikras Mo-
zart iškoneveikimas: išleista 
įžanga ir vargonų interliudas, 
ir pabaiga, o užuot paskutinio
sios, paties Mozarto parašy
tos, prikergta kita... Aran
žuotės nuo seno yra muzikinės 
kūrybos dalis. Liszt daugelį 
Verdi operų „perrašė" fortepi
jonui, kaip jo širdis diktavo. 
Sarasate „perrašė" Bizet operą 
„Carmen", kaip ne per seniau
siai girdėjome Vilhelmą Če
pinskį grojant Čikagoje. Ka
daise Leopold Stokovskio or-
kestruotą ir jo paties diriguotą 
Bach d-moll Toccatą kritikavo 
Romos kritikai, sakydami, kad 
ji skambėjusi kaip Brahms. 
Todėl sunku pasakyti, kiek 
yra per daug ir kada peržen
giama tolerancijos riba. Ilgai
niui išsilaiko tik tikros ver
tybės. Laikas pasakys. 

Toliau buvo net trys Dam
brausko kūriniai, kuriuose vi
sur daug lėtų, ištęstų gaidų, 
kas koncerto nepakėlė. Vargo
nai kiek stelbė solisto Vaclovo 
Momkaus solo „Te sau blaš
kos". Šio baritono ypač šiltai 
praskambėjo aukštosios, gra
žiai dengtos gaidos. Tik kū
rinys nedėkingai baigiasi, lyg 
ir pakibdamas ore, neturintis 
aiškesnės pabaigos. Į Dam
brausko giesmių tarpą, laimei, 
įterptas Pergolesi „Quando 
corpus morietur". Tai dviejų 
dalių, gana skirtingų tempų 
kūrinys, baigėsi vokališkai 
išbaigtas „Amen" ir užtarnavo 
chorui pelnytą pripažinimą. 
Smuikas gražiai paįvairino šio 
kūrinio įžangą. Po kiek sta
tiško „Popule Meus", koncer
tas užbaigtas „Malda už tėvy-
nę". 

Koncertas buvo tikra dva
sinė atgaiva! Koncertą atidarė 
choro pirmininkas sol. Vaclo
vas Momkus. Buvęs šios para
pijos klebonas kun. Jonas Ku-
zinskas tarė žodį. Jis buvo 
susirinkusiųjų pasveikintas 
plojimu ir nemeluotu nuošir
dumu. Tik gal būtų teisingiau 
patį koncertą antrą valandą 
— skelbtu laiku, kalbas atide
dant į galą, o rinkliavą darant 
pertraukos metu, nes daugelis 
mūsų laukėme koncerto pra
džios (nuo įžengimo į šven
tovę) 45 minutes ir daugiau. 
Pabaigoje klebonas kun. My
kolas Yakaitis ir kun. G. Gu
delis padėkojo koncerto daly
viams bei atsilankiusiems. Šis 
koncertas — labai jau gražus 
ir prasmingas įvadas į 
Didžiąją savaitę! 

Faustas Strolia 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo susirinkimas šau
kiamas balandžio 17 d., 1 va
landą popiet. Vytauto Di
džiojo šaulių salėje, 2417 W. 
43rd. Str. Po susirinkimo bus 
kavutė. 

Toronto vyrų choro „Aras" koncerto metu Jaunimo centre kovo 26 d. Iš kairės: Praurimė Ragienė, Alma Adam
kienė, Birutė Jasaitienė ir Jūratė Budrienė. Nuotr. Ed. Šulaičio 

IŠEIVIJOS ATEITIS PANEVĖŽIEČIŲ 
SUSIRINKIME 

Pavasarinis Panevėžiečių 
klubo susirinkimas įvyko kovo 
29 d., sekmadienį, 12 vai. vi
dudienį vienoje Jaunimo cent
ro klasėje. Susirinkimą ati
darė ir j am vadovavo pirm. 
Vladas Paliulionis, sekreto
riavo Pranė Masilionienė. Pir
mininkas, pasveikinęs narius, 
gausiai susirinkusius paben
drauti, pranešė, kad nuo 
praėjusio susirinkimo, įvyku
sio lapkr. mėn. ligi dabar yra 
mirę du nariai: Kazys Ėringis 
ir Marijonas Ostrauskas. Jie 
abu ir kiti klubo mirusieji 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
susikaupimu. Kiek ilgiau buvo 
pakalbėta apie M. Ostrauską, 
nes jis buvo vienas iš klubo 
įkūrėjų ir buvęs pirmininkas. 
Klubo pomirtinę auką sūnus 
adv. Algirdas Ostis, Lietuvių 
fondo tarybos pirm., įrašė į 
klubo įnašą L.F. 

Praėjusio susirinkimo proto
kolą, parašytą sekr. P. Masi-
lionienės, perskaitė J. Masi-
lionis. Iš pirmininko prane
šimo paaiškėjo, kad sąrašuose 
yra apie 80 narių, visiems 
prieš susirinkimą siunčiami 
biuleteniai. Aktyvių, užsimo
kančių nario mokestį, daly
vaujančių susirinkimuose, yra 
apie 65. Iš kasininko K. Ro-
žansko pranešimo paaiškėjo, 
kad, nebedarant jokių rengi
nių, vienintelis pajamų šal
tinis yra tik nario mokestis. 

Susirinkimo centre buvo 
Juozo Masilionio paskaita „Iš
eivijai būti ar nebūti?" Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
privačiuose pasikalbėjimuose, 
susirinkimuose bei spaudoje 
dažnai pasigirsta balsų, kad 
išeivijos veiklai nebesą pras
mės: gyvieji turi grįžti Lietu
von, mirusius perlaidoti, ar
chyvus perkeldinti, fondus ati
duoti, patiems likti „plikiems 
kaip tilvikams". Prelegentas 
kaip tilvikams". Jis įrodinėjo 

kad beveik visos tautos, nepai
sant, ar jos nepriklausomos, 
ar pavergtos, turi išeiviją, o ši, 
susidariusi dėl politinių, ekono
minių priežasčių, širdyje ne
šasi ir paliktosios tėvynės mei
lę. Ir lietuviai išeiviai, nors 
pirmieji buvo nemokyti kai
miečiai, kūrė parapijas, drau
gijas, pradėjo leisti laik
raščius. Nesilikvidavo, kai 
1918-1940 m. buvo Lietuva 
laisva, padėjo jai. Ir mes, po
kario išeivių karta, atva
žiavome į JAV ne kaip į tuščią 
lauką, o daug kur kaip į mažą 
Lietuvą: ėjo laikraščiai, gir
dėjosi lietuviškas žodis ir dai
na per radiją, daugybė lietu
viškų parapijų. Ir dabar tebe
turime, tai kodėl viso to atsi
sakyti. Išeivija padarė tai, ko 
pavergta Lietuva negalėjo. 
Paskaitą baigė simboliniu 
medžio vaizdu. Ir Lietuva, ir 
išeivįja tos pačios kilmės 
medžiai, auginą vaisius. Ką 
išaugins laisvas Lietuvos me

dis, teduoda mums dalelę, ką 
išauginsim mes, duokime. Tik 
neberaukime pačių medžių. 
Išeivija Lietuvai daug padėjo, 
dar daug tu rės progų ir atei
tyje padėti . 

Po paskaitos buvo svarstomi 
einamieji reikalai. Pirminin
kas pranešė , kad neseniai 
Čikagoje rekolekcijas prave
dęs prel. J . Antanavičius pra
šęs aukų Panevėžio senelių 
prieglaudai. Valdyba paskyrė 
300 dol. Susi r inkimas pritarė. 
Gautas prašymas paremti 
knygos „Lietuviškasis švieti
mas Šiaurės Amerikoje" leidi
mui. Vienas tos knygos redak
torių, Juozas Masilionis pa
aiškino, kad tai yra JAV ir 
Kanados l i tuanistinių mo
kyklų istorijos, liudysiančios 
ateities kar toms apie švietimo 
darbą išeivijoje. Knygai susi
rinkimas pasiūlė 200 dol. pa
ramą. 

Neats i radus daugiau svar
stytinų klausimų, susirinki
mas buvo uždarytas , kviečiant 
pabendrauti ir pasivaišinti Pr. 
Masilionienės paruoštomis 
vaišėmis. O laiko ligi „Draugo" 
koncerto d a r buvo daug, tai ir 
vaišėms — daug. Paminėtinas 
darbštusis K. Rožanskas, ku
ris susir inkimui paruošė kla
sę, o po susir inkimo vėl ją su
tvarkė. 

P.R. 

Newberry bibl ioteka š.m. 
gegužės 9 d., 11 vai. ryte, ren-

f ia „Living Treasures" parodą, 
i paroda rengiama pagerbti 

žmones, prikeliančius iš už
maršties vertingas ir papras
t a m skaitytojui mažiau žino
mas Newberry bibliotekos kny
gų kolekcijas. Vienas iš pen
kių, bibliotekos išrinktų, pa
gerbti tyrinėtojų yra Illinois 
universiteto PLB Lituanisti
kos katedros profesorius Gie
drius Subačius, tyrinėjęs gar
sios Bonaparte kolekcijos li
tuanist ines ir prūsistines kny
gas. Dalyvaukime šiame įdo
miame renginyje. 

Zarasiškių k lubo Čikago
j e narių m e t i n i s susirinki
mas su svarbiais nutarimas ir 
dviejų kadencijų valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimais, 
šaukiamas balandžio 16 d., 1 
vai. p.p., Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės namuose, 
2417 W 43rd. Str., Chicago. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 

Maloniai kv ieč iame atsi
lankyti į „Grandies" tradicinį 
pobūvį „Pasodinom ąžuolą" 
kuris įvyks gegužės 2 . d., 
šeštadienį, 6 v.v., Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Tėve
liai, seneliai, draugai, pažįsta
mi dalyvaukite „Grandies" 
džiaugsmingoje šventėje. Visų 
laukiame! Rezervacijom skam
binkite: Dalei Trakienei — 
708-598-5827. 

• N u o m o j a s e z o n u i va-
sarviete, prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel . 773-776-4755. 

(sk.) 
• Tik 4 6 c e n t a i u ž m i n u 

tę, skambinant į Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERUNK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsi te nei 
mėnes in ių , nei regis t raci jos 
mokesčių . J o k i o pap i ldomo 
kodo. Te irauki tės l ietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos bū re l i s dėkoja už 
aukas padėt i našlaičiams, in
validams vaikams ir daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Juozas Mikelionis $120, 
Gražina Kriaučiūnienė $300, 
anon imiška i $500 , d r . Rim
vydas S i d r y s $ 2 4 0 ( m e t i n ė 
p a r a m a b e r n i u k u i ) , L a i m a 
(Nainytė) ir Vacys Garbonkai 
$100 , A l d o n a J e š m a n t i e n ė 
$700. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 W e i d n e r RdM B u f f a l o 
Grove, IL, 60089. Tel. (847) 
537-7949, te l . arba faz (847) 
541-3702. T a s ID #36-3003339. 

(sk.) 
• K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s 

l i e t u v i š k ų m o k y k l ų para
mai , per Mažosios Lietuvos 
Lie tuvių d r a u g i j ą Čikagoje 
aukojo: $100 - Stasys ir Jonė 
Sulos. Po $50 - Raminta Mar-

che r t a s ; V y t a u t a s Mažeika; 
Jan ina ir Vincas Dovydaičiai; 
Paulius Endzelis; dr. Laimutė 
Gr in iū t ė -Šmulkš t i enė : L. ir 
Sau lė J o n y n a i . $40 - Pe te r 
Špokas (ne Stukas, kaip bal. 4 
d. padėkoje išspausdinta). Po 
$30 - Bronius ir Aurelija Po-
likaičiai; J.V.Lopatauskas. Po 
$25 - Halina Milaknis; Peter 
Gauronskas; Albertas ir Irena 
Kerel iai ; Jonas Markvaldas; 
Vitalis Šlažas; $20 - Marija 
Remienė . Po $ 1 0 - Mei lutė 
K u s e k ; V y t a u t a s Vizg i rda ; 
Jonas Butvilą $5 - dr. Jonas 
Balys. Dėkodami visiems rė
mėjams, kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lie tuvoje , a u k a s s iunč ian t : 
„Karaliaučiaus krašto lietu
vybei", 1394 Middleburg C t , 
Napervi l le , IL, 60540-7011. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos naš

laičiams, seneliams bei inva
lidams remti, Daytona Beach, 
FL , skyr ius dėkoja už tokią 
didelę auką Valei ir Juozui 
Lizaičiams $1000 ir D.Silbajo-
rienei $20. „Saulutės" vardu 
labai ačiū! 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

l 


