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Premjero sprendimas: 
Atsistatydinti ar atsiprašyti? 

Vilnius, balandžio 26 d 
(Elta) — Ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus atsista
tydinimą kaip „vienintelę pa
dorią išeitį susidariusioje si
tuacijoje" mato opozicinės 
LDDP frakcijos seniūnas Čes
lovas Juršėnas. 

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje jis pažymėjo, kad ir 
toliau išlieka prezidento pa
reikštas politinis nepasitikėji
mas premjeru. Č. Juršėno 
nuomone, premjero nuostatų 
nesustiprino vien valdančio
sios koalicijos balsais Seime 
priimtas nutarimas, kuriame 
pareikštas pasitikėjimas jo su
gebėjimu vadovauti vyriausy
bės programos įgyvendinimui. 

Anot opozicinės frakcijos se
niūno. Seime dėl šie nutarimo 
balsų buvo surinkta mažiau 
nei 1996 ar 1998 metais. 

Pasiūlęs atsistatydinimą, 
pats LDDP frakcijos seniūnas 
abejojo, ar bus priimtas toks 
sprendimas. Tuomet, Č. Jur
šėno nuomone, liktų dar vie
nas kelias premjerui — atsi
prašyti prezidento. „Jei nebus 
ir atsiprašymo, įtampa vals
tybėje dar labiau padidės", sa
kė pirmadienio spaudos konfe
rencijoje Č. Juršėnas, pabrėž
damas, kad dėl jos yra atsa
kingas G. Vagnorius ir visa 

Konservatorių partija. 
Pasak Č. Juršėno, sudėtin

ga situacija išliksianti Lietu
voje, jei premjeras G. Vagno
rius neturėsiąs drąsos atsista
tydinti. 

„Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio ir ministro pirmi
ninko Gedimino Vagnoriaus 
atsistatydinimas būtų vienin
telis kelias, kad valtelė toliau 
normaliai plauktų, ir Lietuvos 
politinis gyvenimas įgytų vi
sus reikalingus demokratinei 
sistemai bruožus", mano Sei
mo socialdemokratų frakcijos 
narys Vytenis Andriukaitis. 

Jis sakė nemanąs, kad po 
pasitikėjimą vyriausybės va
dovu išreiškusio pareiškimo 
prezidentas staiga pasakys, 
kad jis sutinka toliau bendra
darbiauti su premjeru. 

Jo nuomone, Konservato
rių partijoje yra pakankamai 
naujų populiarių vadovų, ku
rie supranta susidariusią si
tuaciją. Seimo nario teigimu, 
valdančioji koalicija visiškai 
nesuprata parlamentarizmo 
principų, nes nekeičia savo va
dovų, kai pasitikėjimas jais 
taip tragiškai krenta. 

„Mano nuomone, garbingi 
politikai atsistatydintų", sakė 
V. Andriukaitis. 

P o viršūnių sus i t ikimo NATO 
nuostata tapo v ieningesnė 

„Jei kalbėsime šios dienos nuotaikomis, manau, nėra jokio* abejonės, kad kitame NATO plėtros rate bosime 
pakviesti j aljansą", grįžęs iš NATO viršūnių susitikimo VaAmgtone, pirmadienį trumpoje spaudos konferenci
joje Vilniaus oro uoste sakė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, pabrėždamas, jog nesitikėjo iš šios kelionės 
„kišenėje parsivežti NATO narystes dokumentus". Tačiau Vaiingtono susitikimo rezultatai nuteikia optimistiš
kai. „Nebuvo taip, kad turėjome stovėti pakampiuose ir žiūrėti į didžiuosius. Visur buvome pripažinti, visi 
kalbėjosi", sakė prezidentas. 

Nuotr.: Vilniaus oro uoste surengtoje spaudos konferencijoje (iš kaires) Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, prezidentas Valdas Adamkus ir jo atsto
vė spaudai Violeta Gaižauskaitė. (Elta) 

Ūkio ministras ketina gelbėti 
,Lietuvos dujų" verslovę 

Vilnius, balandžio 26 d. 
(BNS) — Ūkic ministras Vin
cas Babilius mano, kad Lietu
vai pavyks susitarti su Rusijos 
dujų susivienijimu ..Gazprorn" 
ir dujų tiekimas nebus nu
trauktas. 

V. Babilius teigė siūlysiąs 
vyriausybei suteikti „Lietuvos 
dujoms" 25 min. litų paskolos 
garantiją. 

Praėjusią savaitę pagrasi
nęs nuo pirmadienio visai nu
traukti dujų tiekimą Lietuvai, 
jei nebus grąžinta 18 mln. 
JAV dolerių (72 mln. litų) sko
la, „Gazprom" ko! kas grasini
mo neįvykdė. 

„Lietuvos dujos" ieško pi
nigų, kad galėtų sumokėti 
bent dalį skolos. Šiomis dieno
mis tikimasi gauti 10.2 mln. 
litų paskolą iš Taupomojo ban
ko, pinigų ieškoma ir kituose 
bankuose. 

Bendrovės „Lietuvos dujos" 
komercijos direktorius Vid
mantas Čepukonis sakė, jog 
kol kas nėra žinių apie dujų 
nutraukimą, o pastarosiomis 
dienomis bendrovė gauna apie 
2.5 mln. kubinių metrų dujų 
per parą. Pasak V. Čepukonio, 
šio kiekio pakanka, dujų tieki
mas vartotojams neribojamas. 

Danijoje su narkotikais 
sulaikytas Klaipėdos laivas 

Kopenhaga, balandžio 26 
d. (BNS) — Danijos valdžia 
pirmadienį dar nebuvo oficia
liai informavusi Lietuvo? am
basados Kopenhagoje apie su
laikytą su narkotikais laivą iš 
Klaipėdos ir jo įgulos narius 
Lietuvos piliečius. Patys sulai
kytieji taip pat nesikreipė į 
ambasadą konsulinės pagal
bos, nors tokią teisę turi. 

Klaipėdoje registruotas lai
vas „Kvėdarna"" su 12 tonų 
hašišo buvo sulaikytas praėju
sį penktadienį Kalundborgo 
prieplaukoje, maždaug už 100 
kilometrų į vakarus nuo Ko
penhagos. Iš 20 sulaikytųjų 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus sekmadie
nį Lietuvos ambasadoje Va
šingtone sužinojo, kad įgalio
tieji asmenys pardavė jo namą 
Čikagos priemiestyje Hinsda-
le. „Negalėjome, o ir nebuvo 
reikalo jo išlaikyti", sakė V. 
Adamkus. Paklaustas, ką jau
čia, parduodamas paties staty
tą namą, prezidentas neslėpė 
susijaudinimo. „Kiekvienas 
mūsų, parduodamas namus, 
kuriuose gyveno keli* dešimt
mečius, pats sodino medžius. 
negalėtų paprasčiausiai užsi
merkti", sakė V. Adamkus. 

•BNS. 

NATO neįvardijo naujų 
valstybių — kandidač ių 

dėl kontrabandos 11 yra klai
pėdiečiai laivo įgulos nariai, 
taip pat yra britų, danų ir ru
sų. 

Laivas dar pernai gruodžio 
20 d. išplaukė maršrutu Klai-
pėda-Liubekas-Klaipėda. 

Lietuvos Vidaus reikalų 
ministerijos atstovas spaudai 
Algirdas Meškauskas sakė, 
kad apie laivo išvykimą iš 
Klaipėdos uosto Lietuvos pa
sienio policija informavo Šiau
rės valstybių policiją ir koor
dinacinį centrą Vokietijoje, ka
dangi laivas „Kvėdarna" buvo 
nepatikimų laivų sąraše. Šio 
sąrašo laivai yra atidžiai tikri
nami kiekviename Baltijos jū
ros uoste. Išplaukiantį iŠ Klai
pėdos laivą tikrino Lietuvos 
muitinė. 

Pakrančių apsaugos pasie
nio policijos rinktinės vado Si
gito Černeckio teigimu, laivas 
buvo nukrypęs nuo maršruto 
ir 4 mėnesius „nežinia kur bu
vo". Klaipėdos uosto kapitonas 
Nikolajus Severinčikas sakė, 
kad laivas kuriam laikui buvo 
išnuomotas vokiečiui, kuris 
rūpinosi laivo kroviniu. Jo 
nuomone, laivo savininkas 
klaipėdietis Piotras Kosenka 
apie laivu gabentus narkoti
kus galėjo ir nežinoti, jei jie 
buvo pakrauti Lenkijoje ar Vo-

Vašingtonas-Vilnius, ba
landžio 25-26 d. (BNS) — 
Šiaurės Atlanto sąjunginin
kai šeštadienį patvirtino įpa
reigojimus laikyti NATO du
ris atviras, nors diskusijas 
plėtros klausimais visiškai 
nustelbė sąjungos aviacijos 
antskrydžių Jugoslavijoje at
garsiai. 

Sąjungininkai pareiškė pat
virtinantys „atvirų durų" poli
tiką, įsipareigodamai, kad 
NATO ir ateityje priims nau
jus narius. 

„Plėtra išlieka sąjungos pir
minis tikslas. NATO laikys 
savo duris atviras. Trys nau
jos narės, kurių įstojimą mes 
paminėjome, nebus pasku
tinės", spaudos konferencijoje 
pareiškė NATO generalinis 
sekretorius Jevier Solana. 

Anot baigiamojo pareiškimo, 
NATO „pripažįsta ir sveikina 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nuolatines pastangas ir pa
žangą", padarytą po 1997 me
tais įvykusio NATO viršūnių 
susitikimo Madride. Tokia 
pati formuluotė pareiškime 
apibūdina ir Rumuniją bei 
Slovėniją. 

Tai visiškai atitiko Lietuvos 
diplomatų lūkesčius. Lietuva 
siekė būti aiškiai įvardyta 
kaip būsimoji kandidatė, nes 
Madrido pareiškime tebuvo 
minimos „siekiančios narys
tės Baltijos valstybės". 

Pareiškime taip pat teigia
ma, kad NATO „pastebi ir 
sveikina teigiamus poslinkius 
Bulgarijoje", „pripažįsta nau
jausius teigiamus pokyčius 
Slovakijoje". Sąjunga pasvei
kino buvusios Jugoslavijos 
Respublikos Makedonijos „re
formų progresą" ir padrąsino 
Albaniją už „reformų pastan
gas". 

NATO patvirtino Narystės 
veiksmų planą (Membership 
Action Plan). kuris J. Solana 
teigimu, „padės devynioms 

kietijoje. 
Lietuvos pasieniečiai anks

čiau ne kartą gyrėsi aktyviu 
bendradarbiavimu su kolego
mis Skandinavijoje, tačiau 
apie šį įvykį jie perskaitė laik
raščiuose. Jokios pagalbos iš 
kolegų Lietuvoje danai dar ne
prašė, nors operacijai, pasak 
spaudos, buvo ruošiamasi ke
lis mėnesius. 

valstybėms-kandidatėm8 ak
tyviau ruoštis pasitikti NATO 
narystės reikalavimus". 

Pagal minėtąjį planą, kandi
datės pateiks sąjungai indi
vidualias valstybines pasiruo
šimo narystei programas, ku
rios aprėps politikas, ekono
mikos, gynybos, išteklių sau
gumo bei teisės sritis. NVP 
numato „atgalinio ryšio" me
chanizmą, politinę ir techninę 
paramą bei kasmetinius susi
tikimus pagal formulę „19+1", 
kuriuose vertinama padaryta 
pažanga. 

Lietuvą n u o NATO skiria 
t ik laikas 

Šeštadienį Vašingtone, ko
mentuodamas NATO viršūnių 
susitikimo sprendimus dėl to
lesnės sąjungos plėtros, Len
kijos prezidentas Aleksander 
Kwasniewski teigė, kad 
„Lietuvos įstojimas į NATO 
tėra laiko ir spartos klausi
mas. Žinoma, lems ir prie
monės, kurių imsis jūsų val
stybė. Mes jus paremsime ir 
su jumis bendradarbiausime". 

Lenkijos prezidentas sakė 
esąs patenkintas priimtais 
sprendimais dėl NATO plėt
ros. „Atvirai kalbant, kad dėl 
gausybės NATO vidaus prob
lemų ir ypač Kosovo krizės, 
'atvirų durų' politika bus 
apibrėžta ne taip rimtai ir 
praktiškai", sakė jis. 

„Mūsų sprendimas labai 
konkretus — durys atviros 
Baltijos valstybėms, Slovaki
jai, Rumunijai, Slovėnijai, ir 
šį sprendimą remia visi 
NATO nariai", sakė Lenkijos 
prezidentas. 

Vilnius „padvigubins 
pas tangas" siekiant 

narystės 
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus sekmadienį kalbėjo 
Euroatlanto partnerystės ta
rybos valstybių vadovų po
sėdyje, kuris vainikavo tris 
dienas trukusį sąjungos vir
šūnių susitikimą. 

„Mes sveikiname Vašingto
no susitikimo sprendimus — 
atvirą narystės siekiančių ša
lių pripažinimą, patvirtintą 
Narystės veiksmų planą ir 
kandidačių pasiruošimo pri
siimti narystės reikalavimus 
peržiūrą", sakė jis, kreipda
masis į 40-ties EAPT valsty

bių vadovus. 
Pasak V. Adamkaus, Lietu

va „padvigubins pastangas 
tapti geriausiai pasiruošusia 
kandidate antrajam plėtros 
ratui". Anot Lietuvos vadovo, 
bus toliau modernizuojamos 
gynybinės pajėgos ir per akty
vią diplomatiją plečiami geros 
kaimynystės santykiai. Pasak 
V. Adamkaus, „tai mūsų in
dėlis Europos stabilumui". 

Lietuvos, prezidentas pa
reiškė pritarimą NATO veiks
mams, kuriais siekiama sus
tabdyti Kosovo albanų genoci
dą ir prieš juos Jugoslavijos 
pajėgų nukreiptą etninį va
lymą. 

„Lietuva remia NATO tik
slus ir prisijungia prie tarp
tautinės bendruomenės pas
tangų palengvinti pabėgėlių 
kančias", sakė prezidentas. 
Jis pridūrė, kad Lietuva prisi
jungs prie Europos Sąjungos 
ir NATO, kurios paskelbė 
naftos produktų tiekimo sus
tabdymą Jugoslavijai. 

Lietuva gaus pakvietimą 
per kitą plėtimo ratą 

„Lietuva neabejotinai yra 
pirmųjų trijų kviečiamųjų val
stybių kandidatė", pareiškė 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, komentuodamas 
savaitgalį Vašingtone įvyku
sio NATO viršūnių ir savo su
sitikimų su JAV administraci
jos atstovais rezultatus. 

Prezidentas sekmadienį kal
bėjo Lietuvos televizijos lai
doje „Spaudos klubas", kuri 
surengė tiesioginį TV tiltą su 
Vašingtonu. 

Pasak valstybės vadovo, ki
tas sąjungos plėtimo ratas bus 
„ne vėliau 2002 metų", ir Lie
tuva bus tarp pakviestųjų 
drauge su Slovėnija ir Slova
kija. V. Adamkus savo opti
mizmą, be kita ko, grindė po 
susitikimo su JAV Valstybės 
sekretore Madeleine Albright, 
kuri jam pasakiusi, kad ji vi
siškai neabejoja dėl Lietuvos 
dalyvavimo kitame NATO plė
tros rate. 

„Reikia realiai galvoti, kad 
Slovėnija, Slovakija ir Lietuva 
neabejotinai yra lyderės se
kančiame kvietime", tvirtai 
teigė V. Adamkus. 

Nuoseklus darbas atves 
valstybę į NATO 

Seimo i irmininkas Vytau
tas Landsbergis paragmo to
liau nuosekliai dirbti, kad 
Lietuva netrukus gautu pak-

Vašingtonas, balandžio 26 
d. (Reuters-BNS) — NATO va
dovai sekmadienį pažadėjo 
ginti septynias su Jugoslavija 
besiribojančias valstybes, jei
gu Serbijos pajėgos jas pultų 
dėl paramos NATO oro karui 
prieš Belgradą. 

„Jeigu dėl NATO buvimo 
Belgradas mes iššūkį savo 
kaimynėms, mes duosime at
kirtį", įspėjo JAV prezidentas 
Bill Clinton. 

19-kos NATO valstybių va
dovai sekmadienį, užbaigdami 
trijų dienų susitikimą Va
šingtone NATO 50-mečio pro
ga, pažadėjo tęsti ir dar labiau 
suaktyvinti jau mėnesį vyk
stančią oro smūgių kampani
ja-

„Šiuo klausimu sąjunga iš
vyksta iš Vašingtono net vie
ningesnė, negu prieš atvyk
stant čia", sakė B. Clinton bai
giamojoje kalboje. 

Vadovai taip pat išplėtė NA
TO įgaliojimus duoti atkirtį 
išorės pavojams, kylantiems 
už jai priklausiančių šalių 
sienų. Be to, sąjunga paliko 
atviras duris naujoms narėms 
priimti. Tačiau NATO vado
vams sunkiai sekėsi spręsti, 
kaip įgyvendinti naftos tieki
mo uždraudimą, kad Serbijos 
pajėgos negautų kuro savo 
„karo mašinai". Kariniai pa
reigūnai svarstė kelias gali
mybes ir po kelių dienų turi 
pranešti apie savo išvadas 
Siaurės Atlanto Tarybai. 

NATO siekia, kad Rusija 
padėtų tarpininkauti siekiant 
taikaus Kosovo krizės suregu
liavimo. Tai pabrėžė ir B. 
Clinton, kuris sekmadienį 
daugiau kaip valandą telefo
nu kalbėjosi su Rusijos prezi
dentu Boris Jelcin. Pastarasis 
informavo B. Clinton apie Ru
sijos pasiuntinio Balkanuose, 
Viktor Černomyrdin praėju
sios savaites kelione į Belgra
dą. 

JAV Valstybės sekretorės 
pavaduotojas Strobe Talboot 
sekmadienį vakare išvyko į 
Maskvą, vesti derybų Kosovo 
klausimu su Rusijos parei
gūnais. 

Jugoslavijos premjero pava
duotojas Vuk Draskovič Bel
grade išreiškė viltį, kad Rusija 
ir Vakarai Jungtinėse Tautose 
netrukus pasieks kompromisą 
Kosovo klausimu, ir ragino 
Belgradą su juo sutikti. 

Išpuoštoje Mellon auditori
joje, kurioje 1949 metais buvo 
pasirašytas NATO steigiama-

vietimą į NATO. 
Pirmadienį išplatintame pa

reiškime V. Landsbergis svei
kina NATO viršūnių susitiki
mo Vašingtone pareiškimą, 
kuriame įvertinta Lietuvos 
pažanga siekiant narystės są
jungoje. 

Be to, rašo V. Landsbergis, 
diskusijose, kurios vyko prieš 
viršūnių susitikimą, Lietuva 
buvo minima kaip pirmaujan
ti artėjančioje plėtros „ant
rojoje bangoje". „Kadangi al
jansas tikisi toliau pratęsti 
pakvietimus ateinančiais me
tais, o kitas viršūnių susitiki
mas įvyks ne vėliau kaip 
2002-siais, tai yra, dar šioje 
prezidento V. Adamkaus ka
dencijoje, tad reikia tik dirbti 
nuoseklų politinį, diplomatinį, 
ūkinį ir gynybinio pasirengi
mo darbą, ir Lietuva tikrai 
galės pasiekti saugų būvį savo 
žmonių gerovei", rašo Seimo 
pirmininkas. 

sis aktas, sąjungos ir septynių 
pasienio valstybių vadovai vie
ningai pasmerkė Jugoslavijos 
prezidentą Slobodan Miloše-
vič. 

Susitikime kiekvienos NA
TO nepriklausančios pasienio 
valstybės — Albanijos, Bosni
jos, Kroatijos, Rumunijos, Slo
vėnijos — vadovas pritarė 
NATO oro smūgių kampani
jai, kuria siekiama priversti S. 
Miloševič išvesti iš Kosovo 
Serbijos pajėgas. 

„Mes šiandien išklausėme 
septynias kalbas, tačiau gir
dėjome tik vieną žinią: Jie pri
taria mūsų ryžtui nugalėti", 
sakė NATO atstovas spaudai 
Jamie Shea. „Miloševič liko 
vienui vienas", sakė J. Shea. 
„Jis yra atstumtasis, nuo ku
rio nusisuka ir kaimynai. Jie 
nori nusigręžti nuo praeities ir 
žvelgti į ateitį", sakė jis. 

Lietuva rizikuoja 
tapti „nuodėguliu" 
Vilnius, balandžio 26 d. 

(BNS) — „Černobylis atrodys 
jums kaip rojus", pareiškė Ru
sijos Dūmos narys, liberalų 
demokratų partijos vadas 
Vladimir Žirinovskij interviu 
Vilniaus laikraščiui „Vakari
nės naujienos", komentuoda
mas Lietuvos ateitį, jei val
stybė ir toliau aktyviai sieks 
tapti NATO nare. 

Radikalusis Rusijos politi
kas sako, kad Lietuva, su-
artėdama su NATO, tampa jos 
„placdarmu", į kurį būtų nuk
reipti atsakomieji smūgiai, jei 
sąjunga pradėtų karinį kon
fliktą su kitomis valstybėmis. 

„Kas tuomet liks iš jūsų 
valstybės? Jūs ką, iš tikrųjų 
norite Lietuvą paversti nuo
dėguliu?", klausia V. Žirinovs
kij. 

Jis priekaištauja Lietuvai, 
kad ji siekia pakvietimo į 
NATO. kuri „demonstruoja 
kraštutinį priešiškumą stačia
tikiams slavams ir nedorai 
bombarduoja Jugoslaviją". 

„Po šito daugelis Rusijoje 
tikrai turi teisę pasakyti: rei
kėjo jus laikyti pavaldžius bet 
kokiais būdais. Vadinkite tai 
okupacija, nors ir vergija, 
Maskva turėjo teisę jus laiky
ti", sako V. Žirinovskij. 

Geriausias NBA 
žaidžiantis 

europietis — 
Arvydas Sabonis 
New Yorkas, balandžio 25 

d. (PAP-Elta) — Nacionalinės 
krepšinio asociacijos (NBA) 
gerbėjų apklausoje geriausiu 
Europos krepšininku, įnešusiu 
didžiausią indėlį į šiuolaikinio 
krepšinio vystymąsi, išrinktas 
Arvydas Sabonis. 

Žiūrovų balsavime A. Sabo
nis gavo 27.1 proc. (3.960 ap
klaustųjų) balsų ir aplenkė 
prieš keletą metų tragiškai 
žuvusį kroatą Dražen Petro-
vič, už kurį balsavo 18 proc. 
apklausos dalyvių. 

Kaip žinoma. A. Sabonis 
keturis kartus buvo išrinktas 
geriausiu Europos krepšinin
ku. 

KALENDORIUS ~ 
Balandžio 27.: Anastazas, Aud

ra. Aušrelė, Gotautas, Tertulįjonas. 
Žydre 

Balandžio 28 d : Šv Petras 
Chanel. Rimgailė, Valerija. Vitalis, 
Vygantas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SĄNARĖ 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Didele galimybė, kad Tams

ta ar Tamstos pažįstamas bei 
giminė serga sąnare (artritu). 
Ji sąnarius skaudina, stangri
na ir kartais jie, ir apie juos 
audiniai, sutinsta. Tas sunki
na sąnarių judesius, kurie 
mums reikalingi kasdieni
niam darbui bei šeimai aprū
pinti. Vis tik galime imtis 
priemonių sąnarei išvengti ar 
jos skausmui sumažinti ir pa
jėgumui judėti padidinti. 

Sąnare yra dažna negalė — 
kas septintas Amerikos gyven
tojas ją turi. Aišku, nemažai ir 
lietuvių jąja negaluoja. Ji pa
sitaiko visokio amžiaus žmo
nėms, bet dažniau prikimba 
prie senesniųjų ir ilgai užsi
laiko, o nuo daugelio visai ne
atsitraukia. 

Sąnarės apraiškos yra 
t rys svarbiausios: sąnario 
skausmas, jo sustingimas ir 
kartais patinimas. Jei kuris ar 
kuri mūsų sulaukia tų trijulių 
sąnaryje, ar apie jį — laikas 
aplankyti gydytoją, nes tik jis 
gali pasakyti, kad tai sąnare 
(artritas). Ta negerovių trijulė 
gali atsirasti staiga ar pama
žu atslinkti. 

Perspėjimo ženklai, pvz., 
skausmas, gali būti nuolatinis 
ar tik protarpiais užeinąs. Jis 
gali būti judant ar kiek ra
miai pabuvojus. Skaudėti gali 
tik vienoje ar daugelyje vietų. 
Sąnariai gali būti sustingę ir 

sunkiai pajudinami. Gali būti 
sunku atlikti kasdieninius 
darbus, kuriuos pirmiau leng
vai įveikdavai, pvz., lipti laip
tais ir atidaryti stiklainį. 
Skausmas ir sustingimas są
naryje gali būti stipresnis 
įvairiu dienos metu ar po ko
kio darbo. 

Kai kurios sąnarės (artrito) 
rūšys sukelia sutinimą ir už
degimą. Sąnario oda gali pa
tinti, parausti ir būti šilta. 
Yra ir tokių sąnarių, kurios 
žmogaus nevargina. 

Sąnarių priežastys dau
giausia yra nežinomos. Yra 
daugiau kaip šimtas skirtingų 
sąnarių (artritų). Aišku, kad 
tokia daugybė sąnarių turi ir 
daugybę skirtingų priežasčių. 
Mokslininkai dabar tiria, ko
kios įtakos turi sąnariams šios 
trys didžiosios priežastys: 1. 
prigimtos genetinės įtakos, 
paveldimos iš tėvo ir motinos; 
2. kas nutinka žmogui gyve
nant; 3. kaip žmogus tvarko 
savo gyvenimą. Tų trijų prie
žasčių svarba įtakoja kiekvie
nos rūšies sąnarei. 

Ar žmogus gali išvengti 
sąnarės? Yra dalykų, kurie 
mažina pavojų susirgti tam 
tikros rūšies sąnare. Yra elge
sių, kurie lengvina suluošimą, 
jei jau sąnare svečiuojasi. Su 
tais dalykais susipažinsime 
kitą kartą. Sėkmės! 

DANTŲ SKAUSMO GYDYMAS 
LIETUVIŲ LIAUDIES 

MEDICINOJE 
Lietuvos kraniologinėje me

džiagoje, ištirtoje iki XVIII 
amžiaus, dantų gydymo plom
bavimu ar protezavimo pėd
sakų neaptikta, išskyrus dan
tų, dažniausiai krūminių, 
traukimą. O dantų skausmus 
mūsų protėviai kentė. Dar Hi
pokratas patardavo skaudamo 
danties vidų išdeginti iki bal
tumo įkaitinta geležimi. Tą 
darė ir lietuviai. Nors jie dar 
naudojo labai daug įvairių au
galinės, gyvulinės kilmės ir 
kitų produktų, žinojo daugybę 
užkalbėjimų ir kitokių prie
tarų dantų skausmui malšin
ti. Tačiau dantų skausmą 

laikė ypač sunkiai pakeliamu 
ir sakė, kad nuo dantų skaus
mo ir šunys pasiunta. Dažnas 
Ariogalos apylinkės gyvento
jas šitaip pasakoja: Sėdi ant 
griovio krašto vyriškis. Praei
vis kiausia, kas jam atsitiko. 

— Koją nusilaužiau. 
— Tai niekis. Aš maniau, 

kad dantį skauda. 
Dantų skausmą malšino 

įvairiai: aguonų galvų, kmynų 
sėklų, kerpių, džiovintų dilgė
lių, drignių smilkalais, turėjo 
padėti apyniai, ajerų šaknys, 
ąžuolo žievė, beržo tošelė, sus
mulkintas cinamonas, česna
kas, džiovintų ievos uogų ar-

astk. 

Respublikinfc Vilniaus Psichiatrijos klinika Naujojoje Vilnioje. Nuotr. Eltos 

Močiut*': ir jos anūke rl/iaugiasi dovariHf mis gautomis nuo rėmėjos, kūną 
rado .Saulute". I.ictuv<» vaikų glolxjs Imrehs 

batą, krienai, gailiai, pienės, 
sugrūsti pipirai, pušų kan
korėžių arbata, ropes, druskos 
ir cinamono mišinys, rūtos, 
vėdrynas ir daugelis kitų au
galų. Tie, kurie galvodavo, 
kad augalinės kilmės priemo
nės per silpnos, leisdavo prie 
skaudamo danties dantenų 
prisisiurbti dėlėms, įdėdavo į 
sugedusį dantį sutrintą jonva
balį, krapštydavo tokį dantį 
išdžiovinta kurmio letena, dė
davo į kiaurymę skruzdėlių 
šlapimo arba perkastą skruz
dėlę, per skudurą skaudamu 
dantimi slieką kramtydavo, 
ant skaudamo danties dėdavo 
žvirblio mėšlo su sacharinu. 
Gana plačiai buvo vartojamas 
alūnas, eteris, karbolis, jodo 
spiritinis tirpalas, parakas su 
česnaku. Skausmą žmonės 
malšino rūkydami tabaką su 
susmulkintu gintaru. 

Lietuvių liaudies medicinoje 
buvo ir Rytų medicinos žinių. 
Pavyzdžiui: „Skaudant dan
čiui į ausis reikia įkišti vatoje 
suvynioto česnako: arba je i 
skauda dantį dešinėje pusėje, 
tai prie kaires rankos alkūnės 
reikia pririšti česnako skiau
telę ir atvirkščiai". Taip pat 
patariama ant vidinio rankos 
riešo paviršiaus uždėti tarkuo
to krieno su actu toje pačioje 
pusėje, kur yra skaudamas 
dantis. Kentėti reikia tiek, 
kad iš danties skausmas pe
reitų į ranką. Ir dar patarda
vo, kad skaudant dančiui ant 
kojos mažojo piršto reikia už
rišti raudoną šilkinį siūlą. 

Lietuviai dantų skausmą 
kartais malšindavo ir prieta
rais: patrindavo skaudamus 
dantis lavono pirštu, švelniai 
kreipdavosi į jauną mėnulį, 
skaudamą dantį krapštydavo 
perkūno trenkto medžio ga
balėliu, surūdijusia karsto vi
nimi, medinių grindų atplaiša. 
Taip pat naudodavo ir šer
mukšnį: saulei nusileidus rei
kėdavo nueiti prie šermukš
nio, išpjauti mažą krapštuką, 
parnešus į namus iškrapštyti 
juo danties vidų, vėl nunešti į 
tą pačią vietą ir neatsisukus 
nueiti. Danties skausmui mal
šinti lietuviai vartojo net van
denį: Jei dantį skauda, tai jį 
apiplauti ir burną išskalauti 
reikia vandeniu, kuris arkliui 
geriant išteka iš už lūpų". 

Įvedus Lietuvoje krikščiony
bę, labiausiai ir ilgiausiai bu
vo tikima, kad nuo dantų 
skausmų ypač gelbsti šv. Apo
lonija. Lietuvos žmonėms bu
vo sakoma: „Melskis į Šven
tąją Apoloniją, dantų patron-
ką, kad dantys niekad nes
kaudėtų". Žmonės meldėsi, 
nors dantis vis tiek skaudėjo. 
Dantų ligos buvo jau gana 
paplitusios. Daugelyje Euro
pos ir Lietuvos bažnyčių jau 
stovėjo dantų globėjos skulp
tūros. 

Šv. Apolonija ir dabar yra 
laikoma dantų ir dantų gydy
tojų globėja. Pasakojama, kad 

Apolonija buvo jauna ir labai 
graži moteris, gyveno Alek
sandrijoje. Ji buvo krikščionė, 
todėl Aleksandrijos magistras 
buvo įsakęs ją suimti, jei ji 
neišpažinsianti pagonių tikėji
mo, ir sudeginti pririšus prie 
lentos. Apolonijai atsisakius 
pakeisti religinius įsitikini
mus, minia ją užpuolė, surišo, 
išrovė dantis ir kėsinosi sude
ginti ant laužo. Ji paprašė, 
kad ją atrištų, nes norėjo pasi
melsti. Atrišta ji pasimeldė, 
pati puolė į ugnį ir mirė, neiš-
davusi savo religinių įsitikini
mų. Pasakojama, kad apsupta 
liepsnos Apolonija sušuko, jog 
skaudant dantims tereikia iš
tarti jos vardą ir skausmas 
nurims. Greitai po Apolonijos 
mirties, 249 metais ji buvo 
paskelbta šventąja. Kiekvie
nais metais vasario 9-oji laiko
ma Apolonijos diena. 

Aleksandrijos vyskupijoje 
esančiuose šios šventosios 
portretuose ji pavaizduota su 
replėmis dantims traukti ran
kose. Šventosios Apolonijos 
garbinimas labai greitai papli
to visoje Europoje. Jos kanki
nimo scena vaizduojama ir ge
riausių menininkų, ir liaudies 
meistrų darbuose. Šventosios 
Apolonijos paveikslai bei 
skulptūros suteikia daug in
formacijos apie ankstyvąjį 
dantų ligų paplitimą bei gy
dymą. Meno kūriniuose Šven
toji Apolonija visada rankose 
laiko reples, kurios kartais 
yra labai didelės ir primena 
kalvio žnyples. 

Viduramžių teatro aprašy
muose taip pat randama žinių 
apie spektaklius, kuriuose 
vaizduojama Šventoji Apoloni
ja. Tais laikais buvo labai po
puliarus spektakliai apie 
šventųjų gyvenimą. Tokie 
spektakliai buvo rodomi 
smuklių kiemuose, o žiūrovai 
juos stebėdavo iš savo namų 
balkonų. 1400 metais Etienne 
Chevalier, turtingas žmogus, 
finansavo religinės knygos 
„Valandų knyga" išleidimą. 
Šioje knygoje buvo ir kasdie
nių maldų. Ją puošė vieno 
garsiausių Europos dailininkų 
Jean Fouąuet iliustracijos. 
Knygos kiekvieno puslapio 
apačioje buvo įdėtos dailinin
ko sukurtos religinės scenos. 
Šioje knygoje taip pat pavaiz
duota, kaip Šventosios Apolo
nijos kankinimą stebi žiūro
vai. 

Kaip ir daugelis kitų tautų, 
taip ir lietuviai tikėjo, kad 
pelė turi ypatingą galią dantų 
sveikatai. Dar ir dabar lietu
viukai vaikai iškritusį pieninį 
dantį meta už krosnies saky
dami: „Te tau, pele, kaulinį, 
duok man geležinį!" Gal toks 
požiūris kilo dėl to, kad pelė, 
kaip graužikas, turi stiprius 
dantis. Beje, ryšys tarp pelės 
ir sveikų dantų yra labai se
nas. Dr. E. Prialgauskaitė sa
vo disertacijoje cituoja iš O. 
Hovorko8 ir A. Kronfeld 

(1909), kad jau Hipokratas 
dantims rekomendavo milte
lius, pagamintus iš vienos su
degintos kiškio galvos ir trijų 
pelių. 

Dr. Irena Balčiūnienė 
„Lietuvos stomatologijos isto
rija (Apybraižos). Vilnius, 
1998. 
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KOSMOPOLITIZMAS SIAUBIA LIETUVĄ, 
DĖMESIO! 

Lietuvos spaudą skaitant, 
akibrokštą krinta žinios apie 
kosmopolitizmo tvirtinimąsi 
Lietuvoje, — apie jo gudrias 
pastangas pavergti jaunimą, 
jo dvasią internacionalinėmis 
idėjomis. Tai kelia ir baimę, ir 
susirūpinimą. Baimintis yra 
pagrindo, žinant, kaip jauni
mas be jokios kritikos ir at
rankos griebia viską, kas tik 
iš Vakarų. Kai kam kyla klau
simas, kas iš tikrųjų yra tas 
kosmopolitizmas? 

Kosmopolitizmas yra politi
nio, pasaulinio planavimo su
kurta ideologija. Kosmopolitiz
mas neigia viską, kas žmogui 
sava, miela , brangintina. Nei
gia: tautybe, tautines tradici
jas, papročius, religiją, valsty
bių sienas. Kosmopolitizmas 
yra nukreiptas prieš mažų 
tautų egzistenciją. Aiškiai ta
riant, kosmopolitizmas yra 
mažų tautų žudikas! Jis yra 
naudingas ir reikalingas tik 
didžvalstybių politiniam, ūki
niam planavimui. Šios ideolo
gijos apaštalai braunasi į uni
versitetų katedras ir turi pa
trauklias priemones, kad jau
nimas jsisavintų tarptautines 
idėjas, kultūros apraiškas. Ir 
gana daug laimi. 

Okupantui stipriai sužalojus 
tautos dvasią, suniekinus jos 
dvasines vertybes, o patriotus 
įkalinus, sunaikinus, Lietu
voje susidarė didelė dvasinė 
tuštuma. Puikios sąlygos viso
kiems izmams veikti, viso
kioms naujoms religijoms ir jų 
sektoms kurtis ir veikti. Kos
mopolitizmo ideologijos apaš
talai suskubo šias puikias są
lygas panaudoti. Ir deda pas
tangas nukreipti jaunąją kar
tą nuo tautinių, dvasinių, kul
tūrinių vertybių ir jam įsa
vinti svetimas idėjas. Tai tik 
pražūtis tautai! Kas, supran
tama, įtaigoja tautą ir išeiviją 
veikti, kad šitokia nelaimė ir 
neištiktų lietuvių. 

Nepaprastai skaudu girdėti, 
skaityti, kad jaunos lietuvių 
šeimos, be tautinės sąžinės 
priekaišto atsisako savo lietu
viškų, gražių vardų ir nauja
gimiams duoda kitataučių 
vardus. Betgi dar niekad nete
ko girdėti, kad koks kitatau
tis savo vaikui duotų lietu
višką vardą: Birutės, Saulės, 
Eglės, Rimgaudo, ar kurį ki
tą. Mūsiškių šitoks graibs
tymasis už svetimybių rodo 
tik tautinės sąmonės ir tau
tinės savigarbos stoką. Pvz., 

prancūzai, aukštos kultūros 
žmonės, savo tautines, kultū
rines vartybes nepaprastai 
brangina, gerbia, už pareigū
nų viešai pasakytą ar parašy
tą netaisyklingą žodį net įsta
tymu baudžia. Ko Lietuvoje 
apgailėtinai pasigendama ir 
skaudžiai išgyvenama, tai dėl 
kosmopolitizmo įsitvirtinimo 
tautoje. 

Lietuvoje jau švenčiama Va
lentino diena, jo garbei ren
giamas karnavalas, vaidini
mai. Taip pat rengiamas bra
ziliškas karnavalas, pietietiš
ko charakterio ir siautulio, 
kas visiškai yra nesuderina
ma su šiaurės žmogaus, lietu
vio charakteriu. Vasario še
šioliktą, Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo sukakties 
dieną, užuot rimtai sukaktį 
minėjus, kovotojus — žuvu
sius už tautos laisvę pagerbus 
ir jaunimui įteikus tautinio 
ryžto, tautinės savigynos es
tafetę, rengiamas „Blynų kar
navalas"!? Po sostinės, Vil
niaus gatves vaikomas „Laši
ninis" su , .Kanapiniu". Ir sos
tinės centrinė Gedimino gat
vė pavadinama Blynų alėja. 
Tad ar bereikia pavyzdžių ro
dyti, kaip kosmopolitizmas 
tvirtinasi Lietuvoje ir kaip 
jaunimą jį iš tautos veda į 
tarptautinius klystkelius. Na, 
ir apmaudu, kad Lietuvoje, 
veik nesigirdi balso prieš. 

Tebūnie išgirstas išeivijos 
balsas gelbėti jaunimą nuo 
kosmopolitizmo ideologijos 
„apaštalų" pastangų klaidinti: 
jį išvesti į pasaulinius klystke
lius. Lietuvos kultūrininkai, 
švietėjai, dvasininkai, esate 
kviečiami stoti ir veikti prieš 
svetimas ideologijas, tautai 
pražūtį nešančias. Nedelsiant 
reikalinga sustiprinta tautinio 
auklėjimo švietimo programa 
mokyklai. Reikalinga stipri 
akcija prieš kosmopolitines 
pastangas, veiklą. Į šią akciją 
privalėtų būti įjungtos visos 
turimos komunikacijos prie
monės. 

J šią akciją privalėtų stipriai 
įsijungti ir Bažnyčia, neatski
riama tautos gyvenimo dalis. 
Kitu atveju, tylint arba tik pro 
pirštus žiūrint, tauta gali ga
na greit prarasti ir savo cha
rakterį, ir savo tautinį veidą. 
Kad šitokia nelaimė Lietuvos 
iš tikrųjų neištiktų, pareiga 
tautos šviesuomenei, vadovy
bei dėti visas pastangas są
moninti, grūdinti jos gyvento-
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Kab. tat 773471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hčkory rfifc, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Te). (708) 5 9 8 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, HJD., &C. 
Specialybė - Vidaus Hgų gydytojas 

Kalbame RetuvUkaJ 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9986 

Valandos pagal sm karimą 

DANUI GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Sūria 310 

NapervMa. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava , 
Tower1.Su*e3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
Chicago Rktae, IL 60415 

Tel. 708^36-6622 
4149W.63ra\SL 

Tel. 773-736-7709 

jus, kad jie pajėgtų atsirinkti 
kas tinka, naudinga ir iš Rytų 
ir iš Vakarų. 

Z. Juškevičiene 

Kaunas. Kovo 5-6 d. Kaune 
arkivyskupijos Jaunimo cent
re vyko seminaras pastoraci
niams darbuotojams „Tiltų 
statymas" v Jame dalyvavo pei 
30 jaunimo grupių vadovų ii 
Kauno arkivyskupuos bei Vil
kaviškio ir Šiaulių vyskupijų. 
Seminaro metu taikant įvai
rius kūrybinius metodus ban
dyta tiesti tiltus į save, į kitus 
ir į Dievą. Pasibaigus semina
rui buvo išdalyta metodinį 
medžiaga, kuria jaunimo gru
pės galės naudotis gvildenda
mos šią temą savo parapįjose 
Šią medžiagą parengė Kaune 
arkivyskupuos Jaunimo cent
ro referentai. 



TRUPUTIS SMULKMENŲ 
APIE JUGOSLAVIJĄ (I) 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Tebūna skaitytojams aišku, 

kad šio straipsnelio faktai nė
ra rašančiojo „platus išmany
mas". Tai žinios, surinktos iš 
dviejų enciklopedijų (Lietuvių 
ir Collier's), iš laikraščių („The 
Philadelphia Inąuirer" ir „NY 
Staatszeitung") ir iš knygos 
„Thunder at Tvvilight (Morton, 
McMillan leidinys, 1989 m.). 
Kadangi Jugoslavija su ser
bais „išgarsėjo", atrodo, kad 
šiek tiek papildomos informa
cijos, šalia kasdieninių laik
raščių, skaitytojai priims tei
giamai. Tiek visokių vardų, 
tiek tautybių, tiek įvairių ne
santaikos priežasčių girdime, 
tad susigaudyti nelengva. Kas 
ta Jugoslavija iš arčiau pasi
žiūrėjus, kas tasai Kosovo, kas 
tasai „herojus" Milosevic? 

Jugoslavija, didžia .a Bal
kanų valstybė (Balkanai — 
turkiškai kalnai), 1918 m. bu
vo aliantų sukurta iš Serbijos, 
Kroatijos ir Slovėnijos. Visose 
šiose valstybėse gyveno įvai
rių tautybių žmonės, tad ir Ju
goslavija buvo tikra tautybių 
maišalynė, nors serbai joje su
darė daugumą. Kartu su Ser-
bįja šion federacijon įėjo Serbi
jos provincija Kosovo, Se. ^įjos 
užimta Makedonija, iš Austri
jos imperijos išskirta Bosnija-
Herzegovina ir Serbijai pri
klausiusi Montenegro (Juod
kalnija). Tačiau šie trys pas
kutiniai vardai atskirai nebu
vo federacijoje minimi, jokių 
federacinių teisių neturėjo, 
nes tai buvo laikoma Serbijos 
dalimis. „Pietų Slavijos" (Ju
goslavijos) sudėtyje buvo tik 
trys legiateisiai dalyviai — 
Serbija, Kroatija, Slovėnija. 
1918.12.01 ši Pietų slavų vals
tybė buvo paskelbta karalija 

Tačiau valstybės gyveninius 
nebuvo ramus. Slovėnai ir 
kroatai nemėgo serbų, gau
siausių ir agresyviausių, do
minavimo. Vyko didoka vidinė 
trintis. 

Antrojo pasaulinio karo me
tu šios valstybės ribose sėk
mingai prii fašizmą veikė 
serbas koir nistas maršalas 
Tito. Vokiet.a: jo neįveikė ir 
karo pabaigoje jis čia buvo tik
rasis šeimininkas. Jis paskel
bė naują federalinę socialisti
nę valstybę jau su šešiomis ly
giateisėmis respublikomis: 
Serbija, Kroatija, Slovėnija, 
Makedonija, Bosnija-Jerzego-
vina ir Montenegro (Juod
kalnija). Tačiau ir dabar ser
bai buvo lygiausi tarp lygiųjų, 
kaip kažkada Lietuvai rusas 
tapo „didžiuoju broliu". Tiesa, 
Makedonijos, Bosnijos — Herce
govinos ir Montenegro (Juod
kalnija) provincijos tapo „pa
aukštintos". 

Bet subyrėjus Sovietų Są
jungai, kuri buvo didžioji Ju
goslavijos užtarėja, subruzdo 
ir atskiros Jugoslavijos vals
tybėlės. 1991 m. Kroatija, Slo
vėnija ir Bosmja — Herzegovina 
pasiskelbė- nepriklausomomis. 
Prasidėjo eilė etninių karų, 
kurie vyksta iki šios dienos. 
1992 m. taikiai iš Jugoslavijos 
federacijos pasitraukė Make
donija. Taigi dabartinę Jugos
laviją sudaro tik dvi federa
linės dalys, Serbįja ir Monte
negro (Juodkalnija). 

Kas iš tikrųjų yra tos buvu
sios šešios Jugoslavijos res
publikos? 

Pagrindinė — Serbija. Kal
nuotas kraštas, įvairus, kai 
kur apaugęs pasaulio geriau
siais ąžuolais, kurių gilėmis 
šeria kiaules. Todėl kiaulinin
kystė yra svarbi ūkio šaka. 
Serbų istorija yra turtinga ka
rais, ypač su turkais, bulga
rais, vengrais ir graikais. 1878 
m. Serbija buvo paskelbta sa
varankiška valstybe ir tokia 
išliko iki Pirmojo pasaulinio 
karo. Serbai, Pietų slavų gimi
nės, yra daugiausia stačiati
kiai, vartoja kirilikos alfabetą, 
turi savo kalbą (serbokroatų) 
ir plačią kultūrą. Pasižymi 
patriotizmu ir karingumu, su
daro 75% Serbijos gyventojų. 
Kiti: 8% albanų, 7% vengrų, 
3% kroatų. Sostinė — Belgra
das. 

Kroatijos didelę dalį sudaro 
Adrijos pajūrio kalnai. Kroa
tai daugiausia yra kata1 i kai, 
Pietų slavų giminės, verčiasi 
žemės ūkiu, išaugina gerus 
vaisius (kroatų vyšninis like
ris), naudoja — priešingai ser
bams — lotynų abėcėlę. Kroa
tų kultūra yra Vakarų įtakoje. 
Turi savo kalbą, yra katalikai. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
priklausė Austrų-Vengrįjos 
imperijai. Turi virš 4 milijonų 
gyventojų. Kroatijos sostinė — 
Zagrebas. 

Slovėnija, kurios sostinė yra 
Liublijana, turi apie 2 milijo
nus gyventojų, taip pat Pietų 
slavų giminės. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą Slovėnija buvo 
Austro-Vengrijos imperijoje. 
Slovėnai turi nemažai bavarų 
kraujo ir savo išvaizda mažai 
kuo skiriasi nuo austrų. Dau
giausia katalikai. Turi savo 
kalbą, naudoja lotyniškąjį al
fabetą. (Slovėnų nereikia su
maišyti su slovakais, kurie iki 
1991 m. buvo Čekoslovakijos 
dalimi). 

Bosnija- Herzegovina, kurios 
sostinė yra Sarajevas, nuo 
1991 m. yra nepriklausoma 
valstybė kaip Slovėnija ir 
Kroatija. Žemės ūkio kraštas, 
pasižymįs slyvomis ir kito-

Tėvynės gąjungoa^Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas Vytautas Landsbergis kalba j jaunuosius kon
servatorius, susirinkusius į VI konferenciją, kovo viduryje vykusią Kauno savivaldybes didžiojoje salėje. 

Nuotr. El tos 

VYRIAUSYBE STRATEGIJOS 
NETURI 

Taip mano daugelis Ekono
mikos ekspertų tarybos narių, 
„Respublikos" redakcijoje su
rengusių išvažiuojamąjį posė
dį. Jie svarstė vyriausybės 

kiais vaisiais. 45% gyventojų 
yra pravoslavai, 20% katali
kai, 33% mahometonai. Tai 
kroatų, serbų, albanų, turkų 
mišri valstybė, turinti apie 3.4 
milijonus gyventojų. 

Makedonijoje, kuri nuo Ju
goslavijos atsiskyrė 1992 m., 
yra 68% makedoniečių, 17% 
albanų, 8% turkų, taip pat 
serbų, bulgarų, graikų, čigo
nų. Religija: stačiatikiai ir ma
hometonai. Makedoniečių kal
ba tarpinė tarp bulgarų ir ser
bų. Kiriliškas raidynas. Turi 
2.1 mlu. gyventojų. Sostinė — 
Skopie. 

Montenegro (Juodkalnija) 
yra vienintelė, kuri kartu su 
Serbija sudaro šiandieninę Ju
goslaviją. Kalnuotas, sunkiai 
prieinamas kraštas. Gyvento
jai yra labai mišrus; monte-
negriečių 69% (artimi ser
bams), serbų 3%, albanų 7%. 
Religija taip pat labai mišri, o 
mahometonai sudaro apie 
13%. Iš viso apie 650,000 gy
ventojų. Naudojama serbų 
kalba, kiriliškas raidynas. 
Sostinė — Podgorica (Tito-
grad). 

Turėtų būti aišku, kad ank
styvoji Jugoslavija, į kurią bu
vo įjungtos minėtos šešios 
valstybės, sudarė didelį tautų, 
religijų, kalbų ir kultūrų mi
šinį. Tad nėra stebėtina, kad 
toje jungtinėje federacijoje ra
mybės nebuvo labai daug. Ta
čiau diktatorius Tito bolševi
kiniais metodais bruzdėjimus 
apvaldydavo ir iki jo mirties 
Jugoslavija, nors suaižėjusi, į 
atskiras dalis nebyrėjo. 

O kas yra Kosovo, dėl kurio 
šiuo metu vyksta didelis 
triukšmas? Apie šį kraštą ir jo 
bėdas pasišnekėsime kitą kar
tą. Žinoma, šnekėsime tik 
tiek, kiek išmanome ir kiek 
susirankiojome iš įvairių šal
tinių. 

ekonominę politiką šiandienos 
aktualijų fone. 

„Respublikos^ pateiktoje 
ataskaitoje apie šį ekspertų 
posėdį rašoma, jog tarybos na
riai neabejoja, kad valstybinis 
šių metų biudžetas yra nerea
lus. Vien per pirmuosius du 
metų mėnesius į valstybės ir 
„Sodros" biudžetus nesurinkta 
308 mln. litų. Ekspertų nuo
mone, finansų ministras A. 
Šemeta turėtų skubiau .teikti 
Seimui svarstyti naują biudže
to projektą. Vyriausybė negali 
teisintis, kad biudžetas nevyk
domas dėl nenumatytų aplin
kybių, nes jo projektas buvo 
parengtas Rusijos krizei jau 
prasidėjus. 

Vyriausybė neįvertino nau
jos realybės ir, pasak Seimo 
narės Kazimieros Prunskie
nės, toliau elgiasi kaip „iš
laidaujantis jaunimas". Vien 
per praėjusius metus val
stybės skola išaugo daugiau 
nei 670 mln. litų. 

Ekspertai pažymėjo, kad 
bloga yra tai, jog vyriausybė, 
vykdydama savo socialinius 
įsipareigojimus, priima spren
dimus be realaus ekonominio 
ir finansinio pagrindimo. Pas
kui jau nebelieka kitos iš
eities, kaip didinti mokesčius. 
Savo socialinius įsipareigoji
mus vyriausybė dažnai perke
lia ant verslminkų pečių, tvir
tino Nacionalinės verslininkų 
konfederacijos Ekonomikos 
komiteto pirmininkas Anta
nas Zenonas Kaminskas. Pa
vyzdžiui, įstatymas numato 
lengvatas įvairioms visuome
ninio transporto keleivių gru
pėms, kurių išlaidoms kom
pensuoti reikėtų apie 200 mln. 
litų. Tačiau biudžete tiems 
tikslams numatyta tik 87 mln. 
litų. 

Ekspertų nuomone, šiais 
metais biudžete pristigs ne 
mažiau kaip 500 mln., o gal 
net vieno milijardo litų. Steng
damasi įvykdyti savo įsiparei
gojimus, vyriausybė tikriau
siai dar daugiau skolinsis, 
gautus pinigus naudos ne in

vesticijoms į gamybos plėtrą ir 
naujoms darbo vietoms kurti, 
o biudžeto skylėms kamšyti. 
Bankų asociacijos prezidentas 
Eduardas Vilkelis priminė, 
kad jau pasirengta 200 mln. 
eurų vertės euroobligacįjų 
išleidimui, kurios valstybės 
užsienio skolą padidins maž
daug vienu milijardu litų. Ke
liais šimtais milijonų litų gali 
padidėti valstybės vidaus sko
la, išleidus taupymo lakštus. 
Visa tai — gyvenimas ateities 
sąskaita. 

Įvertindama artėjančios eko
nominės krizės grėsmę, vy
riausybė privalo kuo skubiau 
pateikti kitą savo veiksmų 
planą, tvirtino ekspertai. Jie 
dalyvauja rengiant ilgalaikę 
socialinę ir ekonominę pro
gramą iki 2010 metų. Pasak 
ekspertų, ir Europos Sąjunga 
kritikavo Lietuvą, kad ji netu
ri ilgalaikės valstybinės eko
nominės politikos. 

R. Jakutytė 

JAUNŲJŲ 
KONSERVATORIŲ 

KONFERENCIJA KAUNE 
Naujos kartos Lietuvos po

litikams pakeisti ne tik jauni
mo įvaizdį, bet ir būsimos Lie
tuvos vaizdą linkėjo Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininkas, Seimo va
dovas Vytautas Landsbergis, 
penktadienį pasveikinęs jau
nuosius konservatorius, susi
rinkusius į VI konferenciją, 
vykusią Kauno savivaldybės 
didžiojoje salėje. 

„Mūsų tauta turi daug euro
pietiškų bruožų, bet taip pat 
turi ir daugybę sovietinių ba
lastų. Jei sugebėsime vertinti 
politikų elgesio padorumą, 
mūsų gyvenimas neatrodys 
kaip politinių grupių rietynės 
bei asmeninės naudos sieki
mas", teigė V. Landsbergis, 
t Pažadėjęs visokeriopą pa
ramą, Kauno apskrities virši
ninkas Kazys Starkevičius ap
gailestavo, kad mieste, ku
riame veikia devynios aukš
tosios mokyklos ir mokosi per 
dvidešimt tūkstančių studen
tų, Jaunųjų konservatorių ly
gos veikla yra vangi. <EIU) 

Danutė Bindokienė 

Paminėtas NATO 
gimtadienis 

Prie Jugoslavijos prezidento 
Slobodan Milosevic pavardės 
pastaraisiais mėnesiais pri
dedama vis daugiau neigiamų 
epitetų. Jis, be abejo, to vertas 
dėl vis augančių diktatoriškų 
užmačių, smurto Kosovo pro
vincijoje, kieto užsispyrimo, 
kompromisų nepripažinimo, 
nepaisant bausmių ir neigia
mos pasaulio nuomonės. Pra
ėjusį savaitgalį Milosevic 
įvaizdis bei dabartinės proble
mos Jugoslavijoje tamsiu de
besiu apgaubė Vašingtone vy
kusį NATO auksinio jubilie
jaus paminėjimą. 

Prieš 50 metų JAV prezi
dentas Harry Truman pasiūlė 
sukurti tarptautinę organiza
ciją, kuri rūpintųsi, kad Euro
pa — ir, žinoma, pasaulis — 
vėl neatsidurtų karo siautu
lyje. Kadangi iš atminties ne
buvo išblėsęs Antrojo pasauli
nio karo siaubas. Tuo metu 
jau buvo suprasta, kad So
vietų Sąjunga, to karo pabai
goje laikyta artima sąjun
gininke, iš tikrųjų demokra
tiniams Vakarams sudaro ne 
mažesnę grėsmę, kaip Hitle
rio valdyta Vokietija. 

Taip gimė NATO, kone pen
kis dešimtmečius saugojusi 
Europą (ir iš dalies Ameriką), 
kad „šaltasis karas" tarp Va
karų ir Rytų nepavirstų su
sirėmimu, nešančiu visuotinį 
sunaikinimą abiem pusėm, 
nes tuo metu ir demokratija, 
ir komunizmas jau turėjo 
branduolinius ginklus. Laimė, 
kad jų pavojų suprato ir 
Kremlius, todėl vis gausė
jantis atominis arsenalas nie
kuomet nebuvo panaudotas. 

Nors Sovietų Sąjunga nu
slinko į praeities šešėlius, ku
rie ilgainiui priglaudžia visus 
despotus, NATO pasiliko aš
trus dyglys sovietų imperyos 
palikuonės Rusijos šone ir 
išsilaisvinusių valstybių sva
jonių objektas. Maskvai NA
TO primena ilgus dešimt
mečius, kai vykusiai blokavo 
visus sovietų ėjimus ir bud
riai stovėjo taikos sargyboje. 
Nepriklausomybę atgavu
sioms tautoms NATO atrodo 
kaip vienintelė užuovėja, sau
ganti nuo galimų Kremliaus 
pasikėsinimų į jų laisvę. 

Nepaisant griežtų Rusijos 
protestų, kad NATO nebūtų 
priartinta prie jos sienų, įjun
giant naujas Rytų bei Vidurio 
Europos valstybes, vis tik 
šiemet jos narių skaičius padi
dintas trimis laimingosiomis, 
suteikiant viltį, kad ir kitoms 
nusišypsos laimė. Laukian
čiųjų pakvietimo tarpe yra ir 

Lietuva. 
Praėjusio savaitgalio suva

žiavimas Vašingtone, buvo 
skirtas paminėti NATO pen
kiasdešimtąjį gimtadienį, bet 
svarstyta ir šios svarbios orga
nizacijos ateitis. Sakoma, kad 
Vašingtone nuo prezidento 
John F. Kennedy laidotuvių 
1963 metais nėra buvę tiek 
daug užsienio vadų ir kitų 
svarbių svečių. Jų būrį sudarė 
1,700 delegatų iš visų 19 
NATO ir 25 kitų valstybių. 
Tačiau dalyvių tarpe buvo 
kviestų vietinių politinių bei 
etninių grupių atstovų, kurių 
tarpe — JAV LB Krašto val
dybos, PLB ir ALTo žmonių. 
Galima tik įsivaizduoti, kiek 
galvos skausmo ir rūpesčio tai 
sudarė svečių saugumu be
sirūpinančioms institucijoms. 

Mums džiugu, kad iškil
mėse dalyvavo — jokiu būdu 
ne paskutinėje vietoje — ir 
laisvos Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, tiesa, ne 
kaip NATO atstovas, bet vis 
tik su viltimi, kad Lietuva bus 
pakviesta įsijungti. Tos viltys 
tam tikra prasme buvo pa
tvirtintos, nes specialioje sesi
joje šeštadienį kalbėta apie 
tolimesnį NATO praplėtimą, 
paminint, kad galbūt būsi
mame rate bus įjungtos Ru
munija, Slovėnija ir Baltijos 
tautos (deja, nieko konkretaus 
nebuvo pažadėta — nei kuo
met, nei kaip tas įvyks, tik pa
kartoti seni pažadai, kad 
NATO durys lieka atviros 
naujoms narėms). Apgailes
tauta, kad Rusijos ministras 
pirmininkas Primakov „nega
lėjo" į iškilmes atvykti, nes 
tikėtasi, kad jo dalyvavimas 
šiek tiek išsklaidys Maskvos 
opoziciją. 

Ar NATO neatgyveno savo 
paskirties, ar jai yra vietos 
būsimajame šimtmetyje? Prez. 
Bill Clinton (ir daugelio kitų) 
nuomone — taip! Galbūt NA
TO paskirtis turėtų kiek keis
tis: jungti ir vienyti Europą, 
puoselėti draugiškus santy
kius tarp buvusių priešų, o 
taip pat gesinti vienur ar ki
tur pasireiškiančius neramu
mus (kaip šiuo metu Jugosla
vijoje), kad jie neišsiplėstų į 
nesuvaldomus gaisrus. 

Nors NATO gimtadienis 
praėjo be didelių, triukšmin
gų ir džiaugsmingų iškilmių, 
bet galbūt daug svarbiau buvo 
bendras visų dalyvavusių su
tarimas, kad ši organizacija 
dar labai reikalinga ir gali 
vaidinti ne mažiau svarbų 
vaidmenį ateityje, kaip vaidi
nusi praeityje. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

Nr.29 Tęsinvs 
Čia buvo visko — degė 

laužai ir stebulės, kurios, išjungus šviesas, sudarė 
nuostabų vaizdą. Buvo ir Joninių vainikai. Antroje da
lyje žiūrovai išvydo „Gaidį", „Klumpakojį". „Atbuliny-
je kaimo muzikanto rolę, grodamas senobiniu instru
mentu, atliko pa£s Sagys. Nors perkopęs kapą metų, 
bet dar pašoka kaip jaunikis" („Draugas", ten pat). 
Koncertinė programa Australijos lietuviams buvo ne
matyta ir jie stebėjo ją su dideliu susidomėjimu. Jvai-
rovės pridavė dažnas rūbų keitimas. Programos pabai
goje žiūrovai pradėjo ploti nesustodami. Paskutinio 
šokio pabaigoje, atrodė, jog pradėjo lyti gėlėmis — 
žmonės jas metė tiesiai scenon. 

Tuoj po Naujųjų metų sutikimo, sausio 3 d. į Syd-
nėjaus oro uostą rinkosi vietinis jaunimas, šokėjai, 
norėdami kuo gausiau išleisti „Grandinėlę" Adelaidėn. 
Kai lėktuvas nusileido Adelaidės oro uoste, „Grandi
nėlę" pasitiko TV aparatai, reporteriai, fotografai, gau
sus vietinių lietuvių būrys. Jų tarpe ir Adelaidės para-
pijos klebonas kun. Alb. Spurgis. Jau rytojaus dieną 
miesto centre, kur susirinko per 1,000 žiūrovų, įvyko 

pirmasis „Grandinėlės" pasirodymas — pašokti keturi 
šokiai. Buvo neapsakomai karšta, temperatūra siekė 
108 laipsnius pagal F. 7 ir 10 TV kanalai, nusifilmavę 
programėlę, vakare parodė per žinias su trumpais ko
mentarais. Tos pačios dienos vakare universiteto sa
lėje, kur susirinko apie 500 žiūrovų, „Grandinėlė" pa
sirodė su visu koncertu. Sausio 5 d. jaunimas ir vado
vai išvyko autobusu į Melbourną, kad galėtų plačiau 
pažinti kraštą, o kiti skrido lėktuvu. Sausio 6 d. Mel-
bourno lietuvių pastangomis, Metolistų kolegijos kon
certų salėje įvyko paskutinis Grandinėlės" koncertas 
Austrahjoje. Susirinko per 750 žiūrovų. Koncertas, 
prasidėjęs pasveikinimais, baigėsi gražiais palinkėji
mais jaunimui ir vadovams. Tarp sveikintojų buvo ir 
Melbourno arkivyskupas P. Falkoner, dr. F. Little, fe
deralinio parlamento narys J. Bolte, buvęs Viktorijos 
valstįjos premjeras B. Poppell, JAV generalinis konsu
las ir kt. Žiūrovai, sukėlę ovacijas, ilgai nenorėjo išsi
skirstyti. Buvo įteiktos dvi didžiulės pintinės gėlių. Po 
koncerto surengtas pagerbimas lietuvių namuose. Su
sirinko ir vietos LB atstovai, jų tarpe „Tėviškės aidų" 
redaktorius, kun. P. Dauknys. Vaišių metu „Grandi
nėlės" pasisekimais pasidžiaugė, palinkėjo tolesnės 
kūrybinės sėkmės LB pirmininkas Alb. Pocius. Vi
siems padėkos žodį tarė Liudas Sagys. 

„Grandinėlės" gastroles Australijoje garsino TV, 
laikraščiai, radijas. Tai buvo tarsi Sidabrinio jubilie
jaus šventės — 25 metai nuo įsikūrimo, — tąsa. Ir 
šventė buvo atšvęsta labai pakiliai. Koncertinė kelionė 
Austrahjon dar labiau išgarsino lietuvių vardą svetur. 
Puikus „Grandinėlės" pasirodymas kėlė susidomėjimą 

Lietuva. Dar kartą atkreiptas dėmesys pavergtoms 
tautoms. Taip buvo garsinama pavergta tėvynė... 

Tačiau ne visi vienodai priėmė „Grandinėlės" pateik
tą programą. A. Saudargienė str. „Šokiai iš Clevelan-
do" („Draugas", 1979.02.17) rašo: „Mano pakviesti folk
lorinio meno — Performing Folkloric Arts) vadovai 
atidžiai sekė programos atlikimą ir kartu su publika 
lydėjo aplodismentais kiekvieną šokį. Nemačiusi 
'Grandinėlės', tik pasitikėjusi jų programoje nuspal
vintais pasisekimais, rizikuodama lietuvių prestižu ir 
savo statusu, su nerimu laukiau folkloristų reakcijos. 
Folklorinio meno direktorius V. Carell pareiškė savo 
nuomonę: Tuiki technika, geras pasiruošimas, lengvi 
judesiai, ypač malonu sekti elastiškus vyrų pašoki
mus. Bet, atvirai pasakius, orkestrėlis, kad ir geras, 
nėra folklorinis/Tokią muziką mes neįsileistume į gry
no folkloro koncertą! 

Atliekant stilizuotą Lietuvos kaimo šokį, svetimai 
skambėjo būgnai ir lėkštės. Kasmet Sydney operoje 
vyksta tradicinių šokių, dainų ir muzikos instrumentų 
folkloriniai koncertai, kuriuos atlieka Australijoje vei
kiančios, neprofesionalios, bet aukšto lygio tautinių 
bendruomenių grupės, pademonstruodamos savo tra
dicinį liaudinį ir kone apeiginį meną. Varžybose dėl 
dalyvavimo koncertuose didelis, kaip ir gausus norin
čių dalyvauti, skaičius. Prityrusių folkloristų teatralų 
atrenkamos autentiškiausios grupės (78-jų metų Ope
ros koncerte dalyvavo Sydnėjaus lietuvių šokių grupė 
„Gintaras", vadovaujamas Avos Saudargienės, šių 
įspūdžių autorės). 

Vadovų geras folkloro pažinimas, atranka, tautinių 

grupių autentiškumas išugdė Australijos publikos 
skonį ir reiklumą, todėl suprantamas mano nerimas, 
pristatant 'Grandinėlės' pirmą pasirodymą Australi
joje. 

Džiaugiausi, kad tam pasirodymui 'Grandinėlė' pasi
rinko vien klasikinius lietuviškus šokius, kuriais lai
mėjo publiką labai kompetetingame, folkloriškai gal-
vojančiame Sydnėjuje. 

Clevelando šokėjai atvažiavo Australijos Lietuvių 
meno dienų proga. Lietuvių meno dienos ruošiamos 
kas antri metai apylinkių centruose. Šiais metais vyko 
Sydnėjuje, didžiausiame Australijos mieste, su gau
siausia lietuvių bendruomene. 

Karštas kalėdinis laikotarpis, gruodžio pabaiga, sau
sis ir vasaris ne visai tinkamas suvažiavimams, kon
certams, vaidinimams. Tai metinių atostogų laikotar
pis. (...) Didysis koncertas įvyko Regent teatro salėje. 
(...) Negali nesidžiaugti sklandžiai vykusiu koncertu, 
menišku apipavidalinimu, gera technika. Tūkstančius 
mylių atskridę, šokėjai gyva pyne žavėjo žiūrovus, Tai 
drausminga, gerai paruošta grupė, bet folkloriškai ne 
originali', bendrai susumavo įspūdį profesionalė Ope
ros folkloriste, pažįstanti Europos tautų ir Pietų Paci-
fiko salų folklorinius šokius ir tradicijas. 'Deja, nepa
siekusi baleto lygio, per daug nutolo nuo folkloro . pas-
palvino kita balerina. 

Taip, nepaisant kūrybingos choreografijos, sumanaus 
etninių elementų panaudojimų ir puikių tautinių kos
tiumų, jautėsi stoka Lietuvos kaimo šokiams būdingo 
paprastumo, lyriškumo, bangavimo. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

IŠ NAUJO ATRASTI IŠPAŽINTIES 
REIKŠMĘ 

Popiežius Jonas Paulius II 
kovo 13 dieną audiencijoje pri
ėmęs Apaštališkosios peniten-
ciarijos surengto metinio semi
naro nuodėmklausiams 350 
dalyvių, sakė, kad jis tikisi, 
jog 2000 šventaisiais metais 
bus laikas, kai katalikai iš 
naujo atras ypatingą išpažin
ties i r susitaikymo malonės 
vertybę. 

Popiežius meldžiasi, kad 
nuodėmklausiai vaidintų es
minį vaidmenį Didžiojo jubi
liejaus iškilmėse tiek Romoje, 
tiek ir visur kitur, ir kad 
Šventieji metai padėtų tikin
tiesiems sugrįžti prie Atgailos 
sakramento. Anot Šventojo 
Tėvo, būtų labai reikšmingas 
žingsnis, jeigu Šventieji metai 
taptų atleidimo ir susitaikymo 
metais, ta i būtų dar vienas 
„ypatingai reikšmingas sky
rius išganymo istorijoje". Po
piežius taip pat nurodė, kad 
susitaikymo su Dievu jubilie
jinė tema labai glaudžiai susi
jusi su žmonių tarpusavio su
sitaikymu. Siekiantiems as
meninio šventumo žmonėms 
taip pat yra būtinas gilus so
lidarumo pajautimas. 

Savo kalboje nuodėmklau
siams popiežius pažymėjo, jog 
kunigo atsakomybė klausyti 
išpažinčių ir atleisti nuodėmes 
turi ištakas paties Krist? ! 
nurodymuose apaštalams. 
,Kam atleisite nuodėmes, 
tiems jos bus atleistos, o kam 
sulaikysite, — sulaikytos". 
Anot popiežiaus, šie Kristaus 
žodžiai, nepalikdami vietos jo
kioms kitoms interpretaci
joms, liudija Dievo norą susi
grąžinti nusidėjusį žmogų per 
asmeninę išpažintį. 

Pr imindamas Bažnyčios mo
kymo apie išpažintį esminius 
momentus. Šventasis Tėvas 
nurodė: „nėra kito būdo gauti 
po Krikšto padarytų sunkių 
nuodėmių atleidimą, kaip tik 
individuali sakramentinė iš
pažintis". Tiesa, kai kuriais 
ypatingais momentais net ir 
sunkios nuodėmės atleidimui 
gauti gali pakakti ir žmogaus 
privačios atgailos akto (jeigu 
nusidėjėlis, paliestas Švento
sios Dvasios malonės, atgai
lauja dėl savo nuodėmių, mal

daudamas dangiškojo gailes
tingumo"). Tačiau privatus at
gailos aktas galioja tik tuo
met, jei atgailaujantis žmogus 
pasiryžta pirmai progai pasi
taikius atlikti tikrą individua
lią išpažintį ir ją iš tiesų atlie
ka. Tas pats galioja ir vadina
mosios „kolektyvinės absoliu
cijos" atveju. J i galioja tik ta
da, jeigu penitentas, padaręs 
rimtas nuodėmes, pasiryžta 
vėliau atlikti tikrą individua
lią sakramentinę išpažintį. 

Nesunkios nuodėmės gali 
taip pat būti atleistos ir be 
sakramentinės išpažinties", — 
sakė popiežius. Bet kartu jis 
rekomendavo išpažinti ir šias 
nuodėmes, kad būtų galima 
džiaugtis ypatinga Atgailos 
sakramento malone. Anot Sv. 
Tėvo, dažna išpažinties prak
tika, net jeigu padaromos tik 
nesunkios nuodėmės, yra gera 
ir skatintina. Dažna išpažintis 
yra ta dvasinio tobulumo „mo
kykla, kuri išugdė daugelį 
šventųjų". „Tačiau bet kuriuo 
atveju, jeigu yra padaryta 
sunki nuodėmė, Komuniją ga
lima priimti tik prieš tai atli
kus sakramentinę išpažintį ir 
gavus išrišimą". — primine 
Šv. Tėvas. Jis pažymėjo, kad 
susitaikymas su Dievu reika
lauja iš kiekvieno ir susitaiky
mo su savo broliais bei seseri
mis, be ko negalima gauti Die
vo atleidimo. Todėl Atgailos 
sakramentas skatina „dosnią. 
•garbingą ir aktyvią brolišką 
artimo meilę". Baigdamas sa
vo kalbą popiežius sakė. kad 
Atgailos sakramentu, kuris 
pašalina nuodėmės padarytą 
blogį, „yra konsoliduojama 
Bažnyčios vienybė". 

Seminarą surengusi Apašta
liškoji penitenciarija yra baž
nytinis tribunolas, kuris po
piežiaus pavedimu sprendžia 
susijusius su išpažintimi, dis-
pensomis ir atlaidų klausi
mus. Kasmet šio tribunolo 
rengiamuose seminaruose pa
prastai dalyvauja kunigai, 
klausantys išpažinčių per di
džiąsias šventes, kur būna 
daug norinčių atlikti išpažinti 
ir dažnai tenka gvildenti ypa
tingas sąžinės problemas. 
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S K E L B I M A I 
Įvairus Nekilnojamo turto 

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo Vilniuje pastatyta rusu cerkvė. 

10 NAUJU PALAIMINTŲJŲ 
Kovo 7 dieną popiežius Jo

nas Paulius II vadovavo 
dešimties Dievo tarnų beati
fikacijos iškilmėms Romos šv. 
Petro aikštėje. Tarp naujųjų 
palaimintųjų aštuoni yra Ispa
nijos pilietinio karo kankiniai. 
Palaimintasis kunigas Vin-
cent Soler ir šeši kiti augusti-
niečiai vienuoliai, taip pat pa
laimintasis diecezinis kunigas 
Manuel Martin Sierra žuvo už 
tikėjimą 1936 metais Motrilo 
vietovėje netoli Grenados. 
Kalbėdamas apie Šiuos kan
kinius. Šventasis Tėvas sakė, 
kad j i e mirė ne už ideologiją, 
bet laisvai apsisprendę ati
davė savo gyvybes už Tą, ku
r is mirė už juos. Tai buvo pa
prasti vyrai, visiškai nesikišę 
į politines kovas, dirbę ti
kėjimo labui misijų teritori
jose Filipinuose. Brazilijoje, 
Argentinoje ir Venezueloje ir 
tęsę savo šviečiamąją bei so
cialinę veiklą Ispanijoje". Savo 
mirtį jie sutiko „ramiomis sie
lomis, užjausdami ir stiprin
dami kitus drauge su jais pa
smerktus žmones ir atleisda
mi savo budeliams". Popiežius 
prašė naujų palaimintųjų 
užtarimo „tiems, kurie dirba 
dėl susitaikymo šiandieniame 
pasaulyje". 

Jonas Paulius II palaimin

tuoju paskelbė taip pat ir 
garsųjį XVII a. Prancūzijos 
jaunuomenės švietėją, parapi
jos mokyklų iniciatorių ir 
kūrėją. Vaikelio -Tezaus seserų 
kongregacijos įkūrėją kunigą 
N'icolas Barre (1621-1686). Po
piežius apibūdino naująjį pa
laimintąjį kaip kunigą — 
švietėją, kuris savo sielova
dinėje veikloje stengėsi ugdyti 
jaunus žmones, gyvenusius to 
meto „religinės ignoracijos dy
kumoje". Taigi šis kunigas ir 
švietėjas jautė pareigą tapti 
dvasiniu mokytoju ir kovoti su 
tomis blogybėmis, kurios yra 
akivaizdžios ir šiandieniniame 
sekuliarizuotame pasaulyje. 

Naujoji palaimintoji Anna 
Schaffer (1882-1925), pasau
lietė moteris iš Bavarijos, jau
nystėje svajojo tapti misio
niere, tačiau po nelaimingo žvelgė 
atsitikimo visa likusį gyvo- dama, 
nimą buvo prikaustyta prie 
patalo. Gyvendama intensyvų 
maldos gyvenimą, patyrė re
gėjimus ir savo kentėjimus 
tapatino su Kristaus Kančia 
ant Kryžiaus. Jos kūne at
sivėrusios stigmos išgarsino ja 
visoje šalyje, ir net rukus po 
jos mirties jos kapas tapo 
maldingų kelionių vieta. 
Kalbėdamas apie naująją pa
laimintąją, Šventasis Tėvas 

sake. jog „kentėjimas buvo jos 
darbo baras". 

Po beatifikacijos iškilmių su
sitikęs su tikinčiaisiais sek
madienio vidudienio „Viešpa
ties Angelas"* maldos proga po
piežius sake, kad naujųjų pa
laimintųjų „liudijimas šviečia 
Kristaus velykine meilės švie
sa, kuri nugali egoizmą ir 
transformuoja žmogiškąją eg
zistenciją į atsidavimą Dievui 
bei savo broliams ir seserims". 
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K A T A L I K I Š K I 
L E I D I N I A I 

Kovo 24 d. Vilniaus moky
tojų namų svetainėje dvi lei
dyklos — „Katalikų pasaulis" 
ir „Aidai" — pristatė savo lei
dinius bei supažindino su savo 
veikla. Renginyje dalyvavo 
vysk. J. Boruta, SJ, A. Jakšto 
spaustuvės direktorius dr. R. 
Masi, „Sandoros" vyriausioji 
redaktorė E. Kučinskaitė, 
„Naujojo židinio — Aidų" vy
riausiasis redaktorius P. Kim-
brys ir dr. P. Subačius. Ren
ginį vedė „Katalikų pasaulio" 
leidyklos leidybos Vadovė R. 
Bronušienė. 

Pasveikinęs negausų susi
rinkusiųjų būrį vysk. J. Boru
ta, SJ, sakė: „Knyga ir krikš
čionybė yra du nea' -kiriami 
dalykai. Kiekvienam reikia 
subręsti iki asmenybės, pajė
giančios išgirsti ir pamilti Die
vo žodį. Pirmiausia būtinas in
dividualus bendravimas su 
Dievo žodžiu tyloje ir vienu
moje. Aišku, svarbus ir kit<s 
mūsų krikščioniškojo tikėjimo 
aspektas — bendruomenė, 
tačiau be kiekvieno iš mūsų 
asmeninės brandos nebus ir 
brandžios ir tikros visuome
nės". Vyskupas priminė abiejų 
leidyklų istoriją teigdamas, 
kad abi jos „išaugo iš vieno 
kelmo" ir džiaugdamasis, jog 
nekonfliktuodamos jos pa
tenkina įvairių visuomenės 
sluoksnių poreikius. Vyskupas 
J. Boruta. SJ, abiejų leidyklų 
darbuotojams palinkėjo „vil
ties ir atramos Viešpatyje sun
kiais momentais". 

..Katalikų pasaulio" lei
dyklos vadovė R. Bronušienė 
supažindino su šios leidyklos 
veikla, išskirdama religinę li
teratūra vaikams, populia
riąją ir grynai dvasinę lite
ratūrą, kalbėjo apie numato
mas išleisti knygas. „San
doros" vyriausioji redaktore E. 
Kučinskaitė savikritiškai pa

savo žurnalą tvirtin-
kad gal jam trūksta 

provokuojančio atvirumo. E. 
Kučinskaitė papasakojo apie 
„Sandoros" klubus įvairiuose 
Lietuvos miestuose, pačioje re
dakcijoje organizuojamus su
tikimus su įdomiais skaityto
jams žmonėmis. 

Dr. P. Subačius, aptardamas 
leidyklos „Aidai" darbus, pa
brėžė jos išskirtinumą lygi
nant su kitomis pasaulie
tinėmis leidvklomis. „Pirmiau-

,SEIMO KRONIKOS" PUSLAPIUOSE 

IVr eimo 
ronžka 

„Se im kronika" — yra 
Lietuvos Respublikos Seimo 
spaudos tarnybos (vadovas 
Andrius Vaišnys) rengiamas 
savaitinis žurnalas. Iš mažo, 
neperiodinio leidinio jis išaugo 
į savaitraštį, gan didelės 
apimties, turinti daug infor
macinės medžiagos, iliustruo
tą (yra net nemažai geros ko
kybės spalvotų nuotraukų) ofi
ciozą. Tik jo tiražas (500 egz.) 
mažai padidėjo, nes, kaip atro
do, nesistengiama jo viešai 
platinti. 

Naujausias šio žurnalo nu
meris — 111-sis iš eilės, turi 
68 puslapius ir pateikia ap
žvalginės medžiagos apie Sei
mo darbus. Čia rašoma apie 
VI (pavasario) Seimo sesiją, 
kuri turėtų tęstis iki 1999 m. 
birželio 30 d., pirmuosius 
plenarinius posėdžius. 

Rašoma ir apie Seime vyku
sias spaudos konferencijas. Jų 
tarpe minima ir kovo 5 d. 
įvykusi LR Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės atstovų 
komisijos narių konferencija, 
kurioje Seimo pirm. pavaduo
tojas bei vienas LR Seimo ir 

sia tai — bendruomenė", kita 
svarbi vertybė — „parodyti vi
suomenei, kad ne vien tos 
knygos, kuriose kalbama apie 
Kristų, yra krikščioniškos", — 
sakė P. Subačius. Taip pat 
buvo pristatyta išleista ir 
leidžiama ,Aidų" literatūra. 

Žurnalo „Naujasis židinys" 
vyriausiasis redaktorius P. 
Kimbrys papildė vyskupo J. 
Borutos, SJ, prisiminimus 
apie šių leidyklų kilmę, pa
brėždamas „LKB kronikos" ir 
legalios sovietmečio religinės 
literatūros įtaką. Anot P. Kim-
brio, „Naujojo židinio" siekis 
buvo grąžinti skolą tiek Baž
nyčiai, tiek ir krikščioniškajai 
kultūrai. Jis taip pat priminė 
ir vieną iš žurnalo tikslų, 
būtent sudominti netikintį 
žmogų, sutelkti draugėn ra
šančius ir šį žurnalą skai
tančius. Kritiką šio žurnalo 
vyriausiasis redaktorius suvo
kiąs kaip pažangos variklį. 
Pasibaigus renginiui galima 
buvo įsigyti abiejų leidyklų 
išleistų knygų. 
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JAV LB atstovų komisijos pir
mininkų Feliksas Palubinskas 
apžvelgė šių grupių atstovų 
komisijos pa r l amen te įvyku
sių posėdžių rezul ta tus . 

Kaip rašoma „Seimo kroni
koje". F. Pa lub inskas pažy
mėjo, jog Amerikos lietuviai 
rūpinasi ne tik savimi, bet ir 
Lietuva —jie ats tovauja lietu
vių tautai ir netgi valstybei. 
Pasak par lamenta i jie la
bai remia Lietuvos įstojimą į 
NATO. Šioje komisijoje at
skleidžiami pa tys aktual iaus i 
bendradarbiavimo klausimai, 
— sakė F. Pa lub inskas . 

Pažymėta, kad šioje spaudos 
konferencijoje dalyvavo LR 
Seimo ir JAV LB atstovų ko
misijos pirmininkai Feliksas 
Palubinskas ir Liuda Rugie-
nienė bei komisijos narės Re
gina Narušienė, Dalia Puško-
rienė ir Danutė Aleksiūnienė. 

Net 6 žurnalo puslapiai yra 
pašvęsti šios komisijos rezoliu
cijoms įvairiais k laus imais bei 
nuotraukoms (vienoje ma
tomas Seimo kancleris Jurgis 
Razma ir komisijos pirm. 
Liuda Rugienienė, kitoje — 
JAV LB pirm. Regina Na
rušienė ir Užsienio reikalų 
komisijos pirm. Vytau tas Du
dėnas). 

O pačių rezoliucijų žurnale 
išspausdinta net 18, kiek
vieną atskirai aprėž iant rė
meliais. Mums įdomesnės re
zoliucijos yra „Dėl lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos 
centro", „Dėl Lietuvos stojimo 
į NATO", „Dėl užsienio šalių 
lietuvių pensijų neapmokesti-
nimo jiems persikėlus gyventi 
į Lietuvą," „Del Vasario 16-
sios gimnazijos", „Dėl Piet
ryčių Lietuvos švietimo rei
kalų" ir kt. 

Čia reikia pažymėti , kad LR 
Seimo spaudos t a rnyba leidžia 
ir mėnesinį leidinį anglų kal
ba — „Par lamentary Mirror", 
kuriame su t rumpin ta forma 
pateikiami Seimo darbai , š i s 
žurnalas labiau domina an
gliškai kalbančiuosius, nors jo 
tiražas yra tik 400 egz. 

Kartas nuo ka r to Seimo 
spaudos t a rnyba išleidžia ir 
speciaaus leidinius. Ne taip 
seniai mus pasiekė didelio for
mato kalendorius su daugeliu 
istorinio pobūdžio nuotraukų. 
Kalendoriaus viršelyje įdėtas 
atvaizdas su pa ra šu „Respu
blikos Prezidentas vyksta pri
siekti rV Seimui 1938 m. gruo
džio 12 d." Kituose, atskir iems 
mėnesiams skir tuose, pusla
piuose matome prieškarines 
Lietuvos politikų: Stasio Ši
lingo (yra ir jo kalbos, pasaky
tos I Seimo posėdyje 1923 m. 
sausio 12 d.). Jono Basana
vičiaus, Vytauto Petrulio, An
tano Tumėno, Konstant ino Ša-
kenio, Jus t ino Staugaičio, Jo
no Staugaičio, Leono Bistro, 
Aleksandro Stulginskio dideli 
portretai. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMC«LIOLN^MU,SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Ofl. Mgr. Aukse 
S Karte kaba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«at 95tti Street 

Tei. (708) 424-8854 
(773)881-8864 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Home Heatth Care Inu*. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 J diena. Skambinti 

Pml arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Ieškomi darbininkai. 
Tel. Giedrius, 
708-906-3622 

OTR drivers needed; dbls 
& HZT; req.l yr. experience; 
good benefits; $1,000 a wk.; 
paid orientation; paid vacation. 
Tel. 1-800-647-9716. 

Reikalingos moterys 
namų valymui nepilnai darbo 

savaitei. Skambinti vakarais nuo 6 
iki 8 vai. vakare. Nedirbusioms 

valymuose - nesikreipti. 
Tel. 773-737-4046. 

Iš dabar t in ių LR Seimo žy
mesniųjų veikėjų kalendoriuje 
yra trijų asmenų atvaizdai — 
Česlovo Juršėno, Algirdo Bra
zausko ir Vytauto Landsber
gio. 

Šį kalendorių paruošė Jolan
ta Anskai t ienė, Stanislava An-
tukienė, Marius Gedutis, Ga
brielė Jans ienė , Gintaras Ma
čiulis ir Andrius Vaišnys (va
dovas). Kalendoriaus t iražas 
j au didesnis negu anksčiau 
minėtų leidinių — 2,000 egz. 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 

Š i r v i n t o s . Kovo 3 d. Širvin
tų 1-ojoje vidurinėje mokyk
loje vyko rajono tikybos ir eti
kos mokytojų konferencija, ku
rioje buvo gvildenamos refor
muojamos mokyklos ir šių dis
ciplinų problemos, dalijamasi 
pat i r t imi dirbant pagal naują
sias šių dalykų programas. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
r REALTORS 

(773)5914215 
(7B)C5-71S0 

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

Realmart 
Realty Group Ine 

6602 S. PoJasJd Rd. 
Chkago,IL 60629 

r LYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. TO-MMlM Pager 312.3M4M7 

M®ftm®8 dicimos pmmga 
dovanokite lietuviškus 

"Rūtos" šokoladinius 
saldainius 

iš Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus dovanų parduotuvės! 

Užeikite kasdien 
nuo 10 iki 4 vai. 

arba užsisakykite telefonu 
773-582-6500 

Ieškoma moteris padėt 
vyr. amžiaus žmogui 

namų ruošoje. Gali gyventi kartu 
arba atvykti ir išvykti kasdieną. 

Tel. 708-301-8663. 
Palikt žinutę. 

TRYS N A U J I ŽENKLAI 
IŠ S E R I J O S „ŽYMŪS 

Ž M O N E S " : :~ 

Kovo 16 d. Lietuvos paštas į 
apyvartą išleido tr is naujus 
pašto ženklus iš tęstinės se
rijos „Žymus žmonės*. Juose 
pavaizduoti dramaturgas Au
gustinas Gricius, fizikochemi-
kas Juozas Matulis ir kalbi
ninkas Pranas Skardžius. 

Šių pašto ženklų autorė — 
dailininkė Aušrelė Ratkevi
čienė. 

Naujųjų pašto ženklų nomi
nali vertė atit inkamai 70 et, 
70 et ir 1,35 Lt. Juos iš
spausdino Budapešto valsty
binė spaustuvė (Vengrija). 
Tiražas — po 0,5 milijono vie
netų kiekvieno. 

Kovo 19-ąją Vilniaus apskri
ties centriniame pašte specia
liu pirmos dienos antspaudu 
buvo antspauduojama pašto 
korespondencija. (Elta) 

Policininkams tenka pri/uireti ir vaikus Nuotr. Eltos 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
TEISINGUMO PERGALĖ 

LIETUVOJE 

Prieš porą metų mūsų Šv. 
Antano parapijoje (Detroite) 
lankėsi pamokslininkas iš Lie
tuvos kun. Ričardas Mikuta
vičius. Jis skyrėsi iš visų ku
nigų, iki šiol pakviestų vesti 
rekolekcijas. Jam nereikėjo 
mišiolo — jis iš atminties 
„perskaitė'' Evangeliją, mišių 
tekstus taip pat kalbėjo iš at
minties, o pamokslą sakė ne 
kalbėdamas prie pulto, bet pa
ėmęs mikrofoną, vaikščioda
mas per bažnyčios navą. Jis 
paliko neišdildomus įspū
džius, prisistatydamas tokiu 
neįprastu būdu. Mes šį nepa
prastą kunigėlį iš Lietuvos 
tuoj pat pamilom! 

O kaip mes visi nustebom, 
sužinoję, kad šis nepaprastas 
kunigas buvo taip žiauriai nu
žudytas! Gaudyte gaudėm ži
nias iš Lietuvos — ar per 
spaudą, ar per Vilniaus radiją. 
Tiesiog stebėdavomės sukčių 
„sugebėjimais" laisvoje Lietu
voje. Jie labai slėpė nužudymo 
aplinkybes — leido įvairius 
gandus apie kunigo likimą. 
Atrodo, visuomenė kuriam lai
kui buvo įtikinta tų gandų 
tikrumu. 

Tik po kelių mėnesių yla iš 
maišo išlindo. Kaip visa tai 
įvyko, neminėsiu — buvo pla
čiai aprašyta lietuviškoje 
spaudoje ir paskelbta per ra
diją. Kaltininkų paieškos pa
rodė, kokios „rotten" — supu
vusios yra Lietuvos teisėsau
gos įstaigos — policija, medici
nos „ekspertai" ir net teisėjai. 
Tačiau malpnu pripažinti, kad 
Lietuvoje dar yra sąžiningų 
prokurorų, kurie žūtbūt buvo 
pasiryžę surasti teisybę. Jie 

_ nenuleido rankų, bet tyliai, be 
didelio pasigarsinimo (užtruko 
net kelis mėnesius) ieškojo nu
sikaltėlių ir rado, kur nesiti
kėjo — tik galėjo spėlioti. Pas
kutinėmis žiniomis, daug tei
sėsaugos pareigūnų ir kitų 
vadinamų „ekspertų" yra nu
bausti už apsileidimą tarny
boje arba pašalinti iš darbo. 
Labai gaila ir nuostabu, kad 
tarp jų yra žmonių, mokslo ir 
teisėsaugos srity turinčių 
aukštus postus. Bet svarbiau
sia — susektas to žiauraus 
nusikaltimo sumanytojas ir 
sėbrai. Visai nekeista, kad 
tarp jų, be kelių lietuvių, dau
guma rusų, savomis arba pa
keistomis pavardėmis pasiva
dinusių. Jos jau paskelbtos 
Lietuvos spaudoje. 

Apgailestaujant kun. Ričar

do tragediją, reikia tikėtis, 
kad sąžiningieji Lietuvos tei
sėjai kaltininkus nuteis to
kiomis bausmėmis, kokių jie 
užsitarnavo. 

Ši liūdna ir tragiška kun. 
Ričardo istorįja atskleidė tra
gišką (ir begėdišką) Lietuvos 
teisėsaugos ir policįjos būklę. 

Tačiau šita byla turi paro
dyti kraštui ir kartu nusi
kaltėliams, kad teisybė dar 
nėra išnykusi ar papirkta. 

Lai būna a.a. Ričardui Mi
kutavičiui lengva Lietuvos že
melė, o gerasis Dievas teišk
lauso mūsų maldų ir tebūna 
jam gailestingas teisėjas. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

PAKALBĖKIME APIE 
SPORTĄ RIMTAI 

„Kūno kultūra, fizinis lavini
mas ir sportas, o plačiąja pras
me — tiesiog sportas, šiuolai
kiniame pasaulyje tapo svar
bia žmonyos kultūros dalimi, 
turinčia didelę įtaką visuome
nės pažangai. Jis šiandien su
vokiamas, kaip sudėtingas, 
daugiaplanis reiškinys, neat
skiriama kultūros dalis ir ben
drojoje žmomjos vertybių sis
temoje užimantis svarbią vie
tą", — skaitome Lietuvos Kū
no kultūros ir sporto departa
mento prie Lietuvos Respubli
kos vyriausybės 1996 m. Vil
niuje išleistos .Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto istorijos" 
pratarmėje. 

Todėl kažkaip neįtikinančiai 
nuskambėjo Antano Paužuolio 
laiško („Draugo" 1999 m. ba
landžio 16 d. laidoje) mintys 
— atsakymas į anksčiau 
„Draugo" puslapiuose tilpusi 
Br. Nainio straipsnį. 

Šalia kitų abejotinos vertės 
teiginių (pvz. „ar sportas pade
da politinei veiklai — didelis 
klaustukas?"), tiesiog nesusi
pratimu nuskambėjo čia mini
mo A. Paužuolio laiško pabai
ga: „Sportu domisi tie, ku
riems atrodo, kad per sporti
ninkų pergales ir jie patys pa
tirs užsislėpusius norus pir
mauti". 

Nežinau, ar to laiško auto
rius gerai įsiskaitė į savo pa
rašytas mintis. Ai čia matau 
jo užgaunantį toną adresu tų, 
kurie dešimtmečiais dirba ir 
stengiasi, kad mūsų sporto 
klubuose vyrautų lietuviška 
dvasia, kad pavieniai jaunuo
liai per sportą lavintų savo fi
zinius ir dvasinius sugebėji
mus, kad jų laimėjimai ir pa
sižymėjimai garsintų Lietuvą, 
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BOKIME PAŽĮSTAMI 
MES ESAME JŪSŲ D R A U G A S 

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai. 

• Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu. 

• Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 
vienam mėnesiui šiam asmeniui: 

Vardas/pavardė 

Adresas 

Zip 

Telefonas: 

S 
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DRAUGAS 
4545 VV 63 STREET 
CHICAGO, IL 60629 

DRAUGAS, 1999 m. balandžio 27 d., antradienis 

Čikagos lituanistinės mokyklos rasinių konkurso nugalėtojai pirmoje amžiaus grupėje. Iš kairės: Marius Sta-
lionia, Dalytė Savickaitė, Gabrielė Dumašiūtė, Ginta Sutkute, Aiguste Mockutė, Jus tas Riabkov, Lukas Sinke
vičius, Matas Orentas. Nuotr. Vlado Žukausko 

• 

Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau- i 
gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito. • 

Administratorius 
Valentinas Krumplis i 

- - - - - - - - - - J 

duotų visokeriopos naudos 
mūsų tėvynei ir pan. 

šiuos mūsų sportinės veik
los tikslus būtų galima ir to
liau pratęsti. Bet kuklūs šio 
rašinio rėmai to neleidžia. Čia 
tik norisi atkreipti dėmesį \ 
tos pačios dienos (kaip ir tas 
laiškas) „Draugo" sporto sky
rių, kuriame rašoma, kad šių 
metų Š. Amerikos lietuvių jau
nučių krepšinio žaidynėse, 
įvyksiančiose gegužės 1-2 d. 
Clevelande, dalyvaus apie 600 
lietuviukų. 

Kokia kita mūsų organizaci
ja gali sutraukti tiek daug jau
nimo? Kiek daug pasišventimo 
ir nemigo valandų reikia vy
resniesiems (dabar jau irgi 
daugiausia užsienyje gimu
siems jų vadovams), kurių vie
nas pagrindinių tikslų yra no
ras jaunimą išlaikyti lietuvių 
tarpe. Tai tiesiog geriausių žo
džių nusipelnę žmonės, bet ne 
per sportininkų pergales patys 
norintys pirmauti — kaip tei
gia laiško autorius. 

Bergždžia būtų aiškinti ži
nomus faktus, jog pamėgtos 
Lietuvos krepšininkų (kon
krečiai Kauno „Žalgirio") per
galės prieš Maskvos CASK 
buvo vienos iš nedaugelio vie
šų triumfų prieš pavergėjus, 
kurie palaikė mūsų tėvynėje 
likusių tautiečių viltis, jų il
goje kovoje už laisvę. 

Čia reikėtų dar pažymėti 
Lietuvos Seimo pirm. prof. V. 
Landsbergio anksčiau Čikago
je pareikštas mintis, kuriomis 
jis pagyrė Amerikos lietuvių 
krepšinio komandos narius, 
kurie 1967-aisiais metais at
vykdami į tada pavergtą Lie
tuvą sustiprino prispaustų 
tautiečių laisvės viltis. 

Ir dabar Lietuvos krepšinin
kų pergalės Europoje, olimpia
dose, o jų pavienių atstovų pa
sirodymai JAV universitetų 
rinktinėse ar šio krašto profe
sionalų komandose plačiai nu
skamba po pasaulį, įskaitant 
ir Š. Amerikos žemyną. Daž
nai yra minimas ir Lietuvos ir 
lietuvių vardas. Gaila, kad tuo 
negali pasigirti jokia kita 
mūsų kultūrinių visuomeni
nių ar politinių apraiškų sri
tis. 

Čia, žinoma, nesistengiama 
paaiškinti aukščiau minėto 
laiško autoriui, nes jis turbūt 
ir nenori tiesos žinoti, šias 
mintis taikome tiems, kurie 
galėjo būti tame laiške pas
kelbtų minčių suklaidinti. 

Edvardas Šulaitis 
Cicero, EL 

LIETUVIŲ FONDO 36-TO 
SUVAŽIAVIMO 
„SKRODIMAS" 

Apie šį suvažiavimą rašys 
įvairus spaudos atstovai, ko
mentuos ir nagrinės mūsų vi
suomenės didieji veikėjai, o aš 
tik noriu padaryti greitą suva-
važiavimo skrodimą, ieškodamas 
atsakymo, kodėl ir kaip vyks
ta tam tikri, sunkiai supranta
mi, dalykai. Kodėl „skrodi
mas"? Patiko man JAV am

basadoriaus Maskvoje Jack F. 
Matlock, Jr., 1995 metų knyga 
„Autopsy on an Empire" apie 
sovietų imperijos žlugimą, tai 
ir naudoju jo labai taiklų žodį 
„autops/" arba ^skrodimas" ir 
apie šį tik ką praėjusį LF su
važiavimą. 

Balsavome dėl kadencijas 
baigiančių LF Tarybos šešių 
narių, kurie visi sutiko kandi
datuoti perrinkimui ir kurių 
pavardės buvo įrašytos į bal
savimo lapelius. Sutikime, 
kad ne visai demokratiškai, 
ypač kad jau iš anksto sutikę 
kandidatuoti kiti, ne LF Tary
bos siūlyti, kandidatai tuose 
lapeliuose kažkodėl nebuvo 
įrašyti. Bet grįžkime prie bal
savimų rezultatų ir to „skrodi
mo". 

Registracijos ir mandatų ko
misija pranešė, kad suvažiavi
me dalyvavo 136 fondo nariai, 
su 10,895 balsais. Visi LF ta
rybos perrenkami nariai buvo, 
ir dėl to nenustebome, per
rinkti su 6,486 balsų vidurkiu. 
Penki sutažiavimo pasiūlyti 
kandidatai pralaimėjo, surin
kę kiekvienas vidutiniškai 
3,460 balsų. Suvažiavime bu
vo girdėti daug balsų, kad bal
savimo rezultatus stipriai įtai
goja keli stiprūs LF vadovybės 
šulai, surinkę nemažai įgalio
jimų. Sakykime, kad tokių bū
ta apie šešis. Skrodžiame to
liau. Jei taip, tai 6,486 padali
nus iš 6 duotų 1,081 balsą 
parūpintą kiekvieno „šulo". 
Viskas lyg ir tvarkoje, ir įsta
tų reikalaujama 5% riba visų 
LF registruotų balsų skaičiaus 
nėra peržengta. 

O kaip tie mažieji, eiliniai 
LF nariai? Jų buvo, sakykime, 
130. Kaip iš viso 136 suvažia
vime dalyvavę asmenys, at
skaičius tariamus šešis, lieka 
130. Galima spėlioti, kad tokie 
eiliniai nariai neturėjo viduti
niškai, net su retais įgalioji

mais, daugiau negu 25 balsus 
kiekvienas. Jie daugiausia-
balsavo už tuos penkis pra
laimėtojus. Padalinkite 3,460 
iš 25, ir gausite 138. Panašus 
skaičius į 130 eilinių balsuo
tojų. Ar tai nerodo, kad mūsų 
prielaidos yra gana priimti
nos? 

Nesakau, kad tai tiksli ma
tematika, bet ir geras, skrodi
mą darąs, patologas viską 100 
proc. negarantuoja. Gal ir ne
nuginčijamai neįrodo, bet kaž
ką neaiškaus įtaria ar bent 
nujaučia. Kodėl tą skrodimą iš 
viso vykdyti? Juk mes visi, ir 
LF vadovybė, ir eiliniai nariai 
norime tik gero fondui, nes tai 
mūsų lietuviškos veiklos didy
sis variklis, kuriuo visi di
džiuojamės. Bet, gyvendami 
laisvame krašte, ir mes no
rime didesnio demokratišku
mo, atvirumo, naujų jaunų 
veidų. O tokių yra, tik įsileis-
kime juos. 

Man labai patiko dr. Onos 
Daugirdienės suvažiavimo dis
kusijų metu pasakyta alegori
ja. Bandysiu ją atkurti. Mote
ris švelniai aiškina vyrui savo 
nuomonę, bet jis to, ar nenori, 
ar negali suprasti. Ji savo 
gležna kumštimi jam tranko į 
jo krūtinę ir bando vyrą įtikin
ti savo nuomonės tikslingu
mu. Ar ji nori savo vyrą su
žeisti, ar net užmušti? Tikrai 
ne! Ji jį myli, nori jam gero, ir 
tik nežino kaip jam įrodyti jo 
klaidą. Ir mes fondą mylime. 
jam blogo nelinkime, tik nori
me, kad jis ir mūsų nuomones 
išklausytų. Nors fondas ne
pražus, bet nebebus didelės 
prasmės tuos fondo suvažiavi
mus šaukti ar juose dalyvauti, 
o juk norėtume jaustis, kad ir 
mes, mažieji, turime balsą ir 
esame to fondo teisėti dalinin
kai. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 
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LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI, 
Per Teresę Landsbergienę gauta $485. 
Šią sumą suaukojo buvusio partizano, Sibiro 

tremtinio Vorkutoje ir Kazachstane, a.a. Prano 
Simanavičiaus atminimui jo giminės ir draugai. 
Iškentėjęs nežmoniškas kančias kalėjimuose ir Sibiro 
stovyklose, su palaužta sveikata, atvyko į Ameriką ir 
čia įsijungė į visuomeninę veiklą. Šio partizano, 
kovotojo dėl Lietuvos laisvės, pagerbimui aukojo šie 
asmenys: Ramutė, Aloyzas Aidžiai; Daiva, Arvydas 
Barzdukai; Jurgis, Gražina Blekaičiai; Vida 
Cejauskienė; Kęstutis, Milda Čižiūnai; Danutė 
Cunningham; Elena Dambriūnienė; Antanas Dundzila; 
Bronius, Regina Galinaičiai; Nijolė Grinienė; Ann 
Hoopes; Mindaugas, Irena Jankauskai; Steponas, 
Aldona Kinduriai; Algimantas, Teresė Landsbergiai; 
Tadas, Meilė Mickai; Alfonsas, Regina Petručiai; Laima 
Platerienė; Ona Siliūnienė; ; Donatas, Gina Skučai; 
Annette Maeder; Pranas, Danutė Tupikai; Joana 
Vaičiulaitienė;; Mary a Vaitkienė ir Vašingtono skautės 
židinietės. 

Lietuvos Partizanu globos fondo valdyba 
dėkoja aukotojams ir siunčia nuoširdžią užuojautą 
žmonai Aldonai Simanavičienei, dukteriai Laimai ir 
jų giminėms, netekusiems Vyro ir Tėvo, o Lietuvai 
laisvės kovotojo a.a. Prano Simanavičiaus. Dievo 
meilė tesuteikia jam Amžiną Poilsį, o gyviesiems 
palaimos tolimesniame gyvenime. 

Didžiai Gerbiamam Kolegai 

A.tA. 
MYKOLUI MORKŪNUI 

mirus, žmonai ZINAI, sūnui AUDRIUI reiškiame 
nuoširdžią, gilia užuojautą jūsų skausmo valandoje ir 
kartu liūdime. 

Vyt. ir Regina Juškaičiai 

Mielam Bičiuliui 

A,fA. 
MYKOLUI MORKŪNUI 

mirus, žmonai ZINAI, sūnui AUDRIUI, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

7 Laisvę fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti 

Taryba 

Brangiam Broliui 

A.tA. 
PETRUI 

pasitraukus iš šio gyvenimo, mielam bičiuliui 
JUOZUI ARDŽIUI ir jo še imai nuoš irdž ią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Lietuvių Fronto bičiulių, taryba 

Mielam Bičiuliui 

A.fA. 
ALFONSUI GEČUI 

mirus, užjaučiame podukrą RASĄ su vyru ir 
gimines Lietuvoje 

Algis ir Nijola /Mikšytė/ Čerekai 
Stasys ir Velita Butvilas 

A.tA. 
RIMANTUI ILGINIUI 

Lietuvoje mirus, jo motiną STASĘ ILGINIENĘ, 
sesute, ilgametę JAV LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos narę, DANGUOLĘ bei kitas jo sesutes ir 
brolį nuoširdžiai užjaučiame. 

LB Brighton Parko valdyba 

VASAROS SKRYDŽIAI I 

VILNIŲ 
iš New York (JFK) Finnair linija 

Birželio 7 d. - rugsėjo 15 d. 

tik pirmadieniais 

plius mokesčiai 

Bilietus nupirkti iki gegužės 31 d. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 1-718 123-6161 

1-800-7 78-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB STTK WWW VVTTSTOURS.COM 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://VVTTSTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Pet ras ir Jadvyga Klio-
riai, Euclid, OH, Draugo fon
do garbės nariai, ..Draugo" 
piramidės užbaigimui atsiun
tė 950 dolerių, prie anksty
vesnių 4,050 dol. įnašų, ir su 
5,000 dol. tapo DF pirmojo 
laipsnio garbės nariais. 

Už nuoširdžią ir gausią pa
ramą Draugo fondui labai 
dėkojame ir kviečiame jų pa
vyzdžiu pasekti kitus Draugo 
fondo garbės narius. 

Čikagos miesto naujai 
įvestas telefono numeris -
311, parūpina pagalbą. Visi 
žino, kad skubios policijos, ug
niagesių arba medikų pagal
bos šauktis, reikia skambinti 
911. Dabar yra ir kitas nume
ris - 311, jeigu reikia susisiek
ti su policija, miesto patarna
vimais arba gauti informaci
jos, bet nėra būtiniausio reika
lo. Naudokitės 311, jeigu ne
reikia pranešti vykstančio 
nusikaltimo, gyvybei pavojų, 
sužeidimą arba didelę nuosa
vybei padarytą žalą. 

„Kanklių" ansamblis, ku
ris koncertuos PLC Lemonte 
ir Jaunimo centre — savo mu
zikiniame repertuare — mu
zikos kūrimai nuo „Dzūkų 
polkos" iki Dvariono operos 
„Dalia", ir kompozitorių: Tal-
iat-Kelpšos, Banaičio, Bra
žinsko, Bartulio ir kt. kūriniai. 
Visu tuo gėrėsimės PLC Le
monte gegužės 7 d., penkta
dienį, 6:30 vai. v., gegužės 8 
d., šeštadienį, 6:30 v.v. Jauni
mo centre. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto „Seklyčioje". 

Paskaita lygins Clinton 
prezidentūrą su Lincoln 
kadencija. Geg. 5 d., trečia
dienį, 7:30 v.v., Balzeko Mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd„ 
vyks paskaita apie Abraham 
Lincoln. JAV Pilietinio karo 
žinovas Brooks Davis prista
tys A. Lincoln biografiją -
„tikintis žmogus" Baltuose rū
muose ir lygins su prez. Bill 
Clinton kadencija. Užsakyti 
vietas skambinkite tel. (773) 
582-6500. 

Tadas ir Renata Alins-
kai, Ridgewood, NY, pavasa
rio vajaus proga Draugo fon
dui atsiuntė 1,000 dolerių, 
linkėdami „šiuo pavasario 
vajumi užbaigti piramidę". 
Sveikiname naujus DF gar
bės narius ir labai dėkojame 
už stambią paramą ir linkė
jimus. Jei daugiau sulauk
tume taip dosnių naujų DF 
narių. — linkėjimai užbaigti 
piramide išsipildytų. 

Draugo fondas išsiuntė 
apie 150 organizacijų ar jų 
padalinių valdyboms laiškus, 
prašydamas paramos šiais ju
biliejiniais „Draugo" metais, 
Draugo fondo milijoninės 
„piramidės" užbaigimui. 

Kai kurios lietuviškos orga
nizacijos jau parėmė Draugo 
fondą su didesniu ar mažes
niu įnašu, bet šių metų para
ma būtų paskutinė, jei pavyk
tų pasiekti „piramidės" viršū
nę. To siekdami labai prašo
me visus atsiliepti jubiliejinių 
„Draugo"' metų proga. 

Kviečiame \ Motinos die
nos pietus gegužės 9 d., 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Skanus, Al
donos šoliūnienės pagamin
tas, maistas, linksma progra
ma, kurią atliks vaikų choras, 
vadovaujamas muz. Dariaus 
Polikaičio. Reikia iš anksto 
užsisakyti stalus ar vietas. Re
zervacijas priima Vanda Gvil-
dienė tel. 630-271-9136. Moti
nos dienos pietus ruošia Pai. 
Jurgio Matulaičio misija. 

Rankos lenkimo, stalo te
niso ir š achma tų varžybos 
Jaunimo cen t r e , Čikagoje, 
vyks šeštadienį, gegužės 1 d, 
5:30 v.p.p. Visi kviečiami. In
formacijai tel. 773-863-8861, 
arba 773-247-2452. 

Universi tet inio amžiaus 
lietuvių jaunimą, susido
mėjusį a te i t in ink iška veik
la, Studentų Ateitininkų cen
tro valdyba kviečia š.m. ge
gužės 21-23 d. Dainavoje švęs
ti mokslo metų užbaigimą ir 
vasaros sutikimo šventę. La
bai kviečiami neseniai iš Lie
tuvos atvykę. Dalyvavimo mo
kestis užsiregistravusiems iki 
gegužės IT d. — 40 dol. Po to 
registruojantis — 50 dol. as
meniui. Registruotis pas Liu
dą Landsbergį, tel. 708-533-
2022. 

PAVASARIŠKA POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE" 

Balandžio 7 d. popietę „Sek
lyčioje" renginių vadovė E. Si
rutienė pradėjo, pasveikinda
ma susirinkusius su praėju
siom Velykom ir artėjančiu 
Atvelykiu, nes dar tebegyve-
nam giedriomis Prisikėlimo 
nuotaikomis. Taip pat pris
tatė svečią iš Kauno — Liudą 
Belieka, partizaninių kovų da
lyvį (priklausė „Vyčio" apy
gardai), tremtinį, kuris rašo 
eilėraščius, dainuoja ir turi 
neabejotiną sugebėjimą pasa
koti. (Būtų labai gera, jei tuos 

..Mareucio II" bondradarbi* Uron.us Siliur.as su ..niariiii'.ioniuku" trans-
rUj.ir.'im-s keliones remeja Onute Siriene ir mokyklos direktore Zita 
Marfiu,ioriyte Nuotr Ind rė* Tgūnėl ie l tės 
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savo pasakojimus užrašytų ir 
išspausdintų, nes būtų gaila, 
jei tie praeities atsiminimai i r 
šių dienų nuotaikos Lietuvoje 
liktų tik pasakojimo formoj, 
nors paįvairinti eilėraščiais 
bei dainomis. EJV). 

Svečias pagyrė, kad „Sekly
čioje" sėjam savo grūdą — lie
tuvišką žodį. Ačiū už paste
bėjimą, kad mes, kalbėdami 
nepasižymime svetimžodžių 
—anglicizmų naudojimu. Taip 
pat paaiškino, kad Lietuva 
greit bus priimta į NATO, kad 
Lietuvoj gaminami kompiute
riai geresni ir pigesni už japo
niškus. Liudas Belickas labai 
nepatenkintas x žiniasklaida 
Lietuvoje, nes ir spaudoj, ir te
levizijoj esą daug kur prasilen
kiama su teisybe. 

Prisiminė 1990 m. kovo įvy
kius — „Dainuojančią revoliu
ciją", kai beginkliai žmonės, 
gindami parlamentą ir televi
zijos bokštą, su daina išėjo 
prieš tankus. Džiaugėsi, kad 
prof. V. Landsbergis labai iš
mintingai susitvarkė su oku
pantais. 

Labai įdomi Liudo Belicko 
šeimos istorija. Jis 1951 m. ve
dė Ireną Runaitę, kurios sesuo 
Birutė Runaitė-Šidlauskienė 
buvo partizanų V. Kudirkos 
kuopos („Tauro" apygardoj) 
partizanė ir ryšininkė Skir-
mutė, 7 metus iškentėjusi 
lageriuose Sibire. (Birutė taip 
pat dalyvavo 1941 m. sukilime 
Kaune ir buvo sužeista Alek
sote.). Parašė ir išleido knygą 
„Mylėjom tėvynę labiau už gy
venimą". Šiuo metu ji yra Lie
tuvių polit. kalinių sąjungos 
Kauno skyriaus vicepirminin
kė. 

Irena Runaitė-Belickienė yra 
Lietuvių politinių kalinių-
tremtinių Kauno skyriaus pir
mininkė. Būdama 13-kos me
tų, kartu su motina ištremtos 
į Sibirą. Jų brolis Pranas Ru
nas — („Gintaras" „Algirdas", 
,.Daugirdas"), kilęs iš Plokščių, 
Šakių apskr., buvo „Tauro" 
apygardos vado „Fausto" — 
Aleksandro Grybino adjutan
tas, mokomos kuopos lekto
rius. Žuvo Kazlų Rūdoj. Kazlų 
Rūdos KGB-istai jo lavoną 
prikalė prie sienos. Abi sese
rys, Birutė ir Irena, brolio 
žuvimo vietoje pastatė didelį 
kryžių. Tų visų įdomių ir grau
džių istorijų pasiklausius, žiū
rėjome J. Žebrausko prieš ke
letą metų Lietuvoj nufilmuotą 
vaizdajuostę, kai visa šeima 
lankėsi J. Žebrauskienės tė
viškėje — Kaltinėnuose, Že
maitijoje. Visi buvom sužavėti 
nuostabiu Kaltinėnų klebonu 
Petru Linkevičium, kuris važi
nėdamas po parapijas ir rink
damas aukas, atstatė sugriau
tą Kaltinėnų bažnyčią. Naujoji 
bažnyčia labai graži. Taip pat 
įrengė senelių prieglaudą, 
našlaityną. Pats su savo moti
na gyvena maža, labai kukliai 
apstatytame namelyje šalia 
bažnyčios. Kunigas labai muzi
kalus — pianinu pritardamas, 
išgieda Viešpačiui visus savo 
rūpesčius, džiaugsmus ir pa
dėką. Net akyse šviesiau pasi
darė tokį lietuvišką šv. Pran
ciškaus įvaizdį pamačius. Apie 
klebono humaniškumą labai 
šiltai pakalbėjo Kaltinėnų gy
dytojas dr. K. Andrejauskas. 

Vaizdajuostei pasibaigus, vi
si sugiedojom mielai Juzei 
Žebrauskienei ilgiausių, svei
kiausių ir laimingiausių me
tų, švenčiant labai garbingą 
ir gražų gimtadienį. 

Emilija J . Valantinienė 

ALTO DARBO 
KONFERENCIJAI 

PRAĖJUS 
ALTo darbo konferencija 

įvyko balandžio 10 d., šešta
dienį, 10 vai. ryte, Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje. 
Konferenciją trumpu žodžiu 
atidarė Čikagos skyriaus pir
mininkė Evelina Oželienė. Į 
darbo prezidiumą buvo pak

viesti: konsulas Giedrius 
Apuokas, ALTo centro valdy
bos pirmininkas prof. Jonas 
Račkauskas, kuris tik vėliau 
atvyko, korespondentės Zuza
na Juškevičienė ir Antanina 
Repšienė. Sudarytos komisi
jos: registracijos ir mandatų 
— Filina Von Braun ir Kazė 
Požarniukienė, nommarijų — 
Antanina Repšienė ir Petras 
Jokubka, spaudos — Zuzana 
Juškevičienė ir Antanina Rep
šienė. Darbotvarkė, suside
danti iš 12 punktų, buvo vien
balsiai priimta. 

Gražų sveikinimo žodį tarė 
generalinis konsulas Giedrius 
Apuokas, kuris labai įvertino 
ALTo veiklą, linkėjo ir toliau 
darbuotis atsikuriančiai Lie
tuvai. Vėliau atvykęs centro 
valdybos p i r m i n i n k a s savo 
sveikinimo žodyje dėkojo AL
To skyriaus valdybai už dar
bingą ir naudingą veiklą. Ta
rybos pareigūnų pranešimai: 
pirmutinį pranešimą padarė 
skyriaus pirmininkė, išvar
dindama visą skyriaus veiklą 
metų bėgyje. Kasos piniginį 
stovį pranešė iždinininkė Ka
zė Požarniukienė. Revizijos 
komisijos pranešimą padarė 
ilgametė ALTo skyriaus revi
zijos komisijos pirmininkė (čia 
gimusi lietuvaitė, pasišventu
siai dirbanti ALTo veikloje) 
Valerija Stanaitienė. Dar 
trumpą pranešimą padarė Je
ronimas Gaižutis apie JBANC 
šauktą konferenciją kovo 5-6 
d. Vašingtone. Platesnį pra
nešimą padarė ALTo centro 
valdybos pirmininkas prof. Jo
nas Račkauskas, kuris apgai
lestavo, kad mažiausia iš visų 
trijų valstybių dalyvavo lietu
vių. O konferencija buvo gera 
ir naudinga. 

Diskusijose dalyvavo: D. 
Adomaitis, Z. Juškevičienė, K. 
Burba, J. Žebrauskas, A. Rep
šienė, J. Bagdžius ir kiti. Po 
diskusijų paaiškėjo, kad perei
tų metų t.y., 1998 m., aukoto
jai nebuvo įtraukti į Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
leidinį, nutarta nepadaryti vėl 
klaidų, todėl stropiai patikrin
ti aukotojus dokumentuose ir 
kitų metų Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo leidinyje vi
sus išvardinti, pažymint, kad 
tai yra praleisti 1998 m. auko
tojai. Dar vienas atitaisymas: 
šių metų Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo leidinyje 
įrašyti sveikintojai ir jų aukos, 
kurie turėjo būti tik kitais 
metais. 

Po diskusijų pirmininkė įtei
kė centro valdybos pirm. J. 
Račkauskui ALTo skyriaus 
surinktų aukų čekį. Po to F. 
Von Braun pranešė, kad kon
ferencijoje dalyvauja 35 asme
nys. Palyginti tai mažas skai
čius. Priežastis — nepatogus 
laikas. Po to vyko nominacijų 
komisijos pranešimas, kurį 
padarė A. Repšienė. Šios or
ganizacijos atsiuntė atstovus: 
po 7 atstovus — Tautinė san
dara, Lietuvių tautinė sąjun
ga, Socialdemokratų sąjunga. 
Po tris atstovus — Krikščionių 
demokratų sk„ R. Katalikių 
moterų, Lietuvos Vyčiai, An
glijos "klubas, Tauragės klu
bas, Vilniaus krašto. Nepris
tatė: R. Katalikių federacija 7, 
Lietuvių susivienijimas (SLA) 

t„Tolkašokio" sūkuryje... Tautinių rūbų margumą, lietuviškų šokių įvairumą ir besišypsančių veidų jaunatviš
kumą pamatysite „Grandies", tautinio jaunimo ansamblio, 40 metų jubiliejiniame pokylyje. Pokylis vyks gegu

l ė s 15 d. 5 vai.p.p. ,,Willowbrook Ballroom* salėje. Bilietus galite užsisakyti, iki gegužes 1 d. paskambinę Da
liai Trakienei tel. 708-598-5827. Nuotr. B. Skvirblio 

MINTY& APIE MOTINĄ 
Pavasaris atneša šviesą, 

naują viltį, naują gyvenimą. 
Saulė, lyg dovaną, paskleidžia 
žemei ir jos gyventojams 
skaidrių, šiltų spindulių. Pa
mažu kinta žemės veidas. 
Darželiuose sumirga įvairių 
spalvų gėlės, tas grožis palie
čia ir mūsų kasdienybę. Lyg į 
tėviškę, sugrįžta paukščiai. 

Tame bundančios gamtos 
laikotarpyje viena diena ski
riama prisiminti, pagerbti mo
tiną. Šių dienų žmogus nera
mus, nepastovus. Skaitant 
spaudą, atrodo, kad jis pasi
rengęs pastumti silpnesnį, 
parodyti savo galią. Šiandien 
nepaprastai liūdni vaizdai ir 
pranešimai televizijoje. Su ry
šulėliais, vaikus vedinos ar 
nesančios juos ant rankų, per 
kalnus ir slėnius bėga moti-

3 atstovus, Lietuvių demok
ratų sąjunga — Balzekas 3 
ats. ir Lietuvių respublikonų 
sąjunga — Oksas 3 ats. Ka
dangi ne visos organizacijos 
pristatė savo atstovus, todėl 
dar nebuvo nuspręsta, kuri or-
ganizacija perims vadovavi
mą. Šios organizacijos skubiai 
prašomos siųsti atstovų pa
vardes pirm. Evelynai Oželie-
nei ar į Jaunimo centrą. 

Konferencija buvo sėkminga 
ir darbinga, visi nutarė akty
viau dirbti atsikuriančios Lie
tuvos labui. Čikagos ALTo 
valdyba širdingai dėkoja 
spaudai, ypač .JDraugui" už 
skelbimus ir „Margučiui IT, 
(nors ir ne taip daug skelbė), 
Baltic kepyklai už saldumy
nus, taip pat ir Racine kepyk
lai, ir visiems dalyviams, pa
rėmusiems ALTą moraliai bei 
materialiai. 

Konferencija baigta, visiems 
giedant „Lietuva brangi"... 
Po to buvo kavutė ir laisvi 
pašnekesiai. Ta pačia proga 
noriu pastebėti, kad į ALTą 
įsijungė neseniai atvykusi 
Dirdienė, Sveikiname ir ti
kime, kad daugiau naujųjų 
emigrantų įsijungs į mūsų or
ganizacijas. 

Ant. Repšienė 

nos. Palikusios namus, sody
bas, bėga į nežinią. į vargą, 
bėga nuo smurto, persekio
jimų, o gal ir mirties. Nesun
ku suvokti, ką išgyvena moti
na, kai ant jos rankų pravirks
ta alkanas kūdikis, o ji neturi 
nei pieno, nei duonos kąsnelio. 
Lieka tik nusiraminimo žo
džiai, gal kas padės, gal greit 
baigsis benamio, išvietinto 
žmogaus kelionė. 

Istorija kartojasi. Prisime
nam, kai prieš daugelį metų, 
palikusios savo tėviškę ir visa, 
kas buvo taip sava ir brangu, 
su mažais vaikais vežimuose 
bėgo ir mūsų motinos nuo ar
tėjančio karo, persekiojimų ir 
Sibiro tremties. Gal ir jos gal
vojo, kad kas nors tą grėsmę 
sustabdys ir tuoj grįšime na
mo. 

Artėjant Motinos dienai, 
mintis nubėga į tolimą, bet la
bai dar vis brangią praeitį. 
Motinos gyvenimą skaitome 
kaip knygą, lapas po lapo. 

Prisimeni su motina praleis
tas gražiausias dienas ir lyg 
girdi ramybę bei poilsį nešan
čią lopšinę. Motina — turbūt 
kaip joks kitas žmogus, išgy
vena didelį džiaugsmą glaus
dama, glostydama savo nauja
gimį, juk tai nauja gyvybė, 
naujas mažas žmogus. Vaikui 
sergant, motina nepasitraukia 
nuo jo lovelės. Metai greitai 
bėga, vaikas paūgėja, priima 
Pirmąją Komuniją. Motina ne
gali paslėpti savo džiaugsmo, 
kad jos vaikas suartėjo su sa
vo Kūrėju, atiduoda save Jo 
globai ir pažada eiti Jo rodo
mu keliu. Smagu palaiminti 
sūnų ar dukrą, sukuriant 
jiems savo šeimą, nors, kaip 
žaibas praskrenda mintis, 
kad, kuriant naują, susiardo 
senoji Šeima, bet greitai grįžta 
realybė, kad taip turi būti. Tai 
vis džiugūs gyvenimo momen
tai. Ne visas motinos gyveni
mo kelias ramus ir tiesus. Jis 
išpintas mažesniais ar dides
niais vingiais. Dažnai džiaugs
mas pasikeičia skausmu. 

Nežinau, ar galima įsivaiz
duoti, ką išgyvena motina, pa
lydėdama jauną, vos tik ban

džiusį pradėti savo gyvenimą, 
ruošiantis įgyvendinti savo 
troškimus sūnų ar dukrą į 
aražinojo poilsio vietą ir ta
riant paskutinį sudiev, pasku
tinį — aš tave labai myliu. 
Nuostabi motinos širdis, ji pa
kelia ir džiaugsmą, ir skaus
mą. Gerbiame, mylime, drau
gaujame su ja ir kaip gera, jei 
ji dar netoli mūsų. 

Didesnę patirtį įsigyjame 
per savo nesėkmes, klaidas, 
nusivylimus ar sudužusias 
svajones, bet geriau motinas 
suprasime ir įvertinsime tik
tai pačios tai išgyvenę. 

Kiekvienais metais Pal. Jur
gio Matulaičio misija ruošia 
Motinos dienos painėjimą — 
pietus, su tai dienai pritaikyta 
programa. Šiais metais Moti
nos diena gegužės 9 d., 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Reikia iš anks
to užsisakyti stalus ar vietas 
pas Vandą Gvildienę tel. 630-
271-9136. Renginiui ruošti su
darytas komitetas (pirm. Ire
na Kazlauskienė), kuris rūpi
nasi, kaip gražiau priimti 
viešnias ir svečius, papuošti 
salę, kad visiems būtų smagu; 
jauku. Programą atlikti sutiko 
muz. Dariaus Polikaičio vado
vaujamas vaikų choras. Ska
nų maistą pagamins Aldona 
Šoliūnienė. Pasikvieskite savo 
mamą, močiutę, tetas, visą 
šeimą į šį labai gražų ir pras
mingą renginį. 

Tą dieną visos moterys pa
mirškime savo virtuvę, indų 
plovimą. Būkime linksmos sa
vo šeimos, giminių, draugų ir 
pažįstamų malonioje drau
gystėje. Paskubėkite užsisaky
ti vietas. 

Bronė Nainienė 
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• American Lithuanian 
Club, Inc., Whiting, NJ, glo
boja Lietuvoje tris našlaičius. 
Pra tęsdami globą kitiems 
metams, atsiuntė $450. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičiu 
g lobos" komitetas , 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (ak.) 
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Lemonto LB apylinkės revizijos komisija vieno posėdžio metu tikrina valdybos kasos knygas, įvairių renginių 
veiklos apyskaitas ir kitus dokumentus prieš metinį apylinkės narių susirinkimą Pasaulio lietuvių centre U 
kairės- Aleksas Karaliūnas. Algis l'rbutis, Stasys Džiugas ir Vytautas Jasinevičius. 

• Ieškoma* rastinės dar-
buotojas-a. Reikia gerai mo
kėti lietuvių ir anglų kalbas, 
vartoti rašomąją mašinėlę ir 
„Microsoft Office" programas. 
Susidomėję prašomi siųsti 
„resume": Office, c/o Drau
gas, 4548 W. 63 St., Chica
go, IL 60629. 


