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Slovėnijos priėmimas į NATO 
būtų naudingas precedentas 

Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) -
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas mano, kad integravi
mosi į Europa siekianti Slovėni
ja gali anksčiau būti priimta i 
NATO, nei į Europos Sąjungą. 
Tai būtų labai naudinga, nes 
svarbu iš principo realizuoti 
NATO plėtimo j postkomunisti
nę Europą idėją, sakė Č. Juršė
nas penktadienį spaudos konfe
rencijoje. Paskutinę kovo sa
vaitę Seimo vadovas su trijų die
nų vizitu lankėsi Slovėnijoje ir 
susitiko su šios šalies vadovais. 

Č. Juršėnas sakė susiti
kimuose išgirdęs, jog Rusi
ja nesipriešintų Slovėnijos 
priėmimui i NATO. Pasak jo, 
tai Slovėnijos parlamento Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninkui yra sakęs Rusijos Dū
mos Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, šios šalies delega
cijos Europos Tarybos Parla
mentinėje Asamblėjoje vadovas 
Vladimir Lukin. 

O dėl Slovėnijos siekių įstoti 
i Europos Sąjungą, pasak Č 

Juršėno, tam trukdo Italija, 
reikalaujanti, kad būtų grąžin
tas turtas prieš karą dabartinėje 
Slovėnijos teritorijoje gyvenu
siems italams. Slovėnija net 
nėra pasirašiusi Asociacijos 
sutarties su Europos Sąjunga. 
Be to, Slovėnijoje vyksta daug 
karštesni debatai nei Lietuvo
je dėl žemės pardavimo užsie
niečiams. Slovėnai taip pat, 
kaip ir lietuviai turi keisti 
Konstituciją. 

Česlovas Juršėnas taip pat 
sakė prašęs Slovėnijos paramos, 
Lietuvai siekiant įstoti į Vidurio 
Europos Laisvos Prekybos Su
tarties Asociaciją (CEFTA). 
Viena sąlygų Lietuvos priėmi
mui į CEFTA yra laisvos pre
kybos sutartys su visomis šios 
organizacijos narėmis. Tikima
si, kad ši bei daugiau sutarčių 
su Slovėnija bus pasirašytos per 
Slovėnijos premjero Janez Dro-
novšek vizitą į Lietuvą. Pasak 
Seimo pirmininko, tokio vizito 
laukiama per artimiausius mė
nesius. 

Priimta nauja NATO ir 
Lietuvos Partnerystės 

programa 
Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) -

Ketvirtadienį NATO būstinėje 
Briuselyje vykusiame NATO 
valstybių ir Lietuvos oficialios 
delegacijos susitikime buvo pat
virtintas bendras Lietuvos ir 
NATO bendradarbiavimo 1995 
metais įvertinimas bei priimta 
nauja individuali partnerystės 
programa 1996-1998 metams. 
Programą netrukus turėtų pa
tvirtinti Šiaurės Atlanto Ta
ryba, pranešė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos informaci 
jos skyrius. 

Lietuva, bendradarbiaudama 
su NATO, ir toliau pagrindinį 
dėmesį skiria taikos palaikymo 
reikalams, oro erdvės kontrolės 
ir ryšių sistemų kūrimui, taip 
pat anglų kalbos mokymui ka
riuomenėje ir suderinamumo su 
NATO standartais siekimui. 
Pagal šių metų programą Lietu
va dalyvaus daugiau kaip dvi
dešimtyje pratybų, įvairiuose 
seminaruose ir konferencijose 

Svarstant minėtą programą, 
didelio dėmesio susilaukė 
Lietuvos pajėgų dalyvavimas 
taikos įvedimo operacijoje buvu
sioje Jugoslavijoje (IFOR). Tai, 
pasak susitikimo dalyvių, turė
tų teigiamai atsiliepti Lietuvos 
pajėgų sugebėjimui veikti kar
tu su NATO pajėgomis. Pozity

viai buvo įvertinta ir tai, kad 
Lietuvos biudžete yra numaty
tos specialios lėšos bendradar
biavimui Taikos partnerystės 
renginiuose. 

NATO vadovas 
lankysis Lietuvoje 
Vilnius, kovo 27 d. (Elta) -

Balandžio viduryje oficialaus 
vienos dienos vizito į Lietuvą at
vyks NATO generalinis sekreto-
rius Javier Solana. Kaip 
pranešė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos Informaci
jos ir spaudos skyrius, balandžio 
16 d. Lietuvoje besilankysiantis 
svečias susitiks su Lietuvos 
prezidentu Algirdu Brazausku, 
Užsienio reikalų bei Krašto ap
saugos ministrais, Seimo na
riais. 

Tos pačios dienos vakare 
NATO generalinis sekretorius 
ir jį lydintys asmenys išvyks į 
Taliną. 

1994 m. sausio mėnesį Lietu
va oficialiai pareiškė siekianti 
tapti pilnateise NATO nare. Da
bar Lietuva — viena aktyviau
sių „Partnerystės taikos labui" 
programos dalyvių. Lietuvos ka
riai šiuo metu Bosnijoje ir 
Herzegovinoje atlieka taikos 
įgyvendinimo misiją. 

Biudžeto padėtis tebėra 
labai įtempta 

Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) -
LDDP frakcijos seniūno pava
duotoja Irena Šiaulienė kovo 27 
d. spaudos konferencijoje pra
nešė, kad LDDP ketina peržiū
rėti savo socialinę politiką. 
Socialinių reikalų ir darbo mi
nistras Mindaugas Mikaila siū
lo nebemokėti laikinųjų prie
mokų prie pensijų, nutraukti 
dirbančiu pensininkų pensijų 
mokėjimą, sanatorinio gydymo 
finansavimą, kompensacijas 
kraujo donorams. 

Sveikatos apsaugos ministras 
Antanas Vinkus siūlo įvesti 
vieno lito mokestį už apsi 
lankymą poliklinikoje ir 5 litu 
mokestį už vieną ligoninėje pra 
leistą dieną Prie* šį sumanymą 
griežtai pasisakė kai kurie Sei 
mo nariai — mat šalies Konsti 

tucijoje numatyta, kad gyven
tojai turi teisę į nemokamą 
gydymą. Kiek anksčiau A. Vin
kus yra kalbėjęs apie kai kurių 
gydymo įstaigų uždarymą, pla
ninių operacijų apribojimą. 

Kaip praneša „Sodros" 
valdybos direktorius V. Kunca, 
socialinio draudimo įstaigos 
biudžeto padėtis vis blogėja, au
ga įsiskolinimai. Jau turėjo 
baigtis pensijų už vasario 
mėnesį išmokėjimas, tačiau tik 
60^ pensininkų išmokėtos pen
sijos. 

Finansų ministras Algiman
tas Križinauskas tvirtina, kad 
šiuo metu finansuojama tik 53% 
numatytų biudžeto išlaidų. Pa
sak jo, kovo mėnesį mokesčiai 
surenkami dar blogiau, negu 
sausio ir vasario mėnesiais, 

Kovo 19 d., antrąją oficialaus vizito Lietuvoje dieną, Norvegijos ministre pirmininkė Gro Harlem 
Brundtland Vilniuje atidarė Norvegijos audinių meno parodą Atidaryme ji sakė, kad kultūra 
— Norvegijos ir Lietuvos bendravimo kalba, kad tiek Lietuvos, tiek ir Norvegijos laisvės kovą 
vedė kultūrininkai, intelektualai, pažymėjo dainos ir poezijos vaidmenį laisvės kovoje, kad muziko 
prof. Vytauto Landsbergio, išvedusio Lietuvą iŠ sovietų okupacijos, asmenyje, „Kultūra ir politika 
sujungė jėgas kovoje dėl laisvės ir tutino apsisprendimo". 

Nuotr. J . Jurkevičiaus „Dienoje" 

ELTA pasiskelbė nemokia 

Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) -
Lietuvos žinių agentūros ELTA 
visuotinis akcininkų susirinki
mas kovo 25 d. paskelbė bendro
vę nemokia. Akcininkai taip pat 
įpareigojo akcinės bendrovės 
valdybą patenkinti ELTOS ge
neralinio direktoriaus Algi
manto Semaškos pareiškimą at
leisti jį iš užimamų pareigų. At
sistatydinimo pareiškimą A. Se
maška valdybai įteikė ketvirta
dienio rytą. 

Akcinės bendrovės „Lietuvos 
telegramų agentūra ELTA" 
įstatai įregistruoti 1995 m. 
rugsėjo mėnesį. Agentūra priva
tizuota 20%. Šias akcijas pir
miniame privatizavimo etape 
išsipirko bendrovės darbuotojai. 
Kontrolinis akcijų paketas — 
80% akcijų — priklauso valsty
bei. Jį valdo vyriausybė per savo 
įgaliotąjį atstovą spaudai Vilių 
Kavaliauską. 

Valdybos pirmininkas Kęstu
tis Jankauskas susirinkime 
konstatavo, kad ELTA 1995-uo-
sius metus baigė nuostolingai. 
Ji turi skolų energetikams, pre
numeruojamoms užsienio agen
tūroms, medžiagų tiekėjams ir 
panašiai. Šiuo metu skoloms 
sumokėti reikia apie 300,000 
litų. Be to, agentūrą slegia ir iš 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
lėšų gautas kreditas, kurio 
palūkanos jau grąžinamos. 

Apie 144,000 dolerių kredito 
lėšų išleista labai moderniai 
spalvotai foto įrangai bei kitai 
technikai. 

Iki 1995 m. ELTA gavo lėšų 
iš valstybės biudžeto. 1993 m. 
gavo 445,000 litų arba 45% 
reikalingų išlaidų. 1994 m. — 
310,000 litų arba 19% veiklai 
reikiamų pinigų. Pernai agen
tūra negavo lėšų iš valstybės 
biudžeto. 

Trejus metus ELTAI vadova
vęs A. Semaška susirinkime 
sakė, kad po dalinio agentūros 
privatizavimo „teko dirbti su 
viena parišta koja". Jam 
nepavyko įgyvendinti ir pagrin
dinės savo idėjos — agentūrą 

tačiau pagerėjo vyriausybės 
vertybinių popierių pardavi 
mas. Metines palūkanos už juos 
sumažėjo iki 22%, o šią savaitę 
sėkmingai parduoti visi siūlyti 
pusės metų trukmes bonai ku 
rie paprastai turi mažiausią pa 
klausą 

privatizuoti daug didesniu pro
centu. Vilniaus miesto savival
dybė neleido ELTAI pastato pri
vatizuoti, o Seimo LDDP frakci
ja neleido keisti privatizavimo 
įstatymo nuostatas. 

Be to, A. Sen-askoe ir kitų kal
bėjusiųjų nuomone, dėl ELTOS 
krizės kalta ir sudėtinga šalies 
ekonomikos būklė. Agentūrai 
yra skolingi kai kurie infor
macijos vartotojai, be to, 
Lietuvos Akciniame Inovaci

niame Banke liko įšaldyta apie 
20,000 litų. 

Akcininkai pritarė valdybos 
siūlymui visuotinį bendrovės 
akcininkų susirinkimą surengti 
ne vėliau kaip po šešių mėnesių 
ir išklausyti, ką valdyba padarė 
agentūros finansinei būklei 
pagerinti. 

Naująjį ELTOS generalinį di
rektorių valdyba turi paskirti 
per savaitę. Vienas iš realiausių 
kandidatų į šį postą yra valdy
bos pirmininkas, ELTOS foto-
kronikos padalinio vadovas 
Kęstutis Jankauskas. 

Priimtas Lietuvos žurnalistų 
ir leidėjų etikos kodeksas 

Vilnius, kovo 26 d. — Lietuva, 
kaip ir daugelis Europos vals
tybių, jau turi žurnalistų Etikos 
kodeksą. Jis priimtas kovo 25 d. 
Vilniuje visuotiniame žurnalis
tų ir leidėjų susirinkime, pra
neša Atviros Lietuvos Fondo 
Žurnalistikos Centras. 

Kodekso projektą, remdama
sis Lietuvos Respublikos Kons
titucija, Europos žmogaus teisių 
konvencija, Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos re
zoliucija „Dėl žurnalistinės 
etikos", kitų šalių panašiais 
dokumentais, inicijavo ir pa
rengė Atviros Lietuvos Fondo 
Žurnalistikos centras. Projektas 
buvo paskelbtas šalies dienraš
čiuose „Lietuvos aide", „Dieno
je", kai kurių miestų ir apskri
čių laikraščiuose. Tikslinant 
projektą, atsižvelgta į 200 
pasiūlymų. 

Susirinkime, balsavusiame už 
Etikos kodeksą, dalyvavo žur-

Pramonininkai skatinami 
patys ieškoti paskolų 

Vilnius, kovo 28 d. (AGEP)-
Lietuvos premjeras Mindaugas 
Stankevičius, trečiadienį susi
tikęs su Pramonininkų Konfe
deracijos ir atskirų įmonių 
vadovais, paragino gamybinin
kus aktyviau savarankiškai rū
pintis apyvartinių lėšų stygiumi 
ir ieškoti potencialių kreditorių. 
Pramonininkai tam pritarė ir 
pageidavo, kad valstybė daž
niau teiktų garantijas už ima
mas paskolas 

Pasitarime, kuriame dalyvavo 
Lietuvos Banko valdytojas, pra 
mones ir prekybos, finansų, 
energetikos bei aplinkos ap
saugos ministrai, kalbėta apie 

Jelcinas skelbia Čečėnijos 
karo paliaubas, bet puolimai 

tęsiasi 
Maskva, kovo 31 d. — Steng

damasis užbaigti nepopuliarų 
Čečėnijos karą ruošiantis pre
zidentiniams rinkimams birže
lio mėnesį, Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin sekmadienį paskel
bė, kad visos karinės operacijos 
Čečėnijoje tuoj pat sustabdomos. 
Kaip praneša „The New York 
Times" dienraštis, per radiją 
transliuotoje kalboje ir spaudos 
konferencijoje B. Jelcin pasakė, 
jog leis vesti taikos derybas su 
čečėnų vadovu Džochar 
Dudajev. 

Jis teigė, jog pasiruošęs sutik
ti su bet kokiu čečėnų reikalavi
mu, išskyrus Dudajevo reika
laujama visiška nepriklausomy
be. „Duosime Čečėnijai daugiau 
autonomijos nei bet kuriai kitai 
Rusijos respublikai", per tele 
viziją transliuotame pasikalbė
jime žadėjo B. Jelcinas. (Tačiau 
pirmadienio rytą Vakarų žinių 
agentūrų pranešimu, Rusijos 
vedami karo veiksmai Čečeni 
joje nesustojo, puolimai sustip
rėjo. — Red.) 

Vašingtone JAV Valstybes 
departamentas pasidžiaugė Jel
cino planais užbaigti karą Čečė
nijoje ir išvesti išjos dalj Rusijos 
kariuomenės. „Mes džiaugia
mės jo iniciatyva Čečėnijos rei
kalu", pareiškė Baltųjų rūmų 
atstovas. „Bet tuo pačiu metu 

kai džiaugiamės jo pasisaky
mais, lauksime ir jų vykdymo. 
Nors mes suprantame kokią 
sunkią padėtį jis ten turi, mes 
taip pat esame susirūpinę dėl 
per didelės jėgos naudojimo tam 
reikalui išspręsti", kalbėjo JAV 
Baltųjų rūmų atstovas. 

Kaip praneša Reuters žinių 
agentūra iš Grozno, Čečėnijos iš
griautos sostinės gyventojai 
nesitiki, kad šiuo Rusijos 
prezidento pareiškimu bus 
užbaigtas karas. Tiek civiliai, 
tiek ir Grozne esantys rusų 
kariai, t iek ir kovojantys 
čečėnai abejoja, ar kas pasikeis 
po šių pareiškimų. 

Nepaisant Jelcino pareiški
mų, Rusijos lėktuvai bei malūn
sparniai ir toliau apšaudė ir 
bombardavo pietinės Čečėnijos 
kaimus ir miestus, o čečėnų 
gynėjai juokėsi iš taikos plano 
ir žadėjo toliau kovoti. 

Mažiausiai 30,000 civilių žuvo 
nuo karo pradžios 1994 m. gruo
džio mėnesį ir beveik pusė mili
jono žmonių buvo privesti pa
likti savo namus. Išgriauto 
Grozno centre veikiančiame tur
guje nei rusai, nei čečėnai netiki 
Jelcino pareiškimais: „Kaip ga
lima kalbėti apie taikos dery
bas, kai bombardavimai tebesi
tęsia?" — klausia viena pirkėja. 

Rusijos dujininkai vėl grasina 
nutraukti dujų tiekimą 

Lietuvai 

nalistų ir leidėjų kūrybinės 
organizacijos: Lietuvos žurnalis
tų draugija, Lietuvos žurnalistų 
sąjunga, Lietuvos periodinės 
spaudos leidėjų asociacija, Lie
tuvos radijas ir televizija bei 
Lietuvos radijo ir televizijos 
asociacija. Žurnalistus sveikino 
Danijos „Baltic Media Centre" 
atstovas S. D. Holmberg. 

Visuotinis susirinkimas taip 
pat priėmė pareiškimą, kuriame 
Seimo prašoma pritarti Visuo
menės informavimo projekte 
numatytai žurnalistikos savi
reguliacijos sistemai (visuome
nės informavimo inspektorius-
ombudsmenas ir Etikos komisi
ja). Pareiškime visoms žurnalis
tų ir leidėjų kūrybinėms orga
nizacijoms bei laikraščiams, 
žurnalams, leidykloms, radijo ir 
televizijos stotims siūloma pri
pažinti ir laikytis Etikos ko
dekso. 

galimybes liberalizuoti at
siskaitymus. Siūlymą leisti at
siskaitymus vykdyti per bankų 
sąskaitas valiuta, iš pradžių 
bent jau JAV doleriais, dar 
turės išanalizuoti specialistai, 
praneša Vyriausybės informaci
jos centras. 

Pramonininkai sakė dažnai 
susiduriantys su skirtingu 
mokesčių traktavimu ir skun
dėsi savivaldybių įvedamais 
papildomais mokesčiais. Jie 
kritikavo dažnai nepagrįstai 
didinamą žemės nuomos mokes
tį, kurį neretai nustato savi
valdybės. 

Jų nuomone, nepagrįstai vil-

Vilnius, kovo 29 d. f AGEP) -
Gazprom, Rusijos dujų tiekimo 
įmonė, Lietuvos prezidentui Al
girdui Brazauskui kovo 25 d. 
atsiųstoje telegramoje pagrasi
no nuo balandžio mėnesio nu
traukti dujų tiekimą Lietuvai, 
jei nebus sumokėta 12 milijonų 
dolerių skola. 

Lietuvos bendrovė Stella 
Vitae, tarpininkaujanti perkant 
dujas iš Rusijos, kovo viduryje 
buvo skolinga 12 milijonų dole 

R. Misiūnas paskirtas 
ambasadorium 

Vilnius, kovo 29 d. (Elta) -
Lietuvos ambasadoriumi Izrae
lyje paskirtas Romas Jonas Mi
siūnas, jau daugiau kaip metus 
toje valstybėje einantis Lietuvos 
laikinojo reikalų patikėtinio pa 
reigas. Romo J. Misiūno kandi 
datūrai šią savaitę posėdyje pri 
tarė vyriausybė, o dekretą dėl 
šio diplomatinio posto skyrimo 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasirašė penktadie
nį. 

Švedijoje gimęs 51 metų R. J 
Misiūnas yra baigęs istorijos ir 
politologijos mokslų studijas 
Jungtinėse Valstijose, dėstęs 
įvairiose tos šalies aukštosiose 
mokyklose. 1990-1992 metais jis 
dirbo konsultantu patarėju 
Lietuvos Aukščiausioje Tarybo
je, o prieš tapdamas laikinuoju 
reikalų patikėtiniu Izraelyje, R 
J. Misiūnas dirbo JAV. priva 
čioje firmoje Trumbull Asso
ciates Ltd. 

kinamas papildomo laisvano
riško pensijų draudimo istaty 
mas. 

Pramonininkai taip pat ragi-
no vyriausybę aktyviau ieškoti 
naujų užsienio valstybių, su 
kuriomis būtų pasirašomos lais
vos prekybos sutartys 

rių Rusijos dujininkams. Dabar 
jos skola yra mažesnė — apie 9.5 
milijonų dolerių. 

Taip pat skolos grąžinimu be
sirūpinančios Lietuvos Dujų 
bendrovės generalinis direk
torius Kęstutis Šumacheris 
BNS korespondentui sakė, jog 
iki pirmadienio pavyks grąžinti 
tik 4 milijonus dolerių, ir tai yra 
„daugiausia, ką Lietuvoje gali
ma rasti". 

Skolos grąžinimo šaltinis yra 
tik biudžeto lėšos ir energetikų 
apyvartiniai pinigai. „Jokių 
kitų šaltinių nėra", sakė K. 
Šumacheris. Anot jo, paskolų 
gauti sunku, o valstybė ener
getikams skubiai grąžino tik 6 
milijonus iš 55 milijonų litų 
skolos už 1994 metus, numaty
tos šių metų biudžete. 

Lietuvos Dujų vadovas neabe
joja, kad iki balandžio pradžios 
nepavyks sumokėti visos skolos, 
nors ministras pirmininkas 
Mindaugas Stankevičius teigė, 
jog kitos savaitės pradžioje 
Lietuva grąžins reikalaujamą 
sumą. 

Kitą savaitę į Maskvą turėtų 
vykti energetikos ministras 
Saulius Kutas, kuris turėtų 
pateikti skolos grąžinimo gra
fiką Todėl tikimasi, jog su Gaz
prom įmone pavyks susitarti. 

Gazprom yra vienintelis dujų 
tiekėjas Lietuvai, nuo vasario 
mėnesio dėl skolų jau suma
žinęs tiekimą nuo 12 iki 3 
milijonų kubinių metrų dujų 
prr barą. 

KALENDORIUS 

Balandžio 2 d.: Didysis an
tradienis. Nicetas, Elona, Var
dą. 

Balandžio 3 d.: Didysis 
trečiadienis. Ričardas, Irena, 
Vytenis. Rimtaute. 1889 m. gi 
me rašytojas, diplomatas Ignas 
Šeinius. 



• 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DR. JONO ADOMAVIČIAUS 

PATARIMAI 
NEBŪKIME 

APSILEIDĖLIAI 

Kol mes šias žinutes skai
tome, kur nors kuris iš mūsų 
yra jau patekęs j net tuzininio 
mūsų leišiškumo nagus. Tokie 
nesupranta, kad širdies ataka ir 
smegenų insultas turi pradžią, 
kuri eina pirmyn, apsireiškiant 
būdingais ženklais. Ir kas dar 
svarbiau — čia minutės, praleis
tos be reikiamo gydymo, sunki
na tolimesnį — jau gerokai pa
vėluotą gydymą. Tas to pagrin
dinės svarbos reikalo nesuprati
mas, tiksliau sakant, apsileidi
mas (leišiškumas) trukdo mūsiš
kiams pakankamai greitai veik
ti, gavus lietuvio gyvybei gre
siančius širdies ir smegenų ne
geroves ženklus. 

Štai tas mirtinas lietuviškų 
atsikalbinėjimų tuzinas, kurį 
visi ir visos visam laikui nuo 
savęs šalin nusvieskime. Jau 
susipažinom su apsauga nuo 
atakos ir insulto, o dabar 
nebūkime leišiais, gavę tokią, 
negerovę: kuo greičiausiai neat
sikalbinėdami vykime — tiesiog 
skriskime — ligoninėn, kad gau
tume — ne vėlesnį kaip po dvie
jų valandų — gydymą. 

Štai tuzinas mirtį artinančių 
gavusio širdies ataką ar smege
nų insultą atsikalbinėjimų. 

1. Tai ne skausmas — tik leng
vas spaudimas — nėra ko sku
bėti. 

2. Niekas manęs nepamatys 
greitosios pagalbos kambaryje 
— jis yra tik sergantiems. 

3. Jei aš kiek luktersiu — tai 
tie negerumai praeis. 

4. Aš nustebsiu, kai greitoji 
stovės ties mano durimis, kai 
pasirodys, kad mano krūtinėje 
skausmai yra tik rėmens ėdi
mas. 

5. Aš tai atlaikysiu. 
6. 911 telefono numeris yra 

sunkiai sergantiems. 
7. Aš greičiausiai dėl įtampos 

sunegalavau. 
8. Aš neturiu laiko sirgti. 
9. Aš nenoriu varginti savo 

šeimos. 
10. Tas skausmas ateina ir 

nuslinka — aš vėliau su juomi 
tvarkysiuos. 

11. Aš noriu, kad niekas ma
nęs neklausinėtų apie aptir-
pimą — tai niekis. 

12. Aš pageidauju, kad niekas 
nesirūpintų mano nusiskundi
mais ar manęs nugabenimu pir
majai pagalbai. 

Šitokie ar panašūs apsilei
dimai pakeičia pataisomą šir
dies ar smegenų negerovę į 
mirtiną. Tų negerovių gydymas 
yra gydytojų rankose. O mūsų 
visų šiame širdies ir smegenų 
apsaugos mėnesyje yra veikti, 
čia žodžių seniai jau gana, idant 
pro mus visus tos širdies ir 
smegenų negerovės šalimais 
praslinktų. Taip dažniausiai at
sitiks, mums riebu — mėsišką 
valgį pakeitus vegetarišku Sėk
mės! 

SVARBU GILIAI ALSUOTI 

Gulkis ant nugaros ir 
plaštakas padėk ties duobute, 
delnus link kojų laikydamas 
viduriniu pirštu galais paliesk 
krūtinę. Panašiai plaštakų iš
lenkimui yra išlenkta diafrag 
ma — tai raumuo skiriąs krūti
nes ląsta nuo pilvo ertmes 
Tada įkvėpdamas laikyk plaš
takas ištiestas ant k'-ūtinės. o 
iškvėpdamas kiek sugiau;;\jas 
išlenkdamas delnus. Šitaip 
keičia savo pavidalą diafragma 
MI kiekvienu kvėpavimu. 

Dabar mėgink diafragma al-
-ii'iti (tylėdamas ant nugaros, 
p:iki Ik t;.iiv.i keliais centimet

rais. Tada pajusi, kaip įsitempia 
pilvo raumenys ir sunkina gi
liau įkvėpti. Tada paguldyk 
galvą atgal ir pradėk giliau 
alsuoti, kiek galint atpalaidavęs 
pilvo raumenis. Gale iškvėpimo 
pajusi šiek tiek įsitempusius 
pilvo raumenis. Tai normalu. 
Bet būk tikras, kad pilvo rau
menys būtų visai atpalaiduoti 
pirm įkvėpiant. Jei taip regulia
riai ir, sėdėdamas bei stovė
damas ar vaikščiodamas, giliai 
alsuosi, atsipalaidavusi dia
fragma įgalins gilų kvėpavimą 
ir tas teiks pastebimą naudą. 

Alsavimas yra vienas iš gam
tos ritmų, kaip ir pulsas. 
Išmokime ritmingai alsuoti kar
tu su ritmingumu mūsų jausmų 
ir galvojimo. Iš čia aišku, kodėl 
mūsų galvojimas vienais kar
tais esti aiškesnis negu kitais. 

Yra daugiau gyvenime ritmu: 
tai sezonai, tai saulės tekėjimas 
ir nusileidimas, tai vandenynų 
potvynis ir atoslūgis. Šiuos rit
mus mes įpinkime į savo alsavi
mą, kad pajėgtume nuo įtampos 
išsivaduoti ir žiovulio atsikra
tyti. 

Dabar visi lietuviai laikykime 
laisvus pilvo raumenis — kvė
puokime pilvu-diafragma ir tik
rai apsiginsime nuo svarbios ne-
galės-įtampos, kuri sukelia 
mums tuzinus negalių. Priedui 
dar ir nemalonaus žiovulio at
sikratysime. Paprašykime ir 
mūsiškių dainininkų.kad pamo
kytų diafragma alsuoti. 

K U O G Y D Y S I S 
L I E T U V O S Ž M O N Ė S ? 

Kovo 6 dieną Vilniaus vaisti
nių vadovų susirinkime svars
tyta labai sunki vaistinių 
padėtis, susidariusi iš dalies dėl 
to, kad „Sodra" ir sveikatos 
priežiūros įstaigos neapmoka 
vaistinėms ui vaistus, išduotus 
pagal nemokamus ir lengvati
nius receptus, ir nutarta pra
nešti vyriausybei bei visuome
nei, jog vaistinės nuo kovo 15 d. 
nebegalės pagal tokius receptus 
išduoti vaistų tol, kol „Sodra" 
ir sveikatos priežiūros įstaigos 
apmokės 1996 metų sausio ir 
vasario mėnesių skolas. 

„Šią savaitę į vaistinę plūdo 
didžiulis žmonių srautas, nes 
buvo skelbta, jog vaistinės ne-
beišduos vaistų pagal nemoka
mus ir lengvatinius receptus,-
sakė „Katedros" vaistinės di
rektorė Jadvyga Sakalauskie
nė. „'Sodra' mūsų vaistinei už 
sausio mėnesį buvo skolinga 
226 tūkst. Lt, bet atsiskaitė, 
todėl ir nenutraukiame vaistų 
išdavimo pagal nemokamus ir 
lengvatinius receptus. Dabar 
lauksime, kada atsiskaitys už 
vasarį. Vilniuje yra tik kelios 
vaistinės, kurios vaistus iš
duoda pagal tokius receptus. 
„Sodra" pamažu atsiskaito, bet 
vis daugiau įsiskolina valstybės 
biudžetas. Nežinau, kiek laiky
simės nesužlugdyti, tačiau man, 
kaip provizorei, sąžinė neleidžia 
nebeišduoti žmonėms vaistų",-
sakė J. Sakalauskienė. Pasak 
jos, kol kas ieškoma kompro
miso, tačiau jei „Sodra" nebe-
pervedinės pinigų, vaistinė vis 
dėlto gali būti priversta nu
traukti su ja sutartį. 

Kitų Vilniaus vaistinių dar
buotojai taip pat skundėsi 
dideliu žmonių antplūdžiu, 
tačiau sake, kad dar neskubės 
nutraukti vaistų išdavimo pagal 
lengvatinius receptus. „Gedi
mino" vaistinės darbuotojos tei
gė dar nenusprendusios išduoti 
ar neišduoti vaistų pagal leng
vatinius receptus ir lauks kitų 
sprendimų. ..Negalime palikti 
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žmonių be vaistų",- sakė vais
tinės darbuotojos. 

Valstybinio socialinio drau
dimo fondo valdybos direkto
riaus patarėja Vanda Nekrašie-
nė LA aiškino, kad pagrindinis 
vaistinių donoras - „Sodra", bet 
ji taip pat turi nemažai sunku
mų. Valstybės biudžetas jai 
skolingas 63,4 mln. Lt, bankuo
se įšaldyta dar 29 mln. Lt. 
„Labai apmaudu, kad vaistinių 
darbuotojai kelia didelį triukš
mą ir neieško kompromisinės iš
eities iš susidariusios padėties. 
„Jei vaistinės nebeišduos vaistų 
pagal lengvatinius receptus, 
mes būsime priversti nutraukti 
su jomis sutartis",- sakė V. Nek-
rašienė. 

Trūksta vaistų 

Klaipėdoje yra beveik 30 vais
tinių. Savivaldybei priklausan
čios „Neringos vaistinės" vedėja 
Bernadeta Petrošienė sakė, kad 
vaistinė iš tikro bankrutuoja, 
nors formaliai dar egzistuoja. Ši 
vaistinė aptarnauja gydymo 
įstaigas. Bet Jūrininkų ligoninė 
„Neringos vaistinei" skolinga 
40.654 Lt, iš jų už nemokamus 
vaistus - 1658 Lt, o už vaistus, 
pagamintus pagal gydymo įstai
gos reikalavimus, - 38>995 Lt 93 
et. Jūrininkų ligoninė dar pap
rašė skubiai pagaminti kelių 
pavadinimų vaistų ir tai kai
nuos apie kelis šimtus litų. 

Psichoneurologijos dispanse
ris vaistinei skolingas 11, 711 
Lt, be to, skola už nemokamus 
receptus dar 15 tūkst. 40 Lt. 
Kitos uostamiesčio gydymo 
įstaigos skolingos 46, 780 Lt. 
Vaistinėje jau nebėra vaistų nuo 
dantų skausmo, 14 firmų jau 
nebetiekia vaistų šiai vaistinei. 

UAB „Levanda" vedėja Irena 
Kursevičienė sakė. kad ši vais
tinė dar turi insulino ir vaistų 
nuo astmos. Pirkti vaistų nebe
turim iš ko, skundėsi vedėja. 
Tiekėjai grasina teismu už sko
las, kurios sudaro daugiau kaip 
200 tūkst. Lt. Nebeliko pinigų 
kardiologiniams, onkologiniams 
vaistams pirkti. „Sodra" „Le
vandai" už sausį sumokėjo dau
giau nei 100 tūkst. Lt, bet už 
vasarį skolinga maždaug 80 
tūkst. Lt. Prekiauja tik tuo. kas 
lieka. Parduoti ir antibiotikai, 
ir vaistai nuo skausmo. 

Ar „Sodra" atsiskaitys? 

Tauragės miesto centre įsi
kūrusios individualios įmonės 
„Jūratės vaistinė" savininkė 
Jūratė Banionienė LA kores
pondentui sakė, kad vaistinė ir 
toliau priiminės vaistų receptus, 
kuriuose numatytos „Sodros" 
kompensuojamos vienokios ar 
kitokios lengvatos. Savininkė 
mano, kad „Sodra" laiku at
siskaitys su vaistinėmis, nes 
buvo pažadėta Iš ..Sodros" 
gaunami pinigai- ženkli vais
tinės pajamų dalis. 

Pasak „Sodros" Tauragės 
filialo Yedt\jos Astos Aukš-
takalnienes. miesto ir rajono 
vaistinių savininkai neturėtų 
nerimauti. Už priimtus lengva 
tinius receptus vasario mėnesį 
„Sodros" filialas privalo at
siskaityti per visą kovą. Už sau
sio mėnesį su vaistinėmis at 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

POPIEŽIUS RAGINA 
PADĖTI 

BADAUJANTIEMS 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
žodžiais, katalikai, sekdami 
Kristaus mokinių pavyzdžiu, 
pašaukti rinkti visus įmanomus 
išteklius badaujantiems pamai
tinti. „Žemė turi pakankamai 
išteklių visai žmonijai išmaitin
ti. Mes turime išmokti naudoti 
juos protingai". sakoma popie
žiaus laiške katalikams 1996 m. 
Gavėnios laikotarpiui. Rugsėjo 
8 d. Jono Pauliaus pasirašytas 
laiškas buvo išsiuntinėtas vi
soms vyskupu konferencijoms, 
kad būtų įtrauktas į specialias 
1996 m. Gavėnios programas. 

Maždaug 800 milijonų žmonių 
pasaulyje kenčia dėl bado ir 
blogos mitybos, akivaizdu, kad 
Katalikų Bažnyčia neturi pa
kankamai priemonių visiems 
pamaitinti, rašoma popiežiaus 
laiške. Tačiau panašiai kaip 
Kristaus mokiniai, kurie tetu
rėjo penkis kepaliukus duonos 
ir dvi žuvis aplink Jėzų susirin
kusiai miniai pamaitinti, krikš
čionys pašaukti surinkti viską, 
ką turi, kad įvykdytų Kristaus 
priesaką pamaitinti badaujantį. 

KOMUNIZMO PABAIGA 
GRĖSMINGA 

UNIVERSITETAMS 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
teigimu, komunizmo pabaiga 
Lenkijoje grąžino šios šalies 
universitetams minties ir tyri
nėjimų laisvę, bet drauge sukėlė 
ir „naujų sunkumų bei grės
mių". Per sausio 4 d. įvykusį 
susitikimą su grupe Lenkijos 
katalikų ir viešųjų universitetų 
vadovaujančių darbuotojų po
piežius pastebėjo, jog kapitaliz
mą lydi „kraštutinio utilitariz
mo" pavojus, kas gali reikšti, 
kad bet kokia pelno nežadanti 
veikla nebus vertinama arba 
nesusilauks paramos. 

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, „liberalios demokrati
jos ir laisvos rinkos sistemoje" 
gali atsirasti nuostata paversti 
ekonominę naudą standartu tai
kant jį „visoms gyvenimo sri
tims, įskaitant kultūros ir 
mokslo plotmes". Tokia nuosta
ta gali lemti nepakankamą uni
versitetų, laikomų ekonomikos 
požiūriu nenašiais ar netgi 
beverčiais, finansavimą. Tačiau, 
popiežiaus žodžiais, „patirtis 
moko, jog vienapusiškas šio kri
terijaus taikymas mokslo atžvil-

siskaityta, o atsiskaityti už 
vasarį „Sodra dar turi pakan
kamai laiko Jei vaistininkai 
jau nuo kovo vidurio pradės ne
priiminėti „Sodros" receptų, bus 
nutraukiamos sutartys su vais
tinėmis. Tai A. Aukštakalnie-
nės nuomone, vaistinėms būtų 
nenaudinga, nes iš „Sodros", 
nors ir kiek pavėluotai, gau 
narni pinigai yra didžioji vais-
tinių pajamų dalis. 

LA, 1996.03.15 

giu yra trumparegiškas" ir daro 
žalą universitetams, akademi
niam procesui ir „pirmiausia 
žmogaus asmeniui". Toks požiū
ris, sakė Jonas Paulius II, 
remiasi „iš esmės klaidinga an
tropologija, apribojančia žmo
gaus asmenį vien ir išimtinai 
materialiniu matmeniu". Uni-.i 
versitetuose vykstantys moky
mo bei tyrinėjimo procesai yra, 
ypač svarbūs ateičiai, nes jie išį 
esmės ieško tiesos apie žmogaus 
asmenį, visuomenę ir kosmosą. 

KUNIGIJOS KRIZĖ IR 
ATEITIS 

Vienos (Austrija) arkivyskupo 
dr. Christopho Schonborno tei
gimu, po Antrojo Vatikano 
susirinkimo Katalikų Bažnyčia 
išgyveno didelę kunigų tapaty
bės krizę, tačiau, kita vertus, jo
je būta ir daug vilčių žadinančių 
naujų proveržių dvasinių pašauki
mų srityje. Gruodžio 27 d. Vie
noje aukodamas šv. Mišias savo 
sidabrinio kunigystės jubilie
jaus proga, arkivyskupas paste
bėjo, kad išorinis krizės ženklas 
yra didelis tarnybos atsisakymų 
skaičius posusirinkiminiais de
šimtmečiais. Jų, arkivyskupo 
žiniomis, būta apie 80,000. Ta
čiau, kita vertus, būtina neiš
leisti iš akių fakto, jog 8-ajame 
dešimtmetyje kunigų įšventini
mų skaičius pasaulyje irgi padi
dėjo vidutiniškai 50 procentų. 

Pagrindine kunigų krizės 
priežastimi Vienos arkivysku
pas, greta radikalių visuomeni
nių pokyčių per tris pastaruo
sius dešimtmečius, paminėjo po 
8usirinkimo kilusią diskusiją 
dėl to, ar Kristus išvis norėjęs 
kunigų. Toks „abejojimas" turė
jo didelių neigiamų padarinių 
kunigų, tačiau taip pat ir kitų 
tikinčiųjų gyvenimui. Kita ver
tus, bažnytiniuose atsinau
jinimo sąjūdžiuose vėl atsisklei
dė kunigiškojo pašaukimo reikš
mė. Daugybė kunigų, tarp jų ir 
jis pats, šiuose sąjūdžiuose vėl 
atrado džiaugsmą savuoju pa
šaukimu. Vienos arkivyskupas 
sykiu pabrėžė katalikų įsitiki
nimą, kad Kristus nori būti 
„atstovaujamas" per savo kuni
gus „nepaisant jų žmogiškų 
silpnybių". 

KRIKŠČIONYBĖ VĖL BUS 
LEMIAMU VEIKSNIU 

Miuncheno religijos filosofijos 
profesoriaus Eugene Biser po
žiūriu, krikščionybė trečiame 
tūkstantmetyje vėl taps formuo
jančia jėga. Didėjanti pažangos 
baimė rodo, kad „sekuliarizmo 
stuburkaulis jau sulaužytas", 
pareiškė jis Miunchene per tra
dicinį naujametinį kariuomenės 
kapelionų priėmimą. I šiuos 
ženklus tereikia tiktai atkreip
ti dėmesį, o krikščionims labiau 
reklamuotis. „Sekuliarizuota 
visuomenė", Biserio žodžiais, 
krikščionybės yra paveikta 
labiau, negu daugelis įsisąmo 
nina. Senosios krikščioniškosios 
vertybės, pavyzdžiui, laisvė. 

DRAUGO 

JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $86.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant | Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
U Įsakant J užsieni 
oro pasta $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

mokama is anksto 

T% HMQI 3 rota. 
$55.00 $35.00 
$6000 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250 000 
$85.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija u± skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8 30-4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudota, 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siuniiant pasilikti kopiją. 

meilė ir kantrybė, šiandien yra 
virtusios liberalumo, solidaru
mo ir tolerancijos reikalavimais. 

MOTERIS - DIEVO 
SĄJUNGININKĖ 

Popiežius Jonas Paulius II 
atkreipė dėmesį, kad moteris, 
kaip rašo Šventasis Raštas, ne 
vien tiktai kartu su velniu su
gundė vyrą nusidėti. Vėliau ji 
tapo Dievo „pirmąja sąjunginin
ke" kovoje su blogiu, pareiškė 
popiežius per sausio 24 d. visuo
tinę audienciją. Dievas suteikė 
moteriai, ypač Dievo motinai 
Marijai, ypatingos jėgos, reika

lingos kovai su priešu, pabrėžė 
Jonas Paulius II, apmąstyda
mas nuodėmingą nuopolį roju
je. Dievas ten pareiškė velnini, 
jog nuo tol jis ir moteris būsią 
priešai. Šiais žodžiais, sakė 
popiežius, Dievas pranešęs apie 
nepakartojamą moters paskirtį 
išganymo plane. Nors Ieva iš 
pradžių buvo žalčio sąjunginin
kė, Dievas vėliau padarė ją 
„žalčio prieše", idant atsvertų 
Ievos nuopolį. Todėl, pažymėjo 
popiežius, norint pakeisti žmo
niją būtina atkurti moters 
vaidmenį bei orumą. 
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SUSITIKS FLORIDOS 
BENDRUOMENININKAI 

JURGIS JANUŠAITIS 
JAV Lietuvių Bendruomenės kytų sutiktas kliūtis ar konkre-

LF 33-jame suvažiavime, įvykusiame 30 d., PLC, prezidiumo pirmininkai <is kairėse Ramoną 
Steponavičiūtė, Vytenis Kirvelaitis ir Rūta Staniulienė, LF tarybos pirm. Marija Remienė, LF 
valdybos pirm. Povilas Kilius ir suvažiavimo sekr. Pranė Misiliomenė. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

JAUNIMAS VĖL KVIEČIA 
Į VAŠINGTONĄ 

DARIUS A. SUŽIEDĖLIS 
Nuo 1986 m. Vašingtono Lie

tuvių jaunimo sąjungos (LJS) 
skyrius kasmet kviečia jaunus 
lietuvius — studentus, profe
sionalus — j sostinę dalyvauti 
JAV LJS politiniame seminare. 
Šių metų gegužės 17-19 dieno
mis vyks jau dešimtasis toks 
sąskrydis. Per visą politinių 
seminarų istoriją, radikaliai 
keičiantis Lietuvos padėčiai, 
programos rengėjai stengėsi 
nagrinėti opiausias Lietuvos ir 
JAV lietuvių problemas, su ypa
tingu dėmesiu išeivijos jau
nimo vaidmeniui visuomeninėje 
veikloje. 

Vašingtonas visuomet buvo 
savitas išeivijos lietuvių telki
nys, kur, vieni trumpam, kiti ii 
giau, apsigyvena studentai, jau
nos šeimos, politiniai aktyvis
tai, lietuvių kilmės JAV val
džios pareigūnai. Nuolatinis 
naujų Vašingtono bendruome
nės narių atvykimas, ypač jau
nųjų tarpe, visuomet atnešė 
naujų idėjų ir jėgų į vietos 
lietuvišką visuomeninę veiklą. 
Ši energija ir yra dešimties 
sėkmingų politinių seminarų 
paslaptis. 

Politinių seminarų sėkmę taip 
pat lemia faktas, kad tai — 
paties jaunimo ruošiamas ir jau
nimui skirtas renginys. Ren
giant tokio pobūdžio sąskry
džius, jaunesnieji lietuviškos 
visuomenės nariai įgyja nepa
prastai svarbią organizacinę 
patirtį, kuria vėliau gali pa
sinaudoti ir Lietuvių ben
druomenė. 

Praeities JAV LJS politinių 
seminarų prelegentų ir svečių 
sąrašas tikrai įspūdingas: Lie
tuvos „atgimimo tėvas" Vytau
tas Landsbergis; pirmasis poka 
rio Lietuvos ambasadorius JAV 
a.a. Stasys Lozoraitis; pirmoji 
atkurtos Lietuvos ministrė pir 
mininkė Kazimiera Prunskie
nė; įtakingi JAV senatoriai Bob 
Dole, Donald Riegle, Paul Si 
mon, Claiborne Pell; Rytų Eu
ropos politikos apžvalgininkas 
Paul Goble, dabartinis Latvijos 
ambasadorius JAV Ojars Kal-
ninš, kiti atstovai iš daugelio 
JAV valdžios žinybų bei politi
nių partijų. Atvira ir kolegiška 

seminarų aplinka visuomet su
teikdavo dalyviams progą ar
timai bendrauti su šiais ir kitais 
Lietuvai reikšmingais asme
nimis. 

Keičiantis tarptautinei padė
čiai ir stiprėjant Lietuvos 
valstybingumui, turi keistis ir 
politinių seminarų dėmesys, no
rint neatsilikti nuo aktualiau
sių Lietuvai bei išeivijai klau
simų. Praėjusiuose seminaruose 
pagrindinis dėmesys buvo ski
riamas ryšiams su JAV Kongre
su ir išeivijos indėliui į pasiprie
šinimą sovietinei okupacijai. 
Sąjūdžio laikais ir pirmaisiais 
nepriklausomybės metais, kuo
met ypač svarbi buvo Amerikos 
parama Lietuvos valstybingu
mui, seminarai atidžiai sekė 
didžiąją tarptautinę ir galimą 
lietuviškos išeivijos vaidmenį 
joje. 

Nepriklausomai Lietuvai in
tegruojantis į Europą ir pasaulį, 
aktualių klausimų ratas platė
ja, vis daugiau reikalaujant 
įvairių sričių specialistų įnašo 
bei žinių. Iškyla nauji klausi
mai: Kaip siekiama integruoti 
Lietuvą į pasaulio ekonomiją? 
Kokie Lietuvos saugumo rūpes
čiai ir kaip bandoma juos su
mažinti? Kokia Lietuvos vidaus 
politinė padėtis, silpnėjant val
dančiajai partijai? Ir kertinis 
klausimas, visų praėjusių semi
narų dvasia: Kaip aš, Amerikoje 
gyvenantis lietuvis, galiu daly
vauti Lietuvos ir išeivijos gy
venime? 

Dešimtasis politinis semina
ras sieks supažindinti dalyvius 
su Vašingtono įstaigomis, vaidi
nančiomis vis didesnę reikšmę 
Lietuvos valstybinės plėtros pla
nuose. Penktadienį, gegužės 17 
d., Seminaro dalyviai lankysis 
Pentagone ir Pasaulio banke. 
JAV Gynybos departamente 
vyks diskusijos NATO plėtimo
si bei kitais Rytų Europos sau
gumo klausimais. Pasaulio ban
ke bus teikiama informacija 
apie Lietuvos ekonominės in
tegracijos raidą bei tarptautinių 
organizacijų teikiamą ekonomi
nę paramą, ir atsakoma į svar
biausius klausimus: kokie yra 
Lietuvos vystymosi prioritetai ir 

kaip tarptautinės organizacijos 
bando padėti šiuos planus įgy
vendinti? 

Šeštadienį, gegužės 18 d., Lie
tuvos ambasados atstovai Va
šingtone nuodugniau ir iš 
vyriausybinės perspektyvos in
formuos apie krašto ekonominės 
plėtros bei valstybingumo 
įtvirtinimo planus. Prasidėjus 
intensyviam priešrinkiminiam 
laikotarpiui tiek Amerikoje, 
tiek Lietuvoje, bus taip pat in
formuojama apie Lietuvos poli
tines partijas rinkimų į Lietu
vos Seimą išvakarėse, apie ga
limybes įsijungti į Jungtinėse 
Valstijose vykstančias rinkimi
nes kampanijas. 

Seminaro šeštadienio progra
mos pabaigoje vyks tradicinis 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimas, kurio metu bus 
apžvelgiama krašto valdybos 
veikla per pastaruosius metus, 
ir vyks diskusijos dėl LJS 
veiklos ateities. Vienas iš 
kertinių suvažiavimo diskusi
nių klausimų, be abejonės, bus 
1997 m. vasarą Amerikoje vyk
siantis Devintasis pasaulio 

• lietuvių jaunimo kongresas. 
Sėkmingiausi seminarų tradi

cinės programos privalumai bus 
tęsiami: su tikslu toliau stiprin
ti Amerikos lietuvių dalyvavi
mą JAV sostinės gyvenime bus 
teikiama informacija apie dar
bo bei karjerų galimybes Va
šingtone. Norintiems bus proga 
susisiekti su įvairiomis JAV 
valdžios žinybomis, kitomis or
ganizacijomis. Devynių praėju
sių seminarų dėka, nemažas 
skaičius jaunų lietuvių susido
mėjo galimybėmis dirbti sosti
nėje ir įsijungė į aktyvų darbą 
joje. 

Turbūt visi sutiks, kad inten
syvus darbas taip pat reikalau
ja intensyvaus poilsio. Šiais 
metais seminaras neatsiliks nuo 
kitų. Šeštadienį, gegužės 18 d. 
vakare, dalyviai galės tęsti 
bendravimą prie muzikos ir vai
šių, žvelgdami į vakarinį Va
šingtoną nuo laivo denio Poto-
mac upėje. Sekmadienį Lietuvos 
ambasadoje vyks šv. Mišios ir 
atsisveikinimo priėmimas, 
tęsiant gražią tradiciją kurią 
pradėjo a.a. ambasadorius 
Stasys Lozoraitis, pirmą kartą 
jaunimui atverdamas pasiunti
nybės duris 1988 metais. 

Vašingtono lietuvių jaunimas 
vėl su pasididžiavimu kviečia 

apygardos kasmet šaukia savo 
metinius suvažiavimus, kurių 
metu daugiausia sprendžiamos 
aktualios vietinės veiklos prog-
lemos, aptariami atlikti darbai 
ir suplanuojami ateities darbai 
sekantiems metams. 

Malonu pažymėti, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės veiklo
je aktyviai dalyvauja ir Floridos 
bendruomenininkai. Jie gerai 
sisiorganizavę, turi darbščią LB 
apygardos valdybą, kuriai vado
vauja Liutevaras A. Siemaška. 
Apygardos ribose veikia šešios 
apylinkės: Atlantos, Auksinio 
kranto, Daytona Beach, Palm 
Beach, St. Petersburgo ir Sunny 
Hills. 

Vienose apylinkėse bendruo
meninė veikla gana gyva, kiek 
sunkiau gal sekasi tai apylin
kei, kur yra mažiau lietuvių, bet 
ir jos savo uždavinius atlieka. 

Ir Floridos LB apygarda savo 
suvažiavimus kasmet šaukia vis 
kitose apylinkėse, kurių val
dybos atlieka suvažiavimo orga
nizavimo ir globos darbus. 

Šių metų LB Floridos apygar
dos suvažiavimas vyks balan
džio 12-13 d. St. Petersburgo 
didžiajame lietuvių telkinyje. 
Suvažiavimu rūpinasi ir jį glo
boja St. Petersburgo LB apy
linkė, kuriai dabar vadovau
ja į bendruomeninę veiklą akty
viai įsijungęs pulkininkas Algi
mantas Garsys. Suvažiavimo 
posėdžiai vyks Lietuvių klu-
be-Lithuanian American Hali, 
4880 46th Ave. North. 

Pagal paruostą suvažiavimo 
programą, suvažiavimas prasi
dės balandžio 12 d., penkta
dienį, 10-11 vai. svečių ir daly
vių registracija. 

Po to prasidės pats suvažiavi
mas. Pranešimus padarys apy
gardos valdybos nariai ir apy
linkių atstovai. Tai, neabejoti
nai svarbi suvažiavimo dalis. 
Svarbu, kad dalyvaujantys su
važiavime ir darantys prane
šimus, juos gerai paruostų, 
suglaustai aptartų, išryškintų 
veiklos atliktus darbus ir išsa-

visus bendraamžius bei bendra
minčius į Dešimtąjį JAV LJS 
politinį seminarą. Lietuvos ir 
Amerikos politinis gyvenimas 
toliau gyvai vystosi — nebūkite 
tik jo stebėtojais, dalyvaukite! 

Seminaro programa ir regis
tracijos informacija skelbiama 
per lietuvišką spaudą, radiją bei 
elektroniniais ryšiais. Išsames
nę informaciją teikia Vašingto
no lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovės: pirmininkė Nerija 
Orentienė, adresu: 1304 Com-
monvvealth Avenue, Alexand-
ria, VA 22301, tel. (703)683-
3649; arba elektroniniu paštu, 
Rūta Virkutytė: rūta—virku-
tis°abtassoc.com. 

čiai suvažiavimui pasiūlytų 
ateities vykdytinų darbų pla
nus. 

Pirmąją suvažiavimo dieną 
įvyks simpoziumas, vadovau
jant Angelei Kamienei. Tema 
gana įdomi ir svarbi: „PLB ir 
JAV LB veiklos gairės Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę". Pa
našių temų nagrinėjimas — ne
be naujiena. Kaip žinia, PLB 
apima užsienyje gyvenančius 
lietuvius, susiorganizavusi į 28 
kraštų LB. Taigi PLB veiklos 
laukas gana platus, PLB valdy
ba veikia pagal savo konsti
tuciją, taigi jos veikla siekia ir 
Lietuvą. Suvažiavimas be abe
jo, rimtai ir kultūringai aptars 
šią problemą ir gal ras siūlymų 
ne tik PLB valdybai, bet ir 
Krašto valdybai taikiai dirbti 
Lietuvai naudingus darbus, ne
bandant ambicingų pirmenybių. 

Antrą suvažiavimo dieną pa
skaitą skaitys dr. Laima Andri
kienė, Lietuvos Respublikos Sei
mo narė, Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos konservatorių frakcijos 
atstovė. Jos paskaitos tema: 
„Ką žada Lietuvai artėjantys 
Seimo rinkimai". Nors šia tema 
keliaujantys Lietuvos politikai 
jau ne kartą mums kalbėjo, tai 
be abejo, dar kartą sudomins 
Floridos bendruomenininkus, 
kurie atidžiai stebi dabartinį 
Lietuvos politinį gyvenimą. Po 
simpoziumo ir paskaitos, neabe
jojama, kils daug įvairių, užsie
nio lietuviams rūpimų klausi
mų. Tikėkime, kad įjuos bus at
sakyta ne paviršutiniškai, kaip 
dažnai būna, bet išsamiai. 

Taigi, šiame suvažiavime trys 
dalys — pranešimai, simpoziu
mas ir paskaita. 

O be to, tikimasi, kad šauniai 
praeis ir ruošiamas banketas, 
kuriam registruotis prašoma iš 
anksto, sumokant 15 dol. Re
gistracijos mokestis — 20 dol. 
įskaitant penktadienio pusry
čius ir priešpiečius bei šešta
dienio pusryčius ir užkandą. 

Norintiems apsigyventi vieš
bučiuose, rengėjai siūlo: Best 
Western-Mirage Hotel, 5005 
34th Street North, telefonas 
(813) 522-4505. Paminėję daly
vavimą „Lithuanian Communi 
ty Convention", gausite nuolai
dą. Dėl suvažiavimo bendrų in
formacijų skambinkite: Vidai 
Sabienei (813) 864-6621. 

Linkėtina Floridos Lietuvių 
Bendruomenės apygardos suva-
žiavimui našių, naudingų 
sprendimų ir gražios darnos su
važiavimo dienose. 

Danutė Bindokienė 

Eksportuojamos ir 
ligos 

• Amerikos revoliucija 
prasidėjo 1775 m. balandžio 19 
d., kai prie Lexington ir Con-
cord, Mass, įvyko susirėmimas 
su britų kariniais daliniais. 

Atrodo, kad dvidešimtojo am
žiaus pabaigoje visas pasaulis 
pagaliau tapo sujungtas neat-
narpliojamais saitais: kas atsi
tinka viename krašte — nepai
sant nuotolių — anksčiau ar 
vėliau turės atgarsį ir daugely
je kitų. Greitosios komunika
cijos priemonės žaibiškai pa
skleidžia žinias, nuolat keliau
ja žmonės, o žemės ūkio produk
tai ir įvairių įvairiausi gaminiai 
eksportuojami po visą planetą. 
Ne kartą pasitaiko, kad ir nepa
geidaujami daiktai ar gyviai 
„zuikiu atklysta". Iš atogrąžų 
kraštų su vaisiais, daržovėmis, 
gėlėmis nuolat atkeliauja įvai
rių kenkėjų, kurie greit prisi
taiko prie naujų sąlygų ir 
padaro daug žalos. Tačiau pa
saulis dalinasi ne vien ken
kėjais, bet ir ligomis. 

Be abejo, daugelis jau girdėjo 
apie labai plačiai komen
tuojamą Didžiosios Britanijos 
mėsos pramonės problemą — 
galvijų ligą, kuri pastaruoju 
metu jau persimetusi į žmones. 
Britų mėsos pramonė atneša 
kraštui 780 milijonų dolerių 
kasmet, o valstybės viduje su
teikia darbo šimtam tūkstančių 
žmonių — nuo ūkininkų, paša 
rų gamintojų, iki mėsos apdir
bimo bei eksportavimo. Apskai
čiuojama, kad Didžiojoje Bri
tanijoje ūkininkai laiko apie 11 
milijonų galvijų, o iš britų 
jautieną perka ne tik Europa, 
bet ir tolimi kraštai, pvz. Singa
pūras, Naujoji Zelandija ir kiti. 
Svarbu pažymėti, kad nuo 1989 
m., kai pirmiausia kilo įtarimas 
dėl mėsos saugumo, JAV iš 
Didž. Britanijos jautienos visiš
kai neimportuoja. 

Pasklidus žinioms, kad galvijų 
liga, populiariai vadinama 
„mad cow disease" (bovine 
spongiform encephalopathy arba 
BSE. sunaikinanti smegenų ląs
teles) gali apkrėsti žmones, kilo 
panika: eksportas į kitus kraš
tus nutrūko, o ir patys anglai bi
jo valgyti jautieną, nors sveika
tos apsaugos įstaigos stengiasi 
užtikrinti, kad nedaug galimy
bių užsikrėsti. 

Nuo 1985 m., kai Didž. Brita
nijoje pirmiausia užregistruota 
BSE liga, nugaišo kone 160,000 
galvijų, susirgę 10 žmonių, 
kurių 8 jau mirė. Tačiau, mano
ma, kad daugiau žmonių yra 
užsikrėtę šia liga, nes simp
tomai gali pasirodyti net po 10 
metų nuo užsikrėtimo (o pas 
žmones liga vadinama Creutz-
feld-Jakob vardu - CJD). 

Praėjusios savaitės penkta
dienį Europos sąjungos kraštai 
pažadėjo piniginę paramą Didž. 
Britanijai, kad galėtų kompen
suoti ūkininkams už sunaikin

tus galvijus, o taip pat padėti 
visai pašlijusiai mėsos pramo
nei. Jau kalbama, kad galbūt 
reikėsią sunaikinti visus 11 
mln. galvijų Anglijoje, tad 
užsienio parama (šiuo metu kal
bama apie 4 mln. dol.) labai 
svarbi. Tikima, kad britų jau
tiena Europai sudaranti di
džiausią sveikatai pavojų nuo 
Černobylio atominės jėgainės 
sprogimo Ukrainoje metu 
paskleistos radioaktyvios tar
šos. 

Tam tikra forma BSD yra ži
noma nuo 18 šimtmečio, tačiau 
ji daugiausia pasitaikydavo pas 
avis ir ožkas (ir šiuo metu 
Vokietijoje, Kanadoje, Didž. Bri
tanijoje, net JAV avys suserga 
šia liga). Spėjama, kad galvijai 
BSD užsikrėtė nuo komercinio 
pašaro, į kurį buvo maišomi 
avių vidaus organai ir smege
nys. Nors jau nuo 1979 m. Ang
lijoje pasigirdo perspėjimai, kad, 
žoliaėdžius gyvulius šeriant su 
gyvuliniais produktais maišytu 
pašaru, gali kilti įvairių užkrė
timų pavojus, į tuos perspėjimus 
nekreipta dėmesio (juk visur 
teikiama pirmenybė pelnui...). 
Tik nuo 1988 m. įsakyta sunai
kinti sergančius galvijus, taip 
pat uždrausta į pašarą maišyti 
avių skerdienos atliekas, todėl 
— kaip tvirtina sveikatos apsau
gos įstaigos — žmonės galėję 
CJD apsikrėsti tik iki 1989 m. 
Deja, kadangi liga gali pasi
rodyti ir po 10 m., galimų susir
gimų (ne tik Anglijoje, bet ir ki
tur Europoje) skaičius ilgainiui 
gal sieks 500,000. 

Amerikoje į pašarą avių orga
nų nemaišoma. Nors oficialaus 
draudimo iš sveikatos apsaugos 
įstaigų iki šiol nebuvo, bet ko
mercinio pašaro galvijams pra
monė savanoriškai to atsisakė. 
Tai nereiškia, kad nepasitaiko 
CJD liga susirgimų ir JAV, bet 
jų skaičius jau daug metų nesi
keičia (200-250 kasmet), todėl 
patariama nesirūpinti. 

Britų ministras pirmininkas 
John Major, kalbėdamas Euro
pos sąjungos posėdyje kovo 29 
d., apkaltino televiziją ir spau
dą, kad krizę per daug išgarsino 
ir sukėlė tikrą paniką. Esą, tai 
sensacijų vaikymasis, kad pa
vyktų parduoti daugiau laikraš
čių ir pritrauktų gausesnį skai
čių žiūrovų TV laidoms. Tačiau 
britų vyriausybė bei sveikatos 
apsaugos įstaigos šią problemą 
žinojo jau gan seniai ir stengėsi 
„pašluoti po kilimu". Jeigu ne
būtų plačiau paskleisti gydytojų 
atradimai, kad vis dėlto yra ry
šys tarp galvijų ligos ir žmonių 
susirgimų, kažin kiek dar gyvy
bių būtų paaukota mėsos pra
monės — ir pelno — labui. 

LIETUVIAI SEINUOSE 
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ 

„Kaip dabar sekasi lietuviams 
Seinuose, ar jie gali melstis sava 
kalba bazilikoje? Ar turi savo 
mokyklą", — klausinėjo mane 
nepažįstamas Hamiltono lietu
vis, kuomet mano tėvynainių iš 
Suvalkų krašto bei Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pastan
gomis praėjusiais metais turė
jau progos aplankyti šią gražią 
salį. Susidomėjimas Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių reikalais 
lydėjo visuose susitikimuose su 
tautiečiais ir maloniai stebino, 
kad mūsų rūpesčiams nebuvo 
jie abejingi. Žinau, kad jiems 
neabejingi ir Amerikos lietu
viai, kurių moralinę paramą vi
suomet jautėme, š į kartą noriu 
papasakoti apie miestą, kuris 
XIX šimtmečio pabaigoje - XX 
šimtmečio pradžioje auksinėmis 
raidėmis įsirašė į Lietuvos tau
tinio atgimimo istoriją. 

Praeitis 

Bostone išleistos Lietuvių en
ciklopedijos dvidešimt septinta
jame tome informacija apie Sei
nus užima 13 puslapių — ne
daug ką mažiau, nei skirta bu
vusiai laikinajai Lietuvos sosti
nei. Antra tiek vietos skiriama 
informacijai apie žmones, vie
naip ar kitaip susijusius su Sei
nais. Tad kuo Lietuvai ir lie
tuviams buvo šis miestas, o vei
kiau — nedidelis miestelis prie 
Maros upelio, 27 km į rytus nuo 
Suvalkų, 40 km į šiaurės rytus 
nuo Augustavo, ir vos 20 km į 
pietvakarius nuo Lazdijų? 
Trumpiausiai apibūdinant, ga
lima pacituoti Bostono lietuvių 
enciklopediją: „Seinai, šalia 
Vilniaus ir Kauno, buvo vienas 
žymiausių lietuvių tautinio kul 
tūrinio ir politinio veikimo cent 

ru, kurio židinį sudarė Seinų 
kunigų seminarijos lietuviai 
profesoriai ir auklėtiniai, įkūrę 
stiprią spaudos leidyklą ir suda
rę kultūrinio-politinio judėjimo 
veiklią srovę" (Bostono lietuvių 
enciklopedija, XXVII t., psl. 
182). 

Su Seinais vienaip ar kitaip 
susiję tokie garsūs lietuviai, 
kaip vyskupas ir poetas Anta
nas Baranauskas (palaidotas 
Seinų bazilikos požemiuose), 
vyskupai Antanas Karosas ir 
Justinas Staugaitis, V. Mykolai
tis-Putinas, kunigai J. Totorai
tis, J. Vailokaitis bei daugelis 
kitų. Tai Seinuose 1905 metais 
Laukaičio, Dvaranausko ir Nar-
jausko Bendrovė „Šaltinis" 
pradėjo leisti lietuvišką spaudą 
(„Šaltinį", „Artoją", „Šaltinėlį", 
„Spindulį", „Vadovą"), šimtus 
lietuviškų knygų ir knygelių, 
kurios platinamos buvo visoje 
Lietuvoje ir JAV lietuvių telki 
niuose . XX amžiaus pradžioje 
Seinuose veikė „Žiburio" drau 
gijos skyrius, kuris steigė ir iš 
laike lietuviškas pradžios mo 

kyklas, gimnazijas, bendrabu
čius, skaityklas. Tai Seinuose 
gimė pirmieji lietuvių kalbinin
kų — J. Jablonskio, K. Būgos, J. 
šlapelio susitarimu paruošti lie
tuvių kalbos vadovėliai. 1919-
1920 metų kovose dėl Seinų žu
vo daug šio krašto ir Lietuvos 
savanorių. Bet lietuviams nepa
vyko Seinų krašto prijungti prie 
Lietuvos. Tarpukario laikotar
pyje, iki II pasaulinio karo 
pradžios, Seinų krašte vyko 
žiaurus lietuvių persekiojimas: 
lietuviams neleista buvo steig
ti lietuviškų mokyklų, organi
zuoti kultūrinės veiklos, turėti 
sava kalba bažnyčiose pamal
das: lietuviai veikėjai buvo 
persekiojami, dažnai baudžiami 
kalėjimu ir piniginėmis baudo
mis. Po II pasaulinio karo, ypač 
nuo 1956 metų, Lenkijos lietu 
vių gyvenimo sąlygos pagerėjo, 
bet Seinai neatgavo jau savo 
lietuviškos dvasios, nors nuo 
1959 metų Seinuose yra oficia 
Ii Lenkijos Lietuvių draugijos 
(anksčiau Lenkijos visuomeni 
nės-kultūnnes draugijos) cent 

ro valdyba, nors kelis metus čia 
buvo ir „Aušros" redakcija. 

Kodėl nutaustame? 
Vienareikšmį atsakymą su

rasti sunku. Ši problema reika
lautų atskiros studijos. Gal tik 
reikėtų priminti, kad nemažą 
įtaką turėjo 37 metus užtrukęs 
lietuvių kalbos išgujimas iš 
Seinų bazilikos, Lenkijos komu
nistinės valdžios vedama tauti
nės asimiliacijos politika. Gal ne 
be reikšmės buvo ir tai, kad pa
tys lietuviai patikėjo jiems 
peršama idėja „Punskas — Len
kijos lietuvių sostinė", ir visą 
savo intelektualinį potencialą 
skyrė Punskui ir jo apylinkėms. 
Nemažai buvo pasiekta: Puns
ko krašte pradėjo steigtis 
lietuviškos mokyklos, o pačiame 
miestelyje — lietuviškas licėjus 
Didelių lietuvių pastangų dėka 
Punskas tapo lietuvių kultūros, 
švietimo širdis, o daugeliui lie
tuvių iš Lietuvos ir iš laisvojo 
pasaulio — prarastos tėvynės 
simboliu 

(Bus daugiatii 
Seinų katedra bazilika, kurios požemiuose palaidotas vysk Antanas Bara 
nauskas. 
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balandžio mėn. 2 d. 

X-tosios TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS REIKALAI 

RITA LIKANDERYTĖ 

Paskutinis Dešimtosios Lietu
vių tautinių šokių šventės orga
nizacinio komiteto posėdis įvyko 
vasario 24 d. „Seklyčioje". Po
sėdyje dalyvavo komiteto pirm. 
Jūratė Budrienė, pirm. pav. Ni
jole Pupienė, meno vadovė Vio
leta Fabianovich, Lithuanian 
Folk Dance Festival, Inc. atsto
vas Bronius Juodelis, Kanados 
atstovas Kazimieras Deksnys ir 
daugelis kitų komiteto narių. 
Trūko nakvynių, transportaci-
jos ir bilietų platinimo komisijų 
atstovų. 

Pirmininkė Jūratė Budrienė 
pradėjo posėdį, pateikdama 
labai ilgą darbotvarkę. Kalbėjo 
Kanados atstovas Kazimieras 
Deksnys. Reikia pastebėti, kad 
Kanados LB yra ne tik šios 
šventės viena iš rengėjų (kartu 
su JAV LB), bet labai glaudžiai 
bendradarbiauja su komiteto 
pirmininke ir meno vadove. 
Kanadiečiai švente remia finan
siškai, įteikdami posėdžiui 
5.000 Kanados dolerių čekį. 

Iždininkas Ed Jensen padarė 
išsamų finansinį pranešimą. 
Nors aukos ir bilietų užsakymai 
jau pradeda ateiti, bet yra 
didesnių išlaidų — reikia sumo
kėti Rosemont Horizon už salę 
ir nupirkti iš anksto numatytą 
bilietų skaičių platinimui. Kny
gos yra vedamos labai tvar
kingai ir teisingai. 

Leidinio redaktorius, Juozas 
Masilionis, pasakė, kad leidi
niui medžiagą atsiuntė 46 
grupės, nors dar ne visos (ypač 
iš Čikagos apylinkių) visą 
medžiagą pristatė. Iki balandžio 
2 d. visa informacija turi būti 
pristatyta redaktoriui. Tautinių 
šokių institutas rūpinasi šokių 
grupių pristatymu ir istorine 
dalimi, o meninė vadovė sustato 
programą lietuvių ir anglų kal
bomis. Leidinys bus spausdina
mas 5,000 egz. tiražu. Kaina bus 
panaši kaip praėjusios šventės 
— 5 dol. perkant iš anksto, 7 dol. 
perkant Rosemont Horizon pa
talpose (Rosemont Horizon ima 
30 proc. antkainį už pardavinė
jimą jų salėje). Platinimu 
rūpinsis lėšų telkimo komisija. 

Jūratė Šuopytė Jensen, regis
tracijos komisijos pirmininkė, 
jau gali pradėti darbą, gavusi 
šokių grupių ir šokėjų sąrašus, 
Ji ruošia įėjimo į Rosemont Ho
rizon korteles ir tik su tom 
spalvom bus įleidžiama į salę: 
balti bilietai — šokėjai; mėlyni 
bilietai — org. komitetas; viole
tiniai bilietai — garbės kviesti 
svečiai; geltoni — spauda ir 
ružavi — techninis komitetas 
kuriam, vadovauja Jonas Ber-
žanskis. 

Kovo gale jau bus platinami 
šokių šventės bilietai. Atrodo, 
visų renginių bilietus bus 
galima platinti kartu. Šokių 
Šventės biKetų kaina 15, 20 ir 
25 dol. Atkreipiant dėmesį, kad 
šokių šventė geriau matosi iš 
aukščiau, bilietų kainos irgi 
panašiai nustatytos — sėdint 
pirmose eilėse kainos bus 15, 
truputį aukščiau — 25 dol. dar 
aukščiau — 20 dol. ir pačioje 
viršūnėje — 15 dol. Reiškia, kad 
geriausios vietos bus už 25 dol. 
Susipažinimo vakaro bilieto kai
na 20 dol, o Hyatt Regency po
kylio 50 dol Iš Hyatt viešbučio 
j visus šventes renginius važi
nes autobusai tr dalyviams, ir 
svečiams, už kuriuos reikės už
simokėti iš anksto. Pošventinis 
koncertas bus antradienį, liepos 
9 d J.iunimo centre Čikagoje. 
Programa atliks Pietų Amerikos 
ir Lietuvos tautinių šokių 
grupes Visus bilietus galima 
užsakyti Šokių šventės būstinė
je 271:5 W 7lst Street, Chicago, 
IL 60629 

Miesto centre, Illinois Center, 
Dalev Plazoje ir gal Cultural 
Center kabes plakatai, bus pa
rodos ir įvairių grupių pasirody

mai. Illinois Center paroda rū
pinsis Kriaučiūnienė. Jau nuo 
liepos 1 d. bus išstatyta paroda 
ir teikiama informacija. Reikia 
sužinoti, kada bus repeticijos, 
kad įvairias programas pietų 
metu galėtų atlikti kai kurios 
atvažiavusios šokių grupės. 

Be šios parodos, bus ir rank
darbių mugė bei dailės paroda 
Hyatt Regency O'Hare viešbučio 
salėje liepos 4-6 d. Sią mugę 
tvarko Albina Ramanauskienė. 
Norintys čia išstatyti lietuviš
kus rankdarbius ar bet kaip 
prisidėti prie mugės, prašome 
kreiptis į Tautinių šokių šven
tės būstinę, tel. (312)737-9504 
arba į Albiną Ramanauskienę, 
tel, (708)423-4095. 

Susipažinimo vakaras bus 
penktadienį, liepos 5 d. Navy 
Pier Grand Ballroom (prie pat 
Michigano ežero). Susidomėji
mas šiuo vakaru labai didelis, 
ypač iš kitur atvažiuojančių. 
Yra pasamdyti du orkestrai tam 
vakarui — ,,Ziburys" ir „Gin
taras". Tą vakarą bus ir loteri
ja. Mokytojų ir vadovų pager
bimas bus penktadienį nuo 6-8 
vv. Hyatt Regency viešbutyje. 
Po to autobusai mokytojus atveš 
į susipažinimo vakarą. 

Šventės pokylis bus šeštadie
nį, liepos 6 d. Hyatt Regency 
Grand Ballroom. Vakarienė vi
siems bus Grand Ballroom sa
lėje, o šokiai bus Rosemont 
Ballroom tame pačiame viešbu
tyje. Banketui gros Ričardo 
Šoko vadovaujamas orkestras. 
Šokių šventė bus užbaigta iškil
mingomis padėkos Mišiomis Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marąuette 
Parke ir Tėviškės parapijoje. 
Kun. Antanas Saulaitis sutiko 
laikyti šv. Mišias sekmadienį iš 
ryto viešbutyje, visiems jau 
išvykstantiems į namus, o kiti 
raginami šv. Mišias išklausyti 
Marąuette Parko bažnyčioje. 

Šventėje užsiregistravo 47 
grupės iš Amerikos, Kanados, 
Lietuvos ir Pietų Amerikos 
(nėra jokių žinių apie Vokietijos 
ar Australijos grupes). Iš 
Lietuvos atvažiuoja Panevėžio 
„Grandinėlė", iš Argentinos — 
„Inkaras", iš Rosario — „Šalti
nis", iš Brazilijos — „Nemu
nas". Šokėjų yra 1,750. Repetici
jos šokėjams prasideda ketvirta
dienį, liepos 4 d. po pietų ir visą 
dieną penktadienį. Visa muzika 
bus įrašyta Lietuvoje — jau ba
landžio mėnesį bus paruoštos 
audio kasetės, kad grupės galė
tų prie jų priprasti repeticijų 
metu. Himnai bus giedami so
listų ar vietinių ansamblių. 
Šventės programa bus parašyta 
lietuviškai ir angliškai, prane
šėja bus Audrė Budrytė. Šven
tės metu salėje kabės vėliavos 
su visais buvusių šokių švenčių 
ženklais, o vidury bus Dešimto
sios šokių šventės ženklas, ku
rį suprojektavo dail. Ada Sutku
vienė. Šventė bus pradedamai 
dešimties varpų skambesiu. 

Didžiausias rūpestis, be 
lėšų telkimo, komitetui yra 
užsienio grupių (120 žmo
nių) nakvynė, apgyvendini
mas, aprūpinimas, globa ir 
maitinimas. Visos grupės pla
nuoja susimokėti už savo kelio
nes, bet tikisi paramos iš komi
teto. Deja, lietuvių tarpe jau 
nebeatsiranda tiek žmonių, ku
rie apsiimtų šiuos šokėjus priim
ti į savo namus ir juos pagloboti, 
tai nakvynės reikia ieškoti 
kitur. Čia atsiranda kelios pro
blemos — kainos, transportaci-
ja, vietovės, bendradarbiavimas 
su kitais šokėjais ir pan. Komi
tetas stengiasi visus šiuos 
keblius klausimus kuo ramiau 
ir tvarkingiau išspręsti. 

Šokių šventės būstinėje antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
vakarais nuo 6-8 vv. budi 
žmonės. Šiomis dienomis budė-
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PRISIMINIMAI APIE PROF. 
K.V. BANAITĮ 

VYTAUTAS RASTON1S 

Rašydamas apie prof. Kazi
mierą Viktorą Banaitį, turiu 
pradėti nuo priežasties, kuri 
mus suvedė. 

1940 m. spalio 15 d., kai Lie
tuva jau buvo rusų okupuota, 
buvau atleistas iš Lietuvos avia
cijos mokyklos. Grįžęs žiemą 
praleidau tėviškėje. Vokiečių 
okupacijos metu pasijutau ir vėl 
nesaugus, nes vokiečiai pradėjo 
gaudyti jaunus vyrus darbams 
Vokietijoje. Žaliosios valsčiaus 
viršaitis Feliksas Sereičikas 
ragino mane susirasti darbą, 
nes be darbo galiu būti paimtas 
darbo tarnybai. Patarimą pri
ėmiau ir pradėjau dirbti vals
čiaus raštinėje. Gyvendamas tė
viškėje ir dirbdamas, sutikau 
daug įdomių asmenų, kurie 
buvo pakeitę gyvenamą vietą 
dėl panašių priežasčių. Įvairiuo
se su jais susitikimuose, dauge
lis stebėjosi mano trompetės ir 
smuiko grojimu ir ragino mane 
mokytis muzikos. Abejojau, ma
niau gal per vėlu ir ypač tokiu 
neramiu karo metu. 

Bet jie mane išjudino, atsirado 
noras daugiau pažinti muziką, 
nepasitenkinti vien dalyvavimu 
vietos Šaulių sąjungos orkestre 
ir savamoksliu smuiko grojimu. 
Rugpjūčio mėn. parašiau prašy
mą Kauno muzikos konservato
rijai, pareikšdamas norą moky
tis muzikos. Tuoj gavau atsaky
mą, kad galiu laikyti įstojamuo
sius egzaminus. Pradėjau prak
tikuotis trompete, kuria jau gro
jau nuo 9 metų amžiaus vietos 
šaulių būrio dūdų orkestre. Eg
zaminai buvo labai lengvi ir 
jaučiausi viską gerai atlikęs. 
Egzaminų komisija buvo iš trijų 
Kauno konservatorijos mokyto
jų. Už savaitės gavau atsakymą, 

K. V. BANAITIS 
LIETIIVIŠKOS UMLUOS 

UTHlJANIAN IDYL 
SUTB PA.<fTOIULE 

TRIO 
FOK 

VIOfJN, CLAMNCT & HARP 

jimo valandos bus prailgintos, 
visi komiteto nariai žada prisi
dėti prie budėjimo. Nors šventė 
dar gan toli, bet neužbaigtų 
darbų dar daug. Kitas posė
dis bus „Seklyčioje" kovo 30 d., 
kuriame bus daromos komiteto 
bei įvairių komisijų nuotraukos 
leidiniui. Visi kviečiami kaip 
galima daugiau remti šią jubi
liejinę tautinių šokių šventę. 

kad egzaminų neišlaikiau dėl 
klausos trūkumo. Labai užpy-
kau ir negalėjau suprasti, kodėl 
taip neteisingai buvo pasielgta. 

Kitą dieną dviračiu nuvažia
vau į Kauną „teisybės ieškoti". 
Nors laiške buvo nurodytos kon
servatorijos darbo valandos, 
radau duris uždarytas. Ir vėl 
paėmė mane pyktis; nesusival
dydamas garsiai, kaimiškai 
nusikeikiau „Kauno ponų" 
kryptimi. Staiga išgirdau balsą: 
„O ko toks piktas esi ir keikie
si?" Pažvelgęs aukštyn, pama
čiau asmenį, bežiūrintį į mane 
pro konservatorijos langą. At
sakiau, kad norėjau pasikalbėti 
su konservatorijos direktoriumi. 
Jis pasisakė kaip tik ir esąs 
konservatorijos direktorius Ba
naitis, atidarė duris ir pakvietė 
įeit i . įėjęs, atsiprašiau už 
nemandagumą ir paaiškinau 
reikalą. Prof. Banaitis sakė, kad 
be reikalo niekas nepyksta, ir tu 
neatvažiavai be reikalo tokį 
kelią. Perskaitęs egzaminų ko
misijos laišką, nuėjo į raštinę, 
atsinešė mano prašymą įstoti į 
konservatoriją, taip pat ir 
rekomendacijų laiškus, perskai
tė juos ir pradėjo kalbėti. „Žinai, 
jaunuoli, man čia visiškai neaiš
ku. Matau, kad grojai šaulių 
orkestre ir dainavai nuo 12-kos 
metų chore. Man neaišku, kaip 
gali groti ir dainuoti, neturėda
mas klausos. Mudu eisime da
bar prie fortepijono ir pamaty
sime, kur šuo pakastas!" 

Prof. Banaitis pradėjo skam
binti gamas, įvairius sulaužytus 
akordus, tada paklausė, ar aš 
dainuojąs „Augo sode klevelis", 
padavė toną ir prašė padainuoti 
porą punktelių. Pakeitė tonaci
jas ir prašė vėl dainuoti, tada 
atsilošė nuo pianino ir lėtai 
pradėjo kalbėti: „Jaunuoli, aš 
manau, kad tu esi nesąžiningų 
žmonių auka. Kaip direktoriui 
šios institucijos, man yra gėda 
ir skaudu, kad tokie žmonės dir
ba Šioje mokykloje. Ne tik, kad 
mūsų kaimynai skriaudžia mū
sų tautą, bet ir mes skriaudžia
me vienas kitą. Nežinau, koks 
jų tikslas tave taip užgauti ir 
meluoti. Tu ne tik kad turi 
klausą, bet ir gerai jau iš
lavintą." Paklausė, kas buvo 
mano pirmasis mokytojas. Aš 
paminėjau, kad p. Lupeika buvo 
šaulių orkestro vedėjas, pasam
dytas iš Kauno Operos orkestro. 
Tada prof. Banaitis garsiai per
skaitė mano gyvenimo aprašy
mą ir pasakė: „Aš šį įvykį 
išaiškinsiu, bet tavęs prašau 
niekam nekalbėti apie tai. Jei 
ieškosi tiesos legaliu keliu, gali 
būti įvelti nekalti žmonės ir 
nukentėti. Todėl, aš manau, kad 
tu supranti, nekeršyk ir nepyk 
ant jų. Jie norėjo tavimi pasi
naudoti, nes tu esi iš kaimo. 
Šiais laikais miestas be kaimo 
negali išgyventi. Jie blogos 

valios žmonės". 
Tada supratau, kodėl egzami

nų komisija taip su manimi pa
sielgė, buvo skaudu. „Tu esi 
priimtas į konservatoriją studi
juoti muziką", pareiškė prof. 
Banaitis. Toliau teiravosi dau
giau apie mano šeimą, kokios 
profesijos esą mano tėvai, ar 
tėvai mėgsta muziką. 

Prižadėjau, kad taip darysiu, 
kaip prof. Banaitis prašė. Vė
liau, kai lankiau Kauno konser
vatoriją profesorius niekad 
nepraeidavo pro šalį, sustodavo, 
paklausdavo kaip sekasi, pagy
rė, kad aš gerai mokiausi. Kon
servatoriją Lankiau, kol ji, kaip 
ir kitos aukštosios mokyklos, 
buvo uždaryta. 

Toliau gyvenimo vėjai mus, 
atrodo, nešė tuo pačiu keliu. 
1949 metais, jau būdamas Ame
rikoje, sužinojau, kad prof. K.V. 
Banaitis taip pat emigravo į 
Ameriką ir apsigyveno Brook-
lyn, NY. Tuojau nuvažiavau ir 
susitikome. Abu net apsiverkė
me, kalboms nebuvo galo. Prof. 
Banaitis visuomet būdavo op
timistas, nuoširdus ir labai 
geras žmogus. 1950 metais man 
įstojus į Manhattan School of 
Music, pasijutau gan silpnas 
harmonijos klasėje, nes silpnai 
teskambinau pianinu. Pasiguo
džiau prof. Banaičiui. Jis paža
dėjo man padėti. Taip jis mane 
paruošdavo keletą pamokų į 
priekį, o man tai buvo labai 
naudinga. Ir šiandien, po tiek 
metų, jei žinau harmoniją, tai 
esu dėkingas profesoriui Ba
naičiui. 

Prieš jo mirtį pažadėjau jam 
nors iš dalies rūpintis jo 
kompozicijų išleidimu, nes pro
fesorius skundėsi, kad jo darbai 
lieka nespausdinti, gal bus iš
mesti. Jis ypač vertino savo 
„Lietuviškas idilijas" — trio 
smuikui, klarnetui ir arfai", 
kurias pažadėjau išleisti. 1967 
metais šios kompozitoriaus K. 
V. Banaičio „Lietuviškos idili
jos" buvo išleistos. Kūrinio 
išleidimą man palengvino 
muzikos mylėtojai ir draugai, 
padėdami padengti spaus
tuvės išlaidas; rašytojas 
Paulius Jurkus, sukurdamas 
viršel iui vinjetę, pianistė 
Aldona Kepalaitė ištaisydama 
korektūros pataisas; mano žmo
na Eugenija, besirūpindama vi
sais kitais reikalais dėl leidinio 
išleidimo. Leidinys didelio for
mato, 55 psl., išleistas Providen-
ce, R.I. 

Apie prof. K.V. Banaitį liko 
vien gražiausi prisiminimai, nes 
jis tikrai buvo kilni asmenybė. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

2eSl fc*5 
REALMARTII, Inc. 
6602 S. Putoki Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja [vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

&». 312-5854100 
F*x 312-58MM7 

Pigv 312-300-0807 

MISCELLANEOUS 

E L t K T R O I 
(VKMMAT-PATAISYMAI 

Turiu Criicagos miesto leidimą. Dir-
feulr užmiesty. Dirbu gretai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)5864959 
(708) 425-7T61 

QRBT 
PARDUODA 

L 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
•'Greitas ir sąžininga* patarnavimą 
« M L S kompmffiųir F A * p a ą a » a 
• Nuosavybių įkainavimą* veltui 
• Perkame irparduodarnenamus 
• Apartmentus ir žemą 

Pensininkams nuotakia 

•+r, 

HELP WANTED 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
320BVjWe»t95th Street . 

Tel. (708) 424-4654 
(312) 581-8654 

nelkeJInge moteris Md 40 m. 
darbui Chicagos kepykloje. 

Patyrimas nebūtinas. Skambinti 
kasdien, išskyrus sekma. 

TeL: 312-22S-4973 

IEŠKO DARBO 

J K S CONtmUCTION 
„Shingle" stogai .ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alut 
miniaus ir kt. Turiu darbo 

I draudimą. R. Jankauskai? 
tel. 708-980-2658. 

4S m. lietuve m eteris, turinti labą 
kortelę, ieško darbo. Turi dideli 
patyrimą ir geras rekomendacijas. Geli 
dirbti (vairius darbus: prižiūrėti vaikus, 
vyr. amžiaus žmones ir pn. Tel. 
312-434-150* arba 312-471-S4S7. 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI

NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. i\ f 

M. Decfcys • 
TeL 312-SSS-SS24 

r •-":;-.;_"Te=^f 
itLS. Savinįs Bonds 
Make(taatGffi& 

A pufrfic MTvfre et am aeaafape 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
| M i VOKUOTAS W*TS> 

SIUNTINIAI BE MUITO J LIETUVĄ 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU 
•AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U2 $38 00 PER 14 DIENŲ: 
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI: 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS J U M S P A T O G I U A D R E S U : 
NAUJAS ADRESAS 
BALTU EJtPRESS CO LTD ARBA SKAMBINtOTC NEMOKAMAI SSL . 
*OTS.rULASM 1-S90-SPARNAJ — f 5 2 H ? S 
CHICAOO.IL 60(52 1-800-772-7624 SO«BWVlJJL • 

TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR GRANO RAPSS 

1 

• 1866 m. gegužės 16 d. JAV 
Iždas davė leidimą pinigų ka
sykloms paleisti i apyvartą 5 
centų monetą — populiariai va
dinamą „nikeliu" (moneta pa
gaminta iš 75 proc. vario ir 25 
proc. nikelio). 

• Pagarsėjusi Kanados raitoji 
policija įsteigta 1873 m. gegužės 
23 d. 

Į LAISVĘ FONDAS 
Uatuvlakal Kultūrai Ugdyti 

Laidiniai 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF rezis
tencinio romano premiją $8.00 

Adolfas Markelis — SUSITIKIMAI. Novelės, išleis
ta Kaune 1993 $6.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Rastai 1993 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Rastai 1994 $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paskųs - EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž $6.00 

Antanas Paikus — ASMENYBĖ IR RELIGIJA. $6.00 
Antanas Paikus — SĄŽINĖ . $6.00 
Antanas Paikus — ŽMOGAUS MEILĖS 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II. III, IV, V, VI t. po 

$15.00. Visi (5) tomai $S0JBJ 
Liudas Dambrauskas -> GYVENIMO AKIMIRKOS 

11. Sibiro tremties atsiminimai $10.09 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS ( LAISVE FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAISVf FONDAS c/o A. Par-
gauskas. 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK. IL 60462. USA 
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir palto išlaidos. 

•f 
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LAIŠKAI 
KALTAS MĖNULIS 

Skaitau š.m. sausio 27 d. 
„Kauno dieną" ir negaliu pati
kėti LDDP įžūlumu. 

LDDP frakcijos Seime seniūno 
pavaduotojas, sušaukęs Kaune 
spaudos konferenciją, gynė mi
nistrą pirmininką A. Šleževičių. 
Štai ką „Kauno diena" rašo: 
„Justino Karoso nuomone, jokiu 
būdu negalima pasakyti, kad 
premjerui trūko kompetencijos 
arba jis nebuvo tinkamas šioms 
pareigoms. Lietuviai, sakė Sei
mo narys, labai mėgsta skai
čiuoti kito pinigus, ir dėl to daž
nai kyla įvairių problemų. 

„Tam, kas atsitiko Lietuvoje, 
— samprotavo J. Karosas, — ko 
gero turėjo įtakos ir mėnulio 
faze. Latvija taip pat patyrė 
daug stresų, kai danguje švietė 
toks mėnulis". 

Nejaugi Lietuva patikės tokiu 
LDDP akių muilinimu. Tikėki
mės kad ne! Tai parodys atei
nantieji Seimo rinkimai. 

Anatolijus Miltinas 
Downers Grove, IL 

SENIAUSIA PASAULIO 
PROFESIJA? 

Vokietijoje gyvenantis ir 
įdomiai rašantis žurnalistas 
kartais savo reportažuose mėgs
ta pavadinti prostituciją 
seniausia pasaulio profesija. 
Toks teigimas sukelia abejones 
ir verčia manyti, kad be reikalo 
pirmenybė skiriama šiai nedo
rai profesijai. Būtų daug teisin
giau, jei žemdirbyste pavadin
tume seniausia pasaulio profesi
ja. Tam pagrindą duoda Senojo 
Testamento Pradžios knyga 
(3,17-19), kur Viešpats taria 
Adomui: „...varguose tu iš jos 
(žemės) maitinsies per visas 

,sav,q, gyvenimo dienas...Savo 
-veido prakaite tu valgysi duo
ną". O toliau (4,2) sakoma: 
„Buvo gi Abelis avių piemuo, o 
Kainas žemdirbys". 

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN 

PAT BUCHANAN 
KLAUSIMU 

Straipsnyje apie Respubliko
nų pirminius rinkimus (kovo 7 
d. „Drauge") ataidi JAV didžiosios 
spaudos ir televizijos trafaretas: 
esą Buchanas „netikėtai pra
smukęs į pirmąsias eiles dėl 
savo kiek kontraversiškų pa
žiūrų". Teigime „netikėtai" 
slypi galimybė, jog ši politinė 
analizė serga atydaus JAV poli
tinio vystymosi stebėjimo stoka. 
Daug kas gali pasakyti, jog 
netikėta tai, kad Pat Buchanan 
šiuo kartu neišėjo bent lygiomis 
su sen. Bob Dole. Juk net žur 
nalizmo didžiūnas nustebino, 
kad pietinių valstijų respubli
konų dauguma nepasisakė už 
Buchanan. 

Vargiai tikslu kam primesti 
„kontraversiškas pažiūras", 
nenurodant nei jų, nei kieno po
žiūriu jos „kontraversiškos". 
Pavyzdžiui, visai neseniai rei
kalavimas nepriklausomybės 
Lietuvai buvo kontraversiška 
pažiūra... komunistų ir liberalų 
tarpe. 

Kažin ar tikslu rašyti kabutės 
„uždaros valstybės" politika, 
kai Buchanan to termino ne
naudoja, nes tokios politikos 
nepropaguoja. Tai jo priešų 
spaudoje ir globalistinėje poli
tikoje teigimas. Jis propaguoja 
kariniai ir ekonominiai stiprios 
Amerikos išlaikymą, kad jos 
balsas būtų išgirstas, ginant 
JAV interesus ir laisvės prin
cipą. Bent jau lietuviams turėtų 
būti aišku, jog, jo supratimu, 
laisvė yra JAV interesų ribose. 
Kalbant apie pasaulio prob
lemas, apgailestauju turįs 
priminti, jog už jų sukūrimą di
džiausia atsakomybė krenta ant 
JAV valdančios globalistų kli
kos pečių. Jie sukūrė SSSR 
problemą finansuodami Leniną, 
1933 metais pripažindami by
rančią SSSR, bei toliau ją 
ramstė, gelbėdami nuo subyrė
jimo. Jie sukūrė dabartinį Rau
donosios Kinijos slibiną. Net 
Jugoslavijos skerdynės yra tos 
klikos atstovo James Baker, 
įžiebusio serbams „žalią šviesą" 
didžiajai Serbijai sukurti, atsa
komybė. 

Dirbęs Nixono ir Reagano 
Baltuosiuose rūmuose, kur bū
na formuojama JAV užsienio 
politika, dalyvavęs susitikimuo
se JAV prezidentų su Mao ir 
Gorbačiovu bei rašęs prezi
dentams kalbas užsienio klau
simais, Pat Buchanan gal turi 
daugiau patirties šioje srityje, 
negu bet kuris kitas kandidatas. 

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, FL 

DRAUGĄ NELAIMĖJE 
PAŽINSI 

Ši lietuvių patarlė yra tikrai 
gyvenimiška. Tuo gali įsitikinti 
kiekvienas, nelaimei ištikus, 
tuo įsitikinau ir aš pati savo li
gos metu. Sausio 13-tosios žuvu
siųjų minėjime staiga stipriai 
sunegalavus, buvau paguldyta 
į ligoninę, kurioje išbuvau iki 
vasario 3 d. Ačiū Dievui, pama
žu stiprėju ir pradedu grįžti į 
normalesnį gyvenimą. „Drau
go" redaktorei maloniai suti
kus, noriu prisiminti geruosius 
draugus ne tik Čikagoje, bet ir 
apylinkėse, net Kanadoje, Flo
ridoje, Kalifornijoje, Indianoje ir 
kitur. Visi linkėjo sveikatos ir 
greito grįžimo prie visuomeni
nių darbų. 

Pirmiausia dėkoju čia gimu
siai lietuvaitei Rūtelei už 
nuoširdžią globą ligos metu, 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čios klebonui kun. Jonui Ku 
zinskui, mano geriesiems kai
mynams Bronei ir Broniui Čer-
niama, jų dukrelei Daliai. Dė
kinga organizacijoms, mane 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejusjnisos konservai, aspirinas, multi vitaminai. 

$98 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, Šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 5 5 svarai arba 25 kg. 

Siuskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balandžio mėn. 2 d. 

Publika, susirinkusi pasiklausyti Seimo atstovo, centristų partijos vado Romualdo Ozolo š.m. va
sario 22 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. I eil. iš kairės: Aldona Šmulkštienė, Danutė 
Bindokiene, dr. Antanas Razma, Alė Razmiene PLB pirm. Bronius Nainys, dr. Jonas Valaitis. 

Nuotr Jono Tamulaičio 

prisiminusioms: ALTui, BALF -
ui, Anglijos Lietuvių klubui, 
R.L.B Cicero apylinkei, Čikagos 
Lietuvių pensininkų sąjungai, 
jūros šaulių kuopai „Klaipėda . 
Marąuette Parko Lietuvių na
mų savininkų draugijai ir 
kitoms. 

Visų nuoširdumo niekada ne
užmiršiu! 

Antanina Repšienė 
Chicago, IL 

KOKI NUMERĮ GAUS 
NAUJOJI LIETUVOS 

RESPUBLIKA RUSIJOS 
IMPERIJOJE 

Kas dar neskaitė Danutės 
Bindokienės kertinį straipsnį, 
spausdintą „Drauge", kovo 19 
d., pavadintą: „Pabaisa prade
da pabusti", patartina visiems 
perskaityti ir, blaiviai gal
vojant, suprasti, kokie nauji 
pavojai gresia Lietuvai. 

Prie jos minčių dar reikėtų 
pridėti Rusijos imperijos plė
timosi planus* „Los Angeles 
Times" dienraštis, kovo 25 
dienos pirmame puslapyje iš
spausdino vertą dėmesio 
straipsnį, kad Rusija paskutinių 
mėnesių laikotarpyje labai iš
vystė aktyvią savo įtakos plėto
te į Kiniją ir Japoniją. Jos 
tikslas yra paremti Kinijos 
pastangas atominės ginkluotės 
eigoje. O Japonijai patariama 
galutinai užmiršti Kurilų salų 
grąžinimą. 

Šios naujos Rusijos imperialis
tinės pastangos sutampa su 
Durnos nutarimu, reikalaujant 
atstatyti buvusią sovietų 
imperiją ir grąžinti „tėvynės 
garbę". 

B. Jelcin dabartinę Parla
mento priimtą rezoliuciją panai
kinti atsiskyrusių 15 nepriklau
somų respublikų, pavadino be
verte. Todėl palaukime iki bir
želio mėn. Jeigu B. Jelcin nebus 
išrinktas Rusijos prezidentu, tai 
komunistų vadas Ziuganovas ir 
ultranacionalistų vadas Ziri-
novskis tikrausiai įvykdys savo 
planus. 

Ar Lietuvai nepasikartos nau
ja gėdinga okupacija, kaip ir 
1940 metais, generolo V. Vit
kausko sulaužyta priesaika 
nulėmė Lietuvos likimą? 

Vytautas Šeš tokas 
Los Angeles, CA 

„CHARLEYS FAIR" 

Su dideliu apmaudu skaičiau 
Viktoro Kučo laišką laiškų sky
riuje kovo 8 d. laidoj. Ar jam ne
gėda šitaip pulti jaunas skautes, 
kurių vienintelis nusikaltimas 
buvo bandyti jam padėti? Ar 
Viktoras Kučas žino, kur jis 
gyvena? Ta mergaitė, su kuria 
jis kalbėjo, greičiausiai buvo 
Amerikos lietuvaitė. Vaje, koks 
čia didelis nusikaltimas, jei 
amerikietė Amerikoj amerikie
tiškai prabilo, o V. Kučui tai 
„nemaloni apraiška". Kai 
Lietuvoj draudė lietuviškai 
kalbėti ir skaityti, tai tikrai 
buvo baisus tautos įvykis, bet, 
jeigu mes, Amerikos lietuviai, 
gimę šiame krašte prabilstam 
Amerikos kalba, tai staiga 
kažin koks nusikaltimas. 

Sutinku su skautininko Pau 
žuolio pasiūlymu, jog greičiau 
reikėtų šią merginą pagirti, kad 
ji prisidėjo prie lietuviško gyve

nimo. Aš jau seniai gyvenu toli 
nuo lietuviškų apylinkių, per 
paskutinius dvylika metų gyve 
nau nuo Wyoming kalnų ligi 
Meksikos dykumos. Aš visados 
surandu kitų lietuviu ir mes vi
si dedam pastangas lietuviškai 
pabendrauti. Bet mes taip pat 
esam Amerikos lietuviai ir ger-
biam visų teises į laisvą kalbą. 

Linas Regis 
Bisbee, AZ 

NEUŽMIRŠTA SABONIO 

Plačiai nuskambėjo Amerikos 
laikraščių pirmuose puslapiuo
se, kai NBA krepšininkas 
milijonierius Mahmound Abdul-
Rauf (Denver „Nuggets") dėl sa
vo įsitikinimų atsisakė stovėti, 
giedant Amerikos himną. Flo
ridos „St. Petersburg Times" 
žurnalistas sporto skyriuje rašė: 
„Jei Abdul-Rauf galvoja, kad 
himnas yra giedamas tik atle 
tams, tai kodėl Tony Kukoč. 
Vlade Divac ir Arvydas Sabonis 
negirdi savo tautos himno? Ab
dul-Rauf nori sėdėti, tegul sėdi. 
Prieš žaidynes ir laike žaidy
nių", — baigė savo straipsnį 
žurnalistas. 

Tarp kitko, Arvydui Saboniui 
sekasi labai gerai (žaidžia už 
Portland „Blazers""'. Vienose 
rungtynėse, žaisdamas tik 24 
min., sukalė 25 taškus. Jam 
sėkmės ir toliau. 

Kostas Mačiulis 
SpringHill, FL 

BAISESNIU PRIEŠU VARGU 
AR RASIME' 

Skaitant ..Draugo" atkarpoje 
Bernardo Šaknio straipsnius 
„Nenumirk, Lietuva", darosi 
baisu pagalvoti, kad katalikiška 
tauta, save laikanti kultūrin 
gesne už kitas — Lenkijos 
žmonės, valdžios pareigūnai ir 
katalikų dvasininkai, „smau
gia" lietuvius PunskoSuvalkų 
krašte. Tą gali atlikti tik barba
rų tauta. 

Neseniai i Lietuvą buvo at
vykęs naujasis Lenkijos pre 
zidentas. Jis susitiko su Lietu
vos prezidentu A. Brazausku ir 
kitais vyriausybės administra
toriais. Neteko girdėti, ar skai
tyti, kad buvo reikalaujama 
daugiau laisvės lietuviams Len
kijoje. O juk galėjo pasakyti, 
ponai, mes duosim jūsų žmo
nėms tiek. kiek jūs duosite 

mūsų tautiečiams! Atrodo, kad 
Brazauskas ir jo pavaldiniai 
pasirodė kaip vergai ir gal 
bučiavo lenkų delegacijos narių 
kojas. Nenuostabu, jie anksčiau 
vergavo rusų okupantams, da
bar vergauja Lenkijos ponams, 
tikėdami gauti daugiau balsų 
per ateinančius rinkimus. Tik 
pagalvokim, mūsų lietuvių mo
kyklos užsidaro, nes lenkai ne
duoda patalpų, mokytojai skurs
ta, lenkai užpuldinėja mūsų 
konsulatą ir visokiais būdais 
niekina lietuvius. Ar nepribren
do laikas veikti? Išeivija padėjo 
iškovoti laisvę Lietuvai, pa
dėkime Vilniaus ir Seinų kraš
to lietuviams atgauti prarastas 
teises. Reikėtų, kad mūsų išei
vijos organizacijos kaip: PLB 
vadovai, LB Kraštų vadovybės, 
ALTas ir kitos išeivių politinės 
organizacijos, siųstų protesto 
laiškus prezidentui A. Bra
zauskui ir jo ministerijai, rei
kalaudami dėti daugiau pastan
gų savo tautiečių apsaugai nuo 
sulenkinimo. 

Antanas Paužuolis, 
Chicago, IL 

SUGRAŽINKIME KUNIGĄ 
YLĄ JAUNIMUI 

Kunigas Stasys Yla paliko 
mums didelį lobį. Tai — daugelį 
metų „kalakursuose" skleisti 
tiesos žodžiai apie jaunimo 
pareiga ir priemones kurti ver
tingą gyvenimą, siekti amžino 
gėrio principais pagrįstos 
laimės, jojo veikla ateitininkų 
vyr. taryboje, skautų pirmijos 
taryboje ir kitų organizacijų va
dovybėje, ateitininkų federacijos 
ir skautu seserijos dvasios vado 
pareigose Visa tai paliko neap
sakomą turtą išeivių lietuvių 
jaunimo širdyse. Nemažiau ver
tinga lobį turime ir jo labai 
gausiuose raštuose, kuriuos su
daro per 30 knygų bei brošiūrų, 
daugybė spaudoje paskelbtų 
straipsnių ir daug laiškų, ku
riuose jis nagrinėja moralinius 
ir ideologinius klausimus. 

Daug jojo raštų yra labai 
aktualūs mūsų atgimstančioje 
tėvynėje. Keli tokių raštų pa
vyzdžiai yra šios jo knygos: 
„Ateitininkų vadovas". „Moder
ni mergaitė", „Laisvės proble
ma"', „Dabarties žmogus", 
..Siauroji ir pilnutinė katali
kybė" ir kiti. Šių ir kitų jo 
knygų idėjomis ir praktiškais 
patarimais labai domisi Lie

tuvos jaunimas, ypač ateitinin
kai ir skautai. Šių ir kitų kun. 
Ylos knygų mintys labai svar
bios ir aktualios Lietuvos mora
liniam atgimimui. Todėl reikia 
džiaugtis, kad Lietuvoje at
sirado iniciatorių, pasiryžusių 
atrinkti labiausiai aktualias 
Ylos mintis ir jas išleisti 
viename tome. Tačiau čia jiems 
yra būtina išeivių finansinė pa
rama. 

Mes dabar daug aukojame 
įvairiems fondams, padedame 
savo giminėms ir pažįstamiems 
Lietuvoje ir siuntiniais, ir 
pinigais. Tai darome todėl, kad 
mums rūpi Lietuvos ateitis, t.y. 
ne tiek jos arimų ir upelių, bet 
pirmiausia ten gyvenančių žmo-

Atlikęs žemės kelionėje savo paskirt}, 

A.tA. 
JONAS ARLAUSKAS 

ilsisi Viešpatyje. Liūdinčią dukterį JANINĄ MIKU-
TAITIENE, miela mūsų valdybos narę, su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

nių. Aukščiau paminėtas suma
nymas skleisti kun. Ylos idėjas 
yra ypatinga proga visiems 
mums prisidėti prie šviesesnės 
mūsų tėvynės ateities kūrimo. 
Todėl visi, o ypač tie. kurie vienu 
ar kitu būdu bendravo su kun 
Yla, kviečiami paremti šias pa 
stangas praturtinti Lietuvą 
kun. Ylos idėjomis. 

Savo aukas prašome siųsti 
Ateities fondui 'Ateitis Fede 
ration Fund) šiuo adresu: A. 
Juozevičiene, 6590 So. Komens-
ky Ave., Oak Lavvn, IL 60453. 
Siunčiant būtina pažymėti, kad 
auka skiriama kun. Ylos raš 
tams leisti. 

Česlovas Masaitis 
Thompson, CT 

A.tA. 
VERONIKA ŠKLERIENĖ 

Tumasonytė 
Gyveno Lockport, IL. 
Mirė 1996 m. kovo 30 d., 3 vai. p.p., sulaukusi 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Rašymų kaime 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: brolis Vaclovas Tumasonis, žmona Vida ir 

šeima; sesuo Janina Lieponienė, vyras Justinas ir šeima; gimi
nės Lietuvoje, Kanadoje ir JAV-bėse. 

Priklausė Ateitininkams, Lietuvių Gail. seserų draugijai 
ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, balandžio 1 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (prie Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyko antradienį, balandžio 2 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos ŠV. Mišios ui velionės sielą. Po Mišių velionė buvo 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Jėzuitų gimnazijai Lietuvoje. 

Nuliūdę brolis, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
MARCELEI RUDAITIENEI 

iškeliavU8 į 
RITONE su 
užjaučiame. 

Amžinybę, sūnų TEODORĄ, jo žmoną 
šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai 

Sofija ir Stasys Džiugai 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ANTANUI RAGAUSKUI 

Lietuvoje mirus, l iūdinčias sesutes VALE 
ZUBAVIČIENE ir STASE ESTKIENC su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame. 

V. L. Adomavičiai 
A. D. Arlauskai 
O. Baltutienė 
K. Balukienė 
J. Baužys 
V. G. Beleckai 
F. B. Bočiūnai 
A. G. Čekauskai 
B. J. Čepukai 
V. Dėdinas 
V. M. Derenčiai 
M. Ditkienė 
V. G. Gečai 
kun. I. Gedvilą 
P. Grigalauskas 
A. J. Janoniai 
P. Janulis 
S. Kačinskienė 
M. Kardauskaitė 
A. L. Kvečai 
V. B. Labučiai 
E. Lukienė 
J. J. Macijauskai 
B. Macijauskienė 
V. S. Maciai 
P. D. Mackai 

J. S. Mačiulaičiai 
V. O. Mamaičiai 
J. Mamaitytė 
B. Motuzienė 
J. G. Mileriai 
E. Milukienė 
kun, L. Musteikis 
A. B. Nakai 
A. J. Nakai 
E. M. Okai 
J. A. Pečkaičiai 
J. O. Peleckiai 
A. Pileckas 
dr. M. E. Poulik 
J. Ratnikas 
E. J. Sadauskai 
J. L. Savaičiai 
A. D. Savickai 
R. G. Shatai 
A. R. Strazdžiai 
J. D. Sūdžiai 
A. D. Vėlavičiai 
J. A. Vyšniauskai 
H. V. Zitikai 
E. Žalkauskienė 
K. A. Žukauskai 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS PIJUS PEČKAITIS 
Mano mylimas Vyras mirė 1996 m. kovo 1 dieną. Esu la

bai dėkinga msgr. Ignui Urbonui, Gary Šv. Kazimiero parapi
jos klebonui už gedulingas pamaldas. 

Dėkoju p. Jonui Kavaliūnui už skaitymus Mišių metu, A. 
Barniškiui už giesmes ir vargonų muziką 

Nuoširdžiai dėkoju giminaičiams, visiems draugams ir 
pažįstamiems savo malda ir dalyvavimu bažnyčioje, ir paly 
dint į kapus, pagerbusiems a.a. Joną ir išreiškusiems man 
užuojautą žodžiu ir raštu. Dėkoju už aukas šv. Mišioms 

Ypatinga padėka mūsų prieteliams Marytei ir Vladui Ruz
gams už jų nuolatini dėmesį, pagalbą ir rūpinimąsi. 

Dėkoju Pruzin Broliams, laidotuvių direktoriams. 
Ačiū visiems. 

Katarina VirSilaitė Pečkaitienė 

Sunny Hills, Florida. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PELNINGI METAI LIETUVIŲ 
FONDE 

Laikas greitai bėga, Velykos 
j au čia pat. Tradicinis „Velykų 
stalas" Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, ruošiamas per Atvely
kį, t y. balandžio 14 d., 12 vai. 
'didžiojoje salėje). Nepamirški
me puoselėti labai gražias lietu
viškas tradicijas ir papročius — 
pasikvieskime ir jaunesnius sa
vo giminaičius, šeimos narius, 
nors jie nebegyvena kartu — vi
si bendrai pasidžiaukime, pa
bendraukime ir pasivaišinkime 
t ikra i skaniais ir išradingai pa
ruoštais tradiciniais velykinio 
stalo patiekalais. Rezervacijas 
b ū t i n a j au dabar padaryt i , 
skambinant Nijolei Stelmokie-
nei tel. 708-257-6846 arba Aldo
nai Palekienei 708-448-7436. 
Balandžio 14 d. ver ta Pasaulio 
lietuvių centre apsilankyti ir dėl 
to, kad j pobūvį kviečia PLC 
renginių komitetas (pirm. Bro
nė Nainienė), kur is pasižymi 
vaišingumu. 

Velykų rytą Pris ikėl imo 
Mišios Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje — lietuvių kalba — 
bus 6 vai. r. Kviečiami buvę ir 
esantys parapijiečiai, iš artimų 
apylinkių ir tolimesnių vie
tovių, susirinkti ir kartu sutikti 
Velykų džiaugsmo Aleliuja! 

J o a n a Budnikienė, Orland 
Park, IL., atsiuntė 105 dol. auką 
„Draugo" laikraščiui, už kalė
dines atvirutes ir kalendorių, 
kar tu su prenumeratos mokes
čiu. Savo laiško ištraukoje rašo: 
, ,Labai įvert inu dienraštį 
„Draugą", džiaugiuosi, kasdie
ną jį skaitydama. Jo straipsniai 
nuos tabūs" . Už nuoširdžius 
žodžius ir dovaną esame labai 
dėkingi. 

Vyresniųjų l ietuvių centre, 
„Seklyčioje", balandžio 3 d. 
trečiadienį — didžiąją savaite — 
popietės suėjimo nebus. Balan
džio 10 d., trečiadienį, 2 vai. 
popiet, vėl susirinksime į pove
lykine muzikos popiete. Links
mai gros Kosto Ramanausko or
kestras, pietausime ir draugau
sime. Visi kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

V y t a s M i c e i k a , Hickory 
Hills. IL., siųsdamas „Draugo" 
laikraščio prenumeratos mokes
tį, vėl pridėjo 100 dol. Kiekviena 
pagalba yra reikalinga ir bran
gi, nuoširdžiai dėkojame rėmė
jui už auką, kuri pagelbės 
dienraščiui dar ilgiau lankyti 
savo skaitytojus. 

x Dr. Valdas Adamkus ir 
dr. Aleksandras Štromas kal
bės ..Atviro žodžio forume" 
penktadieni, balandžio 12 d.. 
B o č i ų m e n ė j e , Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL. įė
jimas nuo apatinės mašinų 
pastatymo aikštelės. I politinį 
^varstymą „Quo vadis, Lietu
va9'" visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

(sk) 
I TRASSPAK praneša: 

.1994 95 m. Lietuvoje veikė 
2348 bendrojo lavinimo mokyk
los. Jose mokėsi 523.500 mokslei
viu Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto s iunt in ia i . TRANS-
P A K, 2638 W. 69 St., Chicago, 
I L, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Pavasaris j a u čia , ir Vely
kos čia pat! Nedelskit iš anksto 
užsakyti maisto Velykų stalui iš 
Tai man Deli. Skambinkite "12-
434-9766 arba užeikite į 2634 
W. 69 gatve. Talman paruošia 
įvairių rūšių silkių, prikemša 
lydekas ir šviežias dešras, 
sumaišo įvairias mišraines. 
Pasiūlome ir rūkyto ungurio ir 
upetakio Nevarkit kepdami 
tortus, ežiukus, ąsočius ir beržo 
šakas. 

(sk) 

Dr. J o n a s Adomavič ius 
daug sielojasi ne tik lietuvių 
sveikatos reikalais čia ir Lietu
voje, bet jis taip pat, kur mato 
prasmę, remia kultūrinius už
mojus, skirdamas premijas, or
ganizuoja ir skatina labdarą li
kimo valiai paliktiems kaimo 
vaikams tėvynėje. Artėjant 
Lietuvių operos sukaktuviniam 
K. V. Banaičio „Jūratės ir 
Kastyčio" pastatymui, dr. J. 
Adomavičius Lietuvių operai 
įteikė 1,000 dolerių auką. 

Didįjį Penktadieni, balan
džio 5 d., „Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė ne
dirbs . Velykinis „ D r a u g o " 
numeris — su įprastuoju šešta
dienio priedu — išeis balandžio 
5 d. 

Ne visi turime laimę pasi
klausyti sielą keliančio religinio 
koncerto ar giesmių, ypač lietu
viškų, ypač velykinių. Gera pro
ga šią spragą užpildyti yra įsi
gyjant Clevelando Dievo Moti
nos parapijos choro, vadovau
jamo muz. Ritos Čyvaitės-Klio-
rienės, velykinių giesmių kase
tę „Prisikėlė Jis". Kad ir toli
miausiose vietovėse, kur gyvena 
mūsų tautiečiai, bet nėra 
pamaldų lietuvių kalba, galėtų 
Velykų rytą skambėti tradicinė 
lietuviška „Linksma diena 
mums prašvito", būtina turėti 
kasetę „Prisikėlė Jis". Ši 
velykinė (o taip pat ir kitos) 
giesmės įraše taip galingai ir 
iškilmingai skamba, kad tikrai 
pradeda pajusti Velykų 
džiaugsmą: Kėlės Kristus, mir
tis krito! Kasetę galima užsi
sakyti „Drauge". Paskubėkite. 

Ramunė Dičius, Dana Point, 
CA., prie „Draugo" laikraščio 
prenumeratos mokesčio, dar 
pridėjo 100 dol. Tai ištikima 
dienraščio draugė, kuri daug 
kartų jam yra pagelbėjus i. 
Linkėdami gražių saulėtoje 
Kalifornijoje dienų, nuoširdžiai 
dėkojame už auką. 

Julia Vailokaitis, Beverly 
Shores, IN., siųsdama „Drau
go" laikraščio prenumeratos 
mokestį, taip pat už kalėdines at
virutes ir kalendorių, vėl pridėjo 
105 dol. Nuoširdžiai dėkojame 
už pagalbą: rėmėjų aukos pade
da prailginti dienraščio egzista
vimo dienas. 

x A. V. Dundzila paaukojo 
f 100 Lietuvos Partizanų globos 
tondui, įamžinimui mirusių: Vy
tauto ir Magdutės Siručių. 
L.P.G. fondo valdyba dukrai 
reiškia nuoširdžią užuojautą, o 
A. V. Dundzilai ačiū už auką. 

(sk) 

Lietuvių fondo 33-sis metinis 
suvažiavimas 1996.03.30 Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. la
biausiai pasidžiaugė fondo kapi
talo prieaugliu 1995 metais, ku
rį sudarė 1,251,149 dol. (pagal 
biržos 1995.12.31 duomenis). 
Šiuo džiaugsmu dalinosi 113 LF 
narių, dalyvavusių suvažiavime 
su 10,005 balsais. 

Suvažiavimą atidarė LF tary
bos pirm. Marija Remienė, visus 
sveikindama ir dėkodama už da
lyvavimą, primindama ir LF 
reikšmę lietuvybės išlaikymui. 

Invokaciją, prašant Aukščiau
siojo palaimos LF darbuotojams 
ir nariams, sukalbėjo kun. 
Algirdas Paliokas, SJ. Miru
siųjų 1995 m. LF narių pager
bimą pravedė R. Steponavičiū
tė, perskaitydama 81 mirusių 
pavardę. Mirusiu atminimui 
žvakę uždegė pirmasis LF 
valdybos pirm. Teodoras Blinst-
rubas. 

Suvažiavimo prezidiumas 
buvo sudarytas iš trijų pirmi
ninkų: Ramonos Steponavičiū
tės, Vytenio Kirvelaičio ir Rū
tos Staniulienės; sekretorės Pra
nės Masiulionienės ir LF tary
bos ir valdybos pirmininkų. 

Prieš sveikinimus buvo pa
gerbtas ilgametis LF darbuo
tojas, 1995 m. užbaigęs LF 
valdybos pirm. 3 metų kaden
ciją, Stasys Baras, jam įteikiant 
LF simbolinę dovaną. 

Suvažiavimą sveikino Lietu
vos generalinis garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, primindamas. 
kad kiekvieno lietuvių visuo
menės nario gyvenimą liečia LF 
tiesiogiai ar netiesiogiai. 

— Sveiki milijonieriai! — 
sveikino PLB pirmininkas Bro
nius Nainys, linkėdamas ir 
toliau remti LB reikalus. 

JAV LB krašto valdybos var
du sveikino pirm. Regina Na-
rušienė, dėkodama už LF pa
ramą Lietuvių Bendruomenei. 
ALTo vardu suvažiavimą svei 
kino Kostas Burba. Raštu svei
kino Tautos fondo valdybos 
pirm. Jonas Vilgalys. 

Perskaičius ir priėmus praei
to suvažiavimo protokolą, buvo 

Neužmirškite klausytis 
„Margučio II" laidų savaitės 
vakarais (nuo pirmadienio iki 
penktadienio), lygiai 9 vai.. 
1450 AM stotis. Išgirsite nau
jausias žinias, svarbius praneši 
mus ir daug įvairenybių. 

paskelbtos sudarytos šio 
suvažiavimo registracijos ir 
mandatų, nominacijų, balsų 
skaičiavimo, nutarimų ir spau
dos komisijos. 

Tarybos pirmininkė Marija 
Remienė pranešė, kad 1995 m. 
18 narių tarybos veikla vyko 5 
komisijose: finansų, pelno skirs
tymo, palikimų, įstatų ir meno 
globos. Visi buvę LF tarybų pir
mininkai sudaro LF Garbės 
komitetą. Taryba 1995 m. turėjo 
5 posėdžius. Dėkojo LF valdybos 
pirm. Stasiui Barui už sėk
mingą LF kapitalo auginimą iki 
8.274,558 dol. Siūlė remti lietu
viškąjį švietimą Vilniaus kraš
te — mokytojus bei mokyklas už 
Lietuvos ribų. Siūle gausiau pa
remti mūsų spaudą bei radijo 
laidas JAV. 

Valdybos pirm. Stasys Baras 
pristatė 1995 m. valdybą, kuri 
turėjo 9 posėdžius ir su kaupu 
įgyvendintą planą, pasiekti 8 
milijonų dolerių kapitalą. 1995 
metai Lietuvių fonde buvo pa
tys geriausi. Išvardino ir trylika 
LF įgaliotinių, kurių viena, 
Dalia Puškorienė iš Clevelando, 
dalyvavo ir šiame suvažiavime. 

— Valdybos pirmininkavimą 
palieku su geru jausmu, nes 
mūsų valdyba tikrai atliko sa
vo paskirtį. Per 3 metus buvo 
sukaupta 1,978,021 dol. ir na
riais įstojo 243 asmenys, — vi
siems dėkodamas už darbą 
redaktoriams, žurnalistams ir 
radijo laidų vedėjams už talką, 
ir išskirtinai LF nariams už bu
vimą fonde, pranešimą baigė 
Stasys Baras. 

Finansų komisijos pirm. Povi
las Kilius pranešė, kad 1995 
metai buvo rekordiniai su ka
pitalo prieaugliu investa
vimuose. Realizuotos pajamos 
siekė 125,920 dol. Nerealizuotos 
pajamos iš akcijų ir bonų siekė 
1.251.149 dol. 1995 metų gale 
visi LF aktyvai sudarė 
7,176,869 dol. sumą. Finansų 
komisija rekomendavo LF tary
bai šį pavasarį 1995 m. pelno 
skirstymui skirt: 350.000 dol., 
su pridėtine 150.000 dol. suma 
labai svarbiems projektams. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Daina Kojelytė pranešė 
apie 1995 m. atliktą 1994 m. 
pelno skirstymą 263,000 dol. 
sumą. Paskirstymo duomenys 
buvo paskelbti spaudoje. 

Palikimų komisijos pirm. Al
girdas Ostis pranešė, kad 1995 

x Halina Zhkuvienė iš Jupi-
ter. FL atsiuntė $100 auką 
Lietuvos Partizanų globos fon
dui. Nuoširdžiausias ačiū! 
L.P.G. fondas. 

(sk) 
V. ir P. Janušonis, Dous 

man, WI., paaukojo „Draugo" 
laikraščiui 100 dol., juos pride-
dant prie prenumeratos mokės 
čio. Malonu, kad vienintelis 
lietuvių dienraštis užsienyje 
nėra pamirštas. Nuoširdžiai 
dėkojame už pagalbą. 

x Operos „Jūratė ir Kasty
tis" spektaklių, kurie bus ba 
Ipndžio 20 ir 21 d. Morton audi 
torijoje, bilietai gaunami Sek
lyčioje nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. p.p. Visi dalyvaukime lie
tuvių kūrybos šventėje, nes šioje 
operoje solistai, choras, baletas 
ir orkestras tik lietuvių. Paštu 
bilietus užsakykite: Llthu-
anian Opera Co., 7013 S. Cali-
fornia A ve., Chicago, IL 
60629. Jų kainos $35, $25. $30. 
$20 ir $15. 

(sk) 

Marija Remienė, Lietuvių fondo ilgamete pirmininkė, įteiki* dovaną LF 
ugdytojui Stasiui Barui (kairėje), baigusiam valdybo* pirm. pareiga*. Kartu 
naujasis LF valdybos pirm. Povilas Kilius. Dovana įteikta LF suvažiavime 
kovo 30 d. PLC, Lemonte. „ _ , , . . . . , „ 

Nuotr. Vytauto Jasineviciau* 
LF finansine atskaitomybę ve-metais LF gavo 12 testamen

tinių palikimų 827,963.47 dol. 
sumą, kas sudaro 91.2% visų 
tais metais gautų įnašų Lietu
vių fonde. Didžiausias 530,000 
dol. palikimas 1995 m. gautas iš 
dr. Vytauto Karoblio. Nuo LF 
įsteigimo iki dabar iš palikimų 
gauta 3,971,992 dol., kas sudaro 
47.76% viso Lietuvių fondo ka
pitalo. 

Įstatų komisijos pirm. dr. Ka
zys Ambrazaitis pasidžiaugė vi
siems išdalintais naujais LF 
įstatais. Jie padės lengviau 
derinti LF organizacinius rei
kalus. 

Meno globos komisijos pirm. 
dr. Gediminas Balukas pranešė 
apie dail. Prano Domšaičio 
paveikslų realizavimo stovį. 
Dalis jų parduota. Nemaža dalis 
dovanota Lietuvai. Likusieji 
laikomi Lietuvių fondo globoje 
tolimesniam pardavimui. 

Patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antanas Razma savo pranešime 
nurodė, kaip išmokamos Lietu
vai skirtos 1,150,212 dol. lėšos. 
Stambiausi projektai yra: Vy
tauto Didžiojo universiteto bib
lioteka (100,000 dol.) ir M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
atnaujinimas (300,000 dol.). Jau 
išmokėta 667,515 dol. Išmokėji
mams dar yra 482,697 dol. 

Kontrolės komisijos pirm. Pi
jus Stončius pranešė, kad 
1996.03.10 atlikta revizija rado 

damą tvarkingai. Rasta, kad LF 
laikomi Lietuvos Akciniam Ino
vaciniam banke 100,000 dol. 
šiuo metu suspenduoti. 

Vyko LF šešių tarybos narių 
rinkimai. Pagal gautą balsų 
daugumą išrinkti; dr. Kazys 
Ambrazaitis, Povilas Kilius, 
Vytenis Kirvelait is , Rūta 
Staniulienė, Ramoną Stepona
vičiūtė ir Kęstutis Ječius 3 metų 
kadencijai. 

I Kontrolės komisiją išrink
ti: Romas Kronas, Pyus Ston
čius ir Viktoras Juška, kandi
datė — Dalia Puškorienė. 

Visi pranešimai, su keliais 
dalyvių klausimais, buvo pri
imti, įgaliotinių pranešimuose 
dalyvavo Dalia Puškorienė i i 
Cleveland, OH, ir Vytautas Ka-
mantas iš Grand Rapids, MI. 
Raštu apie LF veiklą Daytona 
Beach, FL, pranešė įgal. Jurgis 
Janušaitis. 

Komisijos pasiūlyti nutarimai 
buvo suvažiavimo priimti. Jie 
bus paskelbti spaudoje atskirai. 
Klausimuose pasisakė A. Juod
valkis dėl finansų, K. Burba dėl 
investavimo, J. Gradinskas dėl 
meno komisijos, A. Vitkus dėl 
patikėtinių ir keli kiti. Suvažia
vimą uždarė LF tarybos pirm. 
M Remienė, visiems dėkodama 
ir pakviesdama pietums. Suva
žiavimas užbaigtas Lietuvos 
himnu. 

Br. Juodelis 

SUSIPAŽINOM SU DR. ŠARŪNU 
BERNOTU 

Vaikai užjaučia vaikus Penkiameti-, Aleksiukas Silmnas kovo lt; d jnu antrą 
kartą entuziastiškai padėjo j sunkvežimi krauti .Saulutes". I ;..tuvos vaikų 
globos būrelio siuntimus vargstantiems vaikučiams Lietuvoje 

Nuotr Indre* Tijun*li*t>e» 

„Lietuvos Vaikų v i l t ies" 
komiteto pirm. Gražinos ir Jim 
Liautaud rezidencijoje 1996.2.8 
buvo susipažinimo vakarienė su 
vasario 2 d. iš Lietuvos atvyku
siu dr. Šarūnu Bernotu, kuris 
iki birželio pradžios stažuosis 
Shriners ligoninėje, Čikagoje. 
Dalyvavo beveik visi „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto nariai 
ir daug savanorių talkininkų. 
Gražina, kaip ir visada, visus 
nuoširdžiai priėmė ir puikiai pa
vaišino. O jaunasis daktaras Ša-
runas vos spėjo atsakinėti į jį 
apsupusių svečių jvairius klau
simus. Visi norėjo susipažinti su 
juo, išgirsti apie jo pirmuosius 
žingsnius Čikagoje ir siūlėsi jam 
padėti, supažindinant su Čika 
ga, nuvežant į lietuviškus ren
ginius. 

Dr Š. Bernotas yra baigęs 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakultetą Jo specialybė yra vai
kų chirurgija. Šioje srityje at
lieka rezidentūrą Vilniaus uni
versitetinėje vaikų ligoninėje, 
kurią baigs birželio mėnesį. Jis 
yra vilnietis, vedęs, žmona 
Elena ir 3 m. dukrytė Milda 
gyvena Vilniuje. 

„Lietuvos Vaikų viltis" 
nuo 1993 m. rudens yra atida
riusi ir įrengusi vieną ortope
dinę operacinę Santariškėse, va
dovaujamą dr. K. Saniuko. Tą 
operacinę iki šiol LVV jau yra 
parėmusi per 4 mln. vertės įvai
ria jranga ir reikmenimis. Susi
tarus su Shriners ligoninės vyr. 
chirurgu dr. John Lubicky, iš 
Lietuvos atvežami gydytojai čia 

stažuotis. Dr. Š. Bernotas yra 
jau antras čia stažuojąs gydy
tojas iš Lietuvos. Pirmoji buvo 
dr. Dalia Balevičiūtė-Galvy-
dienė. Šie gydytojai, atlikę čia 
stažą, gali padėti vaikams su 
ortopedinėmis negaliomis Lietu
voje. Dr. J. Lubicky pereitą 
rudenį jau ketvirtą kartą su 
savo gydytojų ir gail. seselių 
grupe lankėsi Lietuvoje, opera
vo sunkius ortopedinius atvejus, 
tikrino vaikus ir atrinko pačius 
sudėtingiausius operacijoms 
JAV, nes tos rūšies operacijoms 
Lietuvoje kol kas dar nėra gali
mybių. Per paskutinius 5 m. 
JAV Shriners ligoninėse (Čika
goje ir Los Angeles) gydėsi jau 
74 vaikai, kuriuos (ir jų tėvus!) 
globojo LVV. 

Talkindama Lietuvos dakta
rams atvykti čia, „Lietuvos 
Vaikų vilties" komitetas tikisi 
galėsią dar daugiau padėti 
Lietuvos vaikams su ortope
dinėmis negaliomis. 

Dr. Š. Bernoto darbo diena 
Shriners ligoninėje prasideda 7 
vai. ryte ir tęsiasi iki 6-7 vai. 
vakaro. Kartais darbo diena yra 
net ilgesnė nei 12 vai., jei yra 
ilgų operacyų. J is lanko ir LVV 
vaikučius, dabar gulinčius 
ligoninėje, susitinka konsul
tacijoms, kartais vertėjauja. 

Dr. Šarūnas Bernotas gyvena 
ne per toliausiai nuo ligoninės. 
Sako, mėgstąs vaikščioti ir per 
pusę valandos nueina iš gyvena
mosios vietos į ligonine J is 
džiaugiasi, kad gali atsilankyti 
kokiame lietuviškame rengi 

TREČIADIENIO POPIETE 
SVEIKATOS REIKALAIS 

Vyresniųjų centre „Sekly
čioje" popietė buvo skirta 
sveikatos klausimams. Kovo 20 
d., 2 vai. p.p., programų vadovė 
Elena Sirutienė, pranešdama 
apie netikėtą mirtį vienos pa-
reigingiausių savanorių darbi
ninkių, a.a. Elenos Paliliū-
nienės, kuri buvo vakarykščiai 
atsisveikinta ir palydėta i 
amžino poilsio vietą. Mes visi jos 
labai pasigesime. Po to ji pa
kvietė dr. Vaclovą Šaulį paskai
tai, primindama svarbesnius jo 
gyvenimo faktus. Baigės Kauno 
Vyt. D. un-tetą, priklausęs „Ga
jos" korporacijai, medikų drau
gijai ir kt. 

Prelegentas pasisakė esąs 
anestezijos specialistas, toje 
srityje išdirbės net 36-rius 
metus. Tai palyginti jauna spe
cialybė, Amerikoje pradėta 
prieš 150 metų. Lietuvoje ji dr. 
Adomovič pirmą kartą buvo pa
naudota 19-me šimtmetyje. Aiš
kindamas visą anesteziologijos 
istoriją, rodė skaidres, žy
minčias jos išsivystymo raidą 
nuo seniausių laikų. Apmarini-
mas pirmiausiai buvo panau
dotas gydant dantis, vėliau prie 
operarijų skausmams sumažin-
ti. Buvo naudojamos įvairiau
sios priemonės. Pvz., inkai 
Amerikoje naudojo eoco lapus. 
Pagaliau 1846 m. imta naudoti 
eterį, uždedant kaukes su ete
riu. Vėliau buvo pradėta ruošti 
specialistus, kurie tarp kitų 
naudojo ir kokainą. Jisai anes
tezijos išsivystymą paskirstė į 
keletą laikotarpių, pateikdamas 
tikslias datas. Šiandien anes
tezija yra ištobulinta ir naudo
jama įvairiais atvejais, panai
kinti skausmą, ypač operacijų 
metu 

Daktaro V. Šaulio paskaita 
buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu, nes anesteziją gal visi 
esame nekartą pergyvenę. Po to 
atsirado dar ir keletas klausi
mų, į kuriuos prelegentas labai 
išsamiai atsakė. 

Programų vadovė nuoširdžiai 
dėkojo dr. Šauliui u i tokią 
turiningą paskaitą ir kvietė 
visus pasilikti pietų, maloniai 
tarpusavy pabendrauti. Taip 
vyresnieji, atsilankė „Sekly
čion", turėjo progos išgirsti sau 
naudingų žinių ir jaukiai pra
leisti laiką. 

Apol. P. Bagdonas 

PLB LITUANISTIKOS 
KATEDROJE Dr. TOMAS 

KAPAČINSKAS 

Balandžio 9 d., antradienį, 10 
vai. r. iki 12 vai., Illinois univer
siteto Čikagoje 334-5 auditorijo
je Chicago Circle Center, 750 S. 
Halsed, PLB Lituanistikos ka
tedra rengia susitikimą su dr. 
Tomu Kapačinsku. Svečias va
dovaus psichologinei/gelminei 
diskusijai apie „Eglę žalčių 
karaliene". Dr. Tomas Kapa-
činskas yra Jungo analizės 
metodų pasekėjas, Čikagos ir 
Tarpregioninių Jungo analistų 
bendrijų vyresnysis analistas. 
Jis yra baigės Jungo institutą, 
Ciuriche, studijavęs psichoanali
ze Vašingtono psichiatrijos mo
kykloje ir Tarptautiniame ob
jekto santykių terapijos in
stitute. Nuolatinis mokslininko 
interesas yra studijuoti lietuvių 
mitų ir pasakų psichologiją. 
Praeityje jis yra buvęs Jungo 
psichologijos profesorius Notre 
Dame universitete, dabar dėsto 
to paties universiteto vasaros 
institute. Taip pat dėsto Gelmi
ne pshichologiją Vilniuje, pagal 
Tarptautinės analitines psicho
logijos asociacijos programą. 
Visi universiteto studentai, 
dėstytojai, taip pat plačiau 
besidominti visuomenė, mielai 
kviečiama dalyvauti. 

nyje. Jis iau šiek tiek susipaži
no ir su Čikaga, kuri jam atro
do graži ir įspūdinga. 

Aldona ŠmulUtienė 


