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Konservatoriai „sveiksta" be 
Gedimino Vagnoriaus 

Vilnius, balandžio 10 d. 
(BNS) — Konservatorių parti
jos vicepirmininkė Rasa Juk
nevičienė teigia, kad iš parti
jos pašalinus buvusį premjerą 
Gediminą Vagnorių, partija 
ėmė „sveikti". 

„Partija pereina į 'povagno-
rinį' etapą — mes sveikstame, 
partijoje pagaliau vyksta atvi
ros, vidine demokratija pa
remtos diskusijos, nebėra in
trigų, nebėra grupuočių kū
rimo", Seimo narė sakė pirma
dienį spaudos konferencijoje. 

R. Juknevičienė pripažino, 
kad visus metus besitęsęs 
„alinantis viešas puldinėjimas 
iš vidaus" padarė daug žalos 
„ir partijos įvaizdžiui, ir ben
drajai sveikatai". „Mes steng
simės, kad nebūtumėme to
liau įveliami į nuolatinius 

ginčus apie praeitį bei kaltę. 
Mes turime sunkiai, bei gerai 
dirbančią vyriausybę, ir tai 
yra mūsų privalumas", kalbėjo 
R. Juknevičienė. 

J i pažymėjo, kad dabar kon
servatorių partijos politika 
tapo „labai aiški, skaidri ir su
prantama tai daliai žmonių, 
kurie nesitenkina 'makaronų 
kabinimu'". 

G. Vagnoriaus šalininkai, R. 
Juknevičienės teigimu, „pro
paguoja mistinį klasikinį mo
dernų konservatizmą". 

Keliolika G. Vagnoriaus ša
lininkų Seime kovo pabaigoje 
susibūrė į Nuosaikiųjų kon
servatorių frakciją ir toliau 
kritikuoja tiek konservatorių 
partijos vadovybę, tiek An
driaus Kubiliaus ministrų ka
binetą. 

^ j Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotru Spaudos konferencijoje Seime pirmosios atkurtos La'.uvos vyriausybes ministrai (iš kairės) Jonas Birziškis. 
Romualdas Kozyrovičius, Leonas Ašmantas, spaudos atstovą? Ctslovas Juršėnas, premjerė Kazimiera Prunskienė bei 

Kpstudo Vanago Eltai nuotr 

„Mažeikių naftos" ir „LUKoil" 
derybose pasiektas lūžis 

Vilnius, balandžio 10 d. 
(Elta) — JAV verslovės „Wi-
lliams" valdomos „Mažeikių 
naftos" ir Rusijos susivieniji
mo ,.LUKoir derybininkai tei
gia praėjusią savaitę Londone 
žengę žingsnį į priekį tarpusa
vio supratimo kelyje, tačiau 
jie nežino, kada gali būti baig
tos derybos ir pasirašytas dvi-

Savo ruožtu ,MJKoil Bal
tija" valdybos pirmininkas 
Ivan Paleičik pakartojo naują 
Rusijos firmos nuostatą, kad 
šiuo metu „LUKoil" nenori įsi
gyti 10 ar 30 procentų „Mažei
kių naftos" akcijų. „Norime 
kartu daryti verslą, kad 'Ma
žeikių nafta' pamatytų, jog 
mes patikimi bendradarbiai ir 

stiprinimas ir plėtimas užti
krins mūsų piliečių ekonomi
nę stiprybę ir socialines ga
rantijas". „Tik tada mes Euro
pai būsime parmetė, o ne 
atsilikusi provincija", teigė jis. 

Buvęs ekonomikos mini
stras Vytas Navickas teigė 
pasigendąs ryškesnės finansų 

šalis susitarimas dėl 10 metų galime sėkmingai dirbti kar-
bendradarbiavimo. 

Kitas bendros derybų darbo 
grupės susitikimas numatytas 
gegužės pradžioje. Iki to laiko 
derybininkai, pasak „Mažei
kių naftos" generalinio direk
toriaus Stephen Hunkus, turi 
daug ką apskaičiuoti ir įver
tinti konkrečius dalykus: ko
kiomis sąlygomis „Mažeikių 
naftai" priimtina pirkti-žalia
vą iš „LUKoil", dėl „LUKoil" 
priklausančios naftos perdirbi
mo, kuriame dalyvautų „Ma
žeikių nafta" ir „LUKoil Balti
ja", taip pat dėl „LUKoil Balti
ja" naftos produktų pirkimo iš 
Mažeikių. 

Pasak „Mažeikių naftos" va
dovo, Londone nekalbėta apie 
susivienijimo akcijų pardavi
mą Rusijos verslovei mainais 

tu", sakė „LUKoil" atstovas. 
Jo teigimu, „LUKoil" susi

vienijimui tokia ilgalaikė su
tart is būtų pirmoji užsienyje, 
todėl ją reikia kruopščiai pa
rengti, nes nė viena pusė ne
turi teisės padaryti klaidų. 

I. Paleičik aiškino, kad 
„LUKoil" ir „Mažeikių nafta" 
pastaruoju metu viena kitą vis 
geriau supranta — tai rodo, 
kad pagal kiekvieną mėnesį 
pasirašomas trumpalaikes su
tar t is pastoviai tiekiama 
žaliava Mažeikių naftos per
dirbimo įmonei, jos kaina per 
pastaruosius tris mėnesius 
sumažėjo beveik doleriu už 
statinę ir priartėjo prie „LUK
oil" kainos, už kurią ši firma 
naftą eksportuoja per Vents
pilį. 

už žaliavos tiekimo garantijas. 

Buvusiam policijos komisarui 
nelemta tapti Kauno meru 

Vilnius, balandžio 10 d. Kas bus naujuoju NS kandi-
(Elta) — Naujoji sąjunga (so
cialliberalai) nebekels buvusio 
Kelių policijos vyriausiojo ko
misaro Gedimino Žemaičio 
kandidatūros į Kauno miesto 
merus, pareiškė Naujosios są
jungos (NS) pirmininkas' Ar
tūras Paulauskas pirmadienį 
„Radiocentro" laidoje. 

NS vadas sakėsi likęs ne
patenkintas G. Žemaičio pasi
rengimu pirmajam mero rin
kimų ratui. Jį nuvylė ir šio 
partijos kandidato kalba, pa
sakyta praėjusį ketvirtadienį 
Kauno miesto tarybos posė
dyje. 

Pirmajame naujosios Kauno 
miesto tarybos posėdyje buvo 
bandyta išrinkti merą iš dvie
jų kandidatų. Dėl šio posto 
varžėsi Lietuvos laisvės są
jungos vadas Vytautas Šus
tauskas bei NS atstovas G. Že
maitis, tačiau abiem pritrūko 
balsų. 

Žiniasklaida teigia, kad po
sėdyje pasakyta G. Žemaičio 
kalba daugeliui sukėlė ne tik 
šypsenas, bet ir audringą juo
ką, ypač tada, kai kandidatas 
prisiekinėjo esjjs „čistakrov-
nas" lietuvis. 

datų, žadama nuspręsti NS 
prezidiumo posėdyje. Kaip vie
nas iš galimų kandidatų į 
Kauno mero postą minimas 
NS Kauno skyriaus pirminin
kas Erikas Tamašauskas. 

Išrinkti merų pirmuosiuose 
posėdžiuose nepavyko pen
kioms taryboms. Todėl šią sa
vaitę bus rengiami ne tik Kau
no, bet ir Palangos, Panevėžio, 
Visagino miestų ir Trakų rajo
no savivaldybių tarybų posė
džiai, kur dar kartą bus ban
doma išrinkti vadovus. 

* P e r kovo mėnes i L ie tu
v o s įmonių, besiruošiančių 
savo darbuotojus atleisti gru
pėmis, skaičius išaugo dau
giau nei dvigubai: nuo 7 iki 
15. Kovą įspėjimai apie atlei
dimus iš darbo buvo įteikti be
veik 700 žmonių. Darbo biržos 
duomenimis, balandžio 1 die
ną 2,100 Lietuvos darbininkų 
turėjo įspėjimus apie grupi
nius atleidimus iš darbo. Iš 
viso grupiniai atleidimai nu
matomi 59 įmonėse. 'Eita' 

* Palygint i su p raė jus iu 
mėnes iu , nedarbo lygis Kau
ne išaugo 0 2 proc. ir šiuo me-

minisUai Rimvydas Jasinevičius ir Vitas Navickas. 

Pirmoji atkurtos Lietuvos 
vyriausybė pažymi 10-metį 

Vi ln ius , balandžio 11 d. 
(BNS) — Pažymėdami pirmo
sios atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės suforma
vimo 10-metį, kai kurie jos na
riai pasigenda ateities raidos 
planų. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį 6 pirmosios vyriau
sybės nariai dalijosi prisimini
mais apie tuometinio ministrų 
kabineto darbą. Pirmoji vy
riausybė prisiekė 1990 metų 
balandžio 11 dieną. 

Tuometinė premjerė Kazi
miera Prunskienė prisiminė, 
kad pirmoji vyriausybė buvo 
sudaryta«vien santarvės prin
cipu, siekiant vienintelio tiks
lo — Lietuvos nepriklauso
mybes. J i apgailestavo, kad 
vėliau šią santarvę suskaldė 
vidiniai nesutar imia bei ambi
cijos. 

Buvęs pramonės ministras 
Rimvydas Jasinavičius pa
stebėjo, kad praėjus 10 metų 
po nepriklausomybės atkū
rimo, šiandien da r nėra aišku, 
kokia Lietuva turė tų būti po 
10 ar 20 metų. Jo nuomone, 
ateities planus turėtų kurti ne 
užsienio konsultantai , o val
stybės profesionalai. Pats R. 
Jasinavičius įsitikinęs, kad 
„tik intelektualinio technologi
nio šalies potencialo ugdymas, 

Mažėjantis gynybos biudžetas 
koreguoja stojimą į NATO 

Vi ln ius , balandžio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos gynybos ir 
užsienio reikalų pareigūnai 
pripažįsta, kad dėl mažesnio 
nei planuota gynybos finansa
vimo Lietuva gali būti priver
sta peržiūrėti įsijungimo į 
NATO programą. 

Šeštadienį vykusioje konfe
rencijoje URM Integracijos į 
NATO skyriaus vadovas Rytis 
Paulauskas sakė, kad mažes
nis nei planuota gynybos 
biudžetas gali trukdyti są
veikai su NATO, todėl Lietuva 
turi būti pasiruošusi per
žiūrėti pirminius uždavinius. 

Diplomato nuomone, val
stybės laukia integracijos pro
gramos peržiūrėjimo ir papil
dymo etapas. 

Kariuomenės vado brigados 
generolo Jono Kronkaičio tei
gimu, stojimo programa pa
rengta, atsižvelgiant į ekono
mikos augimo planus. Sulė
tėjus šiam darbui, Lietuva 
turės atidėti kai kurių pro
jektų įgyvendinimą. # „Mes 
turėsim kai ką atidėti ir jau 
atidėjom. Ekonomika negali 
paremti", kalbėjo kariuomenės 
vadas. Pasak jo, sulėtėjo gin
tu siekia 8.5 proc. Per praėjusį 
mėnesį Kauno darbo biržoje 
užsiregistravo 2.571 bed?rbis. 
i s jų 48 proc. — mote rys y/,-,, 

politikos. Pasak jo, dabar 
„valstybes finansų politika iš 
esmės suvedama į biudžeto 
politiką", nors finansai yra 
žymiai platesnė sritis. 

Pirmoji vyriausybė buvo at
leista 1991 metų sausio 10 
dieną, kilus nepasitenkinimui 
dėl maisto produktų kainų 
šuolio ir gresiant sovietų agre
sijai. 

JAV ragina Lietuvą skatinti 
visuomenės paramą stojimui \ 

NATO 
Vilnius , ba.andžio 8 d. 

(BNS) — Jungtinių valstijų 
nuomone, Lietavai siekiant 
narystės NATO. reikia pla
taus visuome:.es palaikymo, 
politinių pjrtiju pritarimo, 
skatinti valstybes ekonomikos 
augimą bei didinti gynybos 
sistemos biudžetą 

Tai JAV Gynybos departa
mento Europos ir NATO rei
kalų vyriausiasis direktorius 
Joseph Garrett sakė meti
niame dvišalės Lietuvos ir 
JAVJ darbo grupės susitikime, 
įvykusiame balandžio 7 d. Va
šingtone. 

Konsultacijose Lietuvos de
legacijai vadovavo krašto ap
saugos viceministras Romas 
Kulikauskas, JAV — J. Gar
rett. 

Pareigūnu susitikime pažy-

kluotės įsigijimas, kareivinių 
remontas. 

Per pir:::uosius du šių metų 
mėnesius prasto apsaugos si
stema ga\" 68 proc. jai numa
tyto finansavimo. Pernai KA 
sistemos ^nansavimo planas 
buvo įvykdytas 74 proc. Dabar 
Krašto a; ~augos ministerija 
už Statybos darbus, komuna
lines bei kitas paslaugas sko
linga apie ">0 mln. litų. Beveik 
pusę šios -urnos sudaro KAM 
įsiskolinimai už praėjusius 
metus. 

Pristat 
vystymo 
vadas te 
Lietuva 
pastovio 

amas kariuomenes 
anus, kariuomenės 
'. kad 2008 metais 
tina turėti 23.000 
s kariuomenes ka

rių ir 50.' K 0 — aktyvios atsar
gos. 

Pirmos: - nepriklausomybes 
metais Lietuvoje atitinkamai 
buvo 30 (" :0 pastoviosios ka
riuomene- ir 20.000 — akty
vios stsarge*. 

Pasak •'< Kronkaičio. Lietu
vos planu- NATO remia ir pa
laiko, sąr.ngos valstybes pa
deda liet avių karių mokyme, 
skiria finansinę paramą, dova
noja ginkluotės. „Mūsų iš
laidos kuklios, bet mes jas 
naudojam efektyviai ir todėl 
pirmaujame tarp kandidačių į 
NATO", pridūrė kariuomenės 
vadas. 

mėta, kad nuo 1997 metų 
„realijos yra pasikeitusios", 
pranešė Lietuvos ambasada 
JAV. Jungtinių Valstijų Se
natas iš administracijos reika
lauja, kad naujų narvų pri
ėmimas būtų pateisinamas, o 
valstybių-kandidaėių pasiren
gimas — patvirtintas faktais. 

J . Garrett pabrėžė, kad, no
rint įgyvendinti strateginius 
tikslus, būtina didelė visuo
menės parama, ekonomikos 
augimas bei laipsniškas gyny
bos biudžeto didinimas iki 2 
proc. BVP. 

JAV pareigūno teigimu, jo 
valstybė mato Lietuvos ryžtą 
ir pažangą. ..Lietuva yra tei
singame kelyje", pridūrė J . 
Garrett. Jis teigiamai įvertino 
Lietuvos bendradarbiavimą su 
kitomis Baltijos valstybėmis 
bei Lenkija, ir tai. J. Garrett 
nuomone, didina Lietuvos įna
šą į saugumą Europoje. 

JAV delegacijos nariai už
tikrino, kad NATO ir Amerika 
lieka ištikimos atvirų durų 
politikai. Siekiant užtikrinti 
sąjungos plėtros politikos tę
stinumą, pernai balandį per 
NATO viršūnių susitikimą 
Vašingtone buvo patvirtintas 
Narystes veiksmų planas 
(Membership Action Plan — 
MAPI 

„Plano tikslas — siekti, jog 
Lietuva kaip galima geriau 
pasirengtų būsimai narystei 
NATO", sakė JAV pareigūnai. 

Susitikime Užsienio reikalų 
ministerijos Antrojo dvišalių 
santykių departamento vado
vas Aurimas Taurantas pris
tatė Lietuvos vykdomus regio
ninio bendradarbiavimo pro
jektus. Jo teigimu. Lietuva 
didelį dėmesį skiria santykių 
su Rusija. įskaitant ir Kara
liaučiaus sritimi, vystymui. A. 
Taurantas pakvietė Jungtines 
Valstijas aktyviau įsitraukti į 
konkrečių Baltijos jūros regio
ninio bendradarbiavimo pro
jektų įgyvendinimą. 

Lietuvos ir JAV konsultaci
jos vyksta pagal 1998 metais 
pasirašytą Baltijos valstybių 
ir JAV Bendradarbiavimo 
chartiją, kuomet valstjbėa nu
tarė įkurti dvišales ekono
mines bei karines — saugumo 
darbo grupes. 

* E u r o p o s Komis i jos de 
l egac i j a p a n e i g ė spaudos 
abejones dėl jos prisiimtų fi
nansinių įsipareigojimų Igna
linos atominės jėgainės užda
rymui. EK delegacija praneša, 
kad pernai Seimui priėmus 
Nacionalinę energetikos stra
tegiją, Ignalinos AE uždary
mui nedelsiant paskirta 10 
mln. eurų pagal PHARE tų 
metų programą. EK vadovybe 
Vilniuje pareiškė esant klai
dinga teigti neva jėgaines už
darymui reikės 16 mlrd. Lt, 
nes uždarymo išlaidos yra 
skaičiuojamos periodui iki 50 
metų. 

* „ P a r l a m e n t a r a i p r a 
k a l b ė j o p u s ę mi l i jono" , rašo 
„Respublika" (04.08). Per pra
ėjusius metus Seimo nariai 
paprastais ir mobiliaisiais te
lefonais prakalbėjo beveik pu
sę milijono litų, nors kiekvie
nam parlamentarui nustatyta 
kalbėjimo telefonu riba, kai 
kurie jų, pasirodo, yra plepes
ni — prašnekėjo 135,000 litų 
daugiau. Nors leistą ribą vir
šijančią sumą tautos išrinktie
ji turi padengti patys, iki šiol 
tai padarė tik vienas Seimo 
narys — buvęs premjeras Ge
diminas Vagnorius. 

* Š i e m e t p i r m ą k a r t ą 
p e r p e n k e r i u s L i e t u v o s ka
ro akademijos gyvavimo me
tus į šią aukštąją mokyklą bus 
priimamos merginos, be to, 
žadama atsisakyti neakivaiz
dinių studijų, tačiau atsiras 
magis t rantūra . rašo „Res
publika" (04.08). Tačiau Karo 
akademijos viršininko pava
duotojas administravimo rei
kalams Jonas Juodka mano, 
jog „karyba — ne damoms 
skir tas užsiėmimas". „Vaiki
nų polinkius ir tikslus dau
giau ar mažiau numanome. 
Tuo tarpu dailiosios lyties a ts
tovės mums dar nepažįstamos 
— gal jos į akademiją stos ve
damos tik avantiūristinių idė
jų", neslėpė J. Juodka. 

* „Va l s tybė n e r a d o lėšų 
i š t v e r m i n g i a u s i a m pasaulio 
žmogui paremti", rašo „Lietu
vos aidas" (04.98). Į Lietuvą 
su pergale grįžo ultramarato-
nininkas kretingiškis 58 metų 
Petras Silkinas. Kovo 28 d. 
Australijoje. Nanango mieste
lyje, jis antrą kartą laimėjo il
giausio pasaulyje — 1,000 my
lių bėgimo varžybas. Jveikti šį 
nuotolį buvo pasiryžę 8 bėgi
kai, bet baigė tik trys: lietuvis, 
australas ir vokietė. Deja. 
Šiemet vykstant į Nanangą. 
Huno kultūros ir sporto depar
tamentas pasaulio čempionui 
paremti le.šų nerado. Paremti 
sportininko neįstengė nė Lie
tuvos tautinis olimpinis komi
tetas, aiškindamas tuo. kad 
1.000 myliu ultramaratonas 
nėra olimpine sporto šaka. Su
rinkti reikiamus 8.000 Lt P. 
Silkiniu padėjo Kretingos sa
vivaldybe, verslininkai. Taip 
pat stipria; parėmė jo darbo
viete ..Klaipėdos keliai". 

: L ie tuvos a u t o m o b i l i u 
kel ių d i rekc i j a suska ič ia 
vo, kiek nuostolių padare 
žemdirbiai užtverdami kelius. 
Iš viso valstybinės reikšmes 
keliuose- padaryta daugiau 
kaip 14*.000 litų nuostolių. 

* Ūkio min i s t e r i jo s d u o 
men imi s , iš 15.200 įmonių 
5.100 1998 metais dirbo nuo
stolingai, o 1.200 — buvo ne
mokios. Kit.r 

* Prez iden tu i Va ldu i 
Adamku i b u v o n e t i k ė t a s 
Kęstučio Dirgėlos paskyrimas 
bendrovės „Lietuvos geležin
keliai" generaliniu direktoriu
mi. Pirmadienį paskelbta, kad 
nuo balandžio 11d. šias parei- -
gas užims Seimo pirmininko 
sekretoriato vadovas K Dirgė
la. Komentuodama šį pasky
rimą, prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė sakė: 
„Apie tokius ketinimus prezi
dentas iš anksto informuotas 
nebuvo". BNS žiniomis, prezi
dentūroje dabar spėliojama, 
kuris Seimo pirmininko pa
tarėjas vadovaus, pvz., bend
rovei „Lietuvos dujos". CBNSI 

* „Nauja po l i t inė t i k rovė 
Lietuvoje t u r ė t u ska t in t i 
pilietinį galvojimą, kaip kas 
mato savo šalies ateitį ir ją 
pasirenka", sakė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
šeštadienį vykusiame Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) skyrių pirmininkų pasi
tarime Kaune. „Rinkimų re
zultatai nėra ypatingai blogi 
mūsų partijai. Mūsų linija yra 
teisinga, todėl būsime įver
tinti anksčiau a r vėliau", kal
bėjo partijos vadas. „Mano
me, kad vadinamų 'nuosai
kiųjų' atsiskyrimas t iktai pa
dės mums, ir nebus įspūdžio, 
kad Tėvynės sąjunga ta rp sa
vęs nesutaria". 

* Vyriausybė sva r s t ė , ta
č i au n u t a r ė atidėti karinių 
poligonų plėtimo planą. Kraš
to apsaugos ministerija nori 
turėti apie 25,000 hektarų plo
to karinių poligonų. Lietuvos 
žaliųjų judėjimas (LŽJ) protes
tavo prieš karinių poligonų 
plėtimą ir ketino kreiptis dėl 
to į teismą. Žalieji teigė, jog 
KAM, bandydama išplėsti ka
rinių poligonų teritoriją, ig
noruoja Žemės, Saugomų te
ritorijų ir Teritorijų planavi
mo įstatymus bei vyriausybės 
nutarimus. Žaliųjų teigimu, 
esamų poligonų teritorijos 
išplečiamos beveik 6 kartus. 
Krašto apsaugos ministerija 
kategoriškai su tuo nesutinka 
ir teigia, jog sovietų laikais 
kariniai poligonai užėmė apie 
60. 000 hektarų. 

* Lietuvos b a n k o duo
menimis, kovo pabaigoje ofi
cialiosios valstybės tarptauti
nes atsargos sudarė 1 milijar
dą 293 mln. dolerių. Per mė
nesį jos sumažėjo 77.5 mln. 
dol., arba 5.7 proc. 

* Banku mil i jonai atite
ko „Vilniaus b r igada i " , tei
gia „Respublika" (04.08). Pa
dirbinėdami bankų korteles 
Vilniaus nusikaltėliai iš sąs
kaitų susišlavė milijonus dole
rių. Per dvejus metus jie suge
bėjo pavogti apie 3 mln. JAV 
dol. Vadinamosios „boksinin
kų" grupuotės tinklas apėmė 
prabangius Vilniaus naktinius 
klubus, restoranus, degalines, 
bankus Nusikaltėliai, naudo
damiesi naujausia slapta tech
nika ir žmonių patiklumu, per 
pusvalandį iš banko sugebėjo 
ištraukti 50.000 dolerių. Ma
noma, kad mafijos veiklą galė
jo remti aukšti Lietuvos teisė
saugos pareigūnai. lEhai 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
PASIŽMONĖJLMO NAUDA SVEIKATAI 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD 

Bet kuris sveikata besi
rūpinantis žmogus šiandien 
jau žino naudą sveiko maisto, 
reguliaraus darbo — mankš
tos ir pakankamo poilsio iš
simiegam. Vis tik daugelis to
kių asmenų greičiausiai nenu
mato svarbos d3r vieno iš 
esmes svarbaus geros sveika
tos įsigijimui ir užlaikymui 
dalyko, kas yra nuoširdus pa-
sižmonejimas — visuomeninis 
bendravimas. 

Su žmonėmis 
bend rav imas re t ina 

sus i rg imus 

Atlikti tyrimai nurodo, kad 
visuomeninė paspirtis gali 
talkinti apsaugant nuo ligų ir 
greitinti nuo jų pasitaisymą. 
Dar to negana. Tyrimai pa
rodė, kad su kitais artimai 
bendraują asmenys mažiau 
vargsta nuo jtampos ir yra ge
riau nusiteikė už tuos. kurie 
vien savyje užsidarę gyvena. 
Abu šie dalykai — mažesne 
įtampa ir šviesesnis žvilgsnis į 
gyvenimą — rišasi su geresne 
sveikata. Iš čia ryškėja nauda 
lietuviško pasižmonejimo, mū
sų bendru maldų kaimuose 
per gegužines — birželines ir 
Kryžiaus keiius. tos neuž
mirštamos taikos, jaunimo ge
gužinės, vakaruškos, gedulo 
pietūs ir vestuvės. 

Gydytojas Dean Ornish savo 
naujoje knygoje ,.Meilė ir iš
likimas" tvirtina, kad kai žmo
gus jaučiasi mylimas, aprū
pintas, globojamas, širdingai 
priimamas ir taikinamas, jis 
estvVaimingesr.is ir sveikesnis. 
Toks' žmogus rečiau serga, su
sirgęs, greičiau pasveiksta. 

Anks tyva mi r t i s dažn iau 
lankos i p a s užs idar ius ius 
Taip pat tyrimai susekė, kad 

asmuo, neturintis artimų, jį 
mylinčių draugų ar giminai
čių, net tris ar penkis kartus 
dažniau miršta pirma laiko; 
pvz.. artimų ryšių neturintys 
su savo tėvais asmenys daž
niau suserga vėžiu. 

Prieš 50 metų vienas tyri
mas buvo atliktas Johns Hop-
kins medicinos mokykloje, kur 
sveiki studentai buvo paragin
ti atsakyti apie savo artuma 
su tėvais. Po 50 metų pasiro
dė, kadaise atsakiusieji, jog 
neturi jokio artumo su savo 
tėvais . sirgo vėžiu. 

Visuomenin is 
b e n d r a v i m a s lengvina 

š i rd ies darbą 

Jame Blumenthal su talki
ninkais Duke universitete ty
rė visuomeninio bendravimo 
patirtį 214 ..tipo A" žmonėms. 
Jiems buvo atliktas diagnos
tinės širdies arterijų nuotrau
kos (angiography). Buvo pas
tebėta, Kad mažai visuome
niniai bendraujančiu, širdies 

arterijos buvo gausiau prisk-
retusios negu visuomeniškųjų. 

Redford VVilliams su bendra
darbiais atliko antrą Duke 
universitete tyrimą. Šį kartą 
jie tyrė 1,400 vyrų ir moterų: 
buvo padarytos širdies ar te
rijų nuotraukos ir susekta, 
kad viena jų arterija buvo 
stipriai užkimšta, o laike pen
kerių metų mirė triskart dau
giau nevedusiųjų, negu vedu
sių. 

Visuomeniškiej i r e č i a u 
v a r g s t a n u o uždeg imų 

Sheldon Cohen su bendra
darbiais tyrė 276 sveikus, tyri
mui pasidavusius savanorius. 
J iems į nosis buvo įlašinti slo
gų virusai ir štai kas atsitiko. 
Mažai ar retai visuomeniniai 
bendraują susirgo sloga ketu
ris kartus dažniau negu visuo
meniškieji. 

Štai kas t a l k i n a 
v i suomeniškam ž m o g u i 

Išaiškinama, kad visuome
niškas bendravimas, kaip i r 
lietuviškos pamaldos, kul tūr i
niai bei pramoginiai pobūviai-
pažmoniai, sakysim, renginiai 
..Seklyčioje" Čikagoje, skat ina 
mus užlaikyti sveikus įpro
čius. Mus prižiūrintieji teikia 
mums apsaugos ir atsitaisymo 
žinias nuo įvairių ligų. Drau
gai ir giminės sunkiais laiko
tarpiais palaiko ir ska t ina 
mus teigiamai jaustis . Paga
liau mintis ir kūnas gali veikti 
dar nežinomu būdu, page
rinant sveikatą visuomeniš
kiems asmenims. 

Pažmonių žmonės — visuo
meniškų kultūrinių renginių 
lankytojai gali keleriopai pa
gerinti sveikatą. Todėl visų 
pirma kiekvienas ir kiekviena 
iš mūsų sunormalėkime ir 
sveikiau bendraukime su vi
sais ir visomis. Sunormalėji-
mas įgalins mus, dorai gyve
nant, nekenkti sau, k i tam ir 
aplinkai. Tada savo viduje 
jausime taiką, džiaugsmą ir 
gerumą. Už tai^dirbkite ats i ra
dimui normalių draugų ir 
šeimų mūsų aplinkoje; vei
kime idant mumyse ir kituose 
pagausėtų pasigailėjimas ir 
apsauga. Išmokimas veiklos, 
kuri didins art imumą irgi yra 
svarbus. 

Artimumas vien k i tam ki
tai, yra svarbiausias dauge
liui žmonių, patenkinamas 
bendravimas yra ilgo ir sveiko 
gyvenimo paslaptis, kas yra 
gyvybiškai svarbu ne tik 
mums čia, bet ir ten Tėvynėje. 

Jų bendros maldos, dainos ir 
pašnekesiai tarpusavyje palai
ke ne tik kūno, bet ir dvasios 
sveikatą. 

Pasiskaityti prof. Thomas 
G. Plante, Ph. D. Health Be-
nefits of Ralationships, Octo-
ber. 1998. Vol. 17. LO Sėkmės! 

karto. gaus išsilavinimo. Be to, nu-

paskatina smalsumas. nora> 
pamėgdžioti suaugusius ar 
draugus. Nemaža Įtaką turi ir 
televizija bei reklama. 

neištekėjusios moterys ir naš
laujantys vyrai. 

Daugiausia rūkalių yra Ki
nijoje: maždaug 300 milijonų. 

Pasižmonej imo „Seklyčioje" (Čikagai metu prasmi. j . i i laiką leidžia (iš kairės): J. Masilionis, V. ir A. Urbonai. 

NERINGA KVIEČIA 
„ N e r i n g a y r a g r a ž i a u s i a v ie ta ir ger iaus ia pa t i r t i s , k u r i a 
v a i k a s ga l i t u r ė t i j o gyvenime" , ske lb ia Neringos s tovyk
l a u t o j a s 

RŪKYMO ŽALA 
Rūkančių tėvu vaikai 1,5 Rūkyti paskatina žemas gy-

karto dažniau įgyja šį žalinga vemmo lygis, socialinė netvar-
įprot). negu nerūkančiųjų. O ka. nedarbas, vienatvė. Mok-
rukančiųjų broliams ar sese- slininkai pastebėjo, kad šis 
rims ši rizika padidėja 2.5 įprotis priklauso ir nuo žmo-

Vaikus ir paauglius rūkyti statyta, kad dažniausiai rūko 

Suaugusiųjų motyvai kito- Ši skaičių kasmet 10 proc. 
kie: jie nori atsipalaiduoti, pa- padidina „išsilaisvinusios" mo-
simegauti. pagerinti protinę terys. 
veikla. Tad kurie laimingesni O išsivysčiusiose šalyse per 
ir sveikesni: nerūkantieji, su- pastarąjį dešimtmetį rūkan-
gebantys savarankiškai atsi- Oiųjų skaičius sumažėjo. Su 
palaiduoti, ar tie. kuriuos rūkymu kovojančios progra-
gelbsti cigaretės? mos sugebėjo jteigti, kad „gro-

Neringos stovykla yra vieta, 
kurioje susikuria naujos drau
gystės ir amžini prisiminimai. 
Neringa yra gražiausia vieta 
ir geriausia pat i r t i s , kurią vai
kas gali turėti jo gyvenime. 

Kai pirmą sykį įvažiuoji į 
Neringos stovyklą, pro tą 
siaurą žvyruotą kelią, įmano
ma pajusti, kad ateinančias 
dvi savaites bus įmanoma sto
vyklauti be rūpesčių, sukurti 
naujas draugystes ir išmokti 
visokių naujų ir įdomių da
lykų. 

Neringoje vaikai gali pra
leisti dvi savaites bendrauda
mi su bendraamžiais iš visos 
Amerikos ir Kanados. Kiekvie
nam namelyje gyvena maž
daug dešimt vaikų, kuriems 
yra paskirtas vienas vadovas, 
kur is juos visokeriopai globo
ja . 

Stovyklos metu galima išky
lauti Vermonto miškuose, 
sportuoti, plaukti tvenkinyje, 
vaidinti dramatiškus lietuvių 

žio dievaičio" t i tulas priklauso 
ne vyną maukiančiam ir ciga
retę „žindančiam" jaunikai
čiui, o sveikam ir fiziškai stip
riam vaikinui. Štai ką reikia 
mėgdžioti! 

Kai pasimėgaudami trau
kiate dūmą, atminkite, kad 
tuo metu savo organizmą nuo
dijate anglies oksidu, nikoti
nu, acetonu, skruzdžių rūgšti
mi, ciano vandeniliu, amonia
ku, akroleinu bei kanceroge
nais, „aprūpinate" jį auglių 
vystymąsi skatinančiomis me
džiagomis — benzolu, formal
dehidu, korbazoliu, aromati
niais aminais bei nitrozami-
nais (sukeliančiais šlapimo 
pūslės vėžį). Beje, daugumos 
šių komponentų koncentracija 
viršija visuose kituose produk
tuose ir aplinkoje esančią kon
centraciją. Ne cigaretė, o tikrų 
tikriausias reaktorius! Nuo jo 
neapsaugo net filtras. Štai ko
dėl nerūko tabako magnatai. 

60-90 proc. rūkančiųjų nori 
atsisakyti rūkymo, 40-60 proc. 
bent kartą per metus pabando 
jo atsisakyti. Ir tik 2-3 proc. 
kasmet visiems laikams atsis
veikina su cigarete. Pasak 
mokslininkų, liautis rūkyti la
biausiai trukdo: 

nepakankama motyvacija, 
dėl kurios kaltas pats žmogus; 

priklausomybė nuo tabako. 
Kai kurie duomenys rodo, kad 
20-25 proc. rūkalių organizme 
pastebima toksikomanija (ji 
ypač stipri, kai rūkoma ilgiau 
negu 15-20 metų). Tačiau 
praktika rodo, kad susidūrę 
su realia grėsme, atsisako rū
kyti net 30 metų „stažą" turin
tys rūkaliai. 

Jeigu patys neįstengiate at
sisakyti cigaretės, kreipkitės į 
gydytojus. Nelaukite, kol gied
rame jūsų gyvenimo danguje 
susitvenks grėsmingi debesys! 

I - |\ \ u n o s SĮ;;<II(IOSJ 

istorinius įvykius, praleisti 
laiko meno namelyje, nusira
minti beržų s entovėje ir paro
dyti savo kūrybingumą per 
vaidinimus prie laužų, šokiuo
se ir per vėliavų nuleidimus. 

Maistas ta p pat yra pasa
kiškas. Nerir.sros kepėjai moka 
kepti visokiu rūšių maistą ir 
karts nuo karto jie iškepa net 
tradicinius lietuviškus val
gius. Kai va:iuoji į Neringą, 
nereikia rūpintis, kad nebus 
užtenkamai maisto, nes per 
pusryčius, pittus ir vakarienę 
įmanoma valgyti kiek tik nori. 
Net būna priešpiečiai ir nakti
piečiai kur kepėjai pavaišina 
vaikus skanumynais. 

Neringa yra labai gera vieta 
vaikams, nes mažesnieji vai
kai stovyklai, a šalia vyresnių 
vaikų. Tokiu i>ūdu mažesnieji 
gali „pasimokyti" iš vyresnių, 

o vyresnieji išmoksta truputį 
„atsakomybes" ir patiria kaip 
tinkamai elgtis su jaunes
niais. 

Šiom dviems nuostabiom 
savaitėm pasibaigus, būna 
įmanoma pasilikti trečiai, bet 
tiems, kurie negrįžta pirmą 
sykį nuo jų atvykimo, pasida
ro liūdna. Nenorint išvykti 
vaikams, būna liūdna ir nera
mu, todėl labai dažnai vaikai 
keičiasi telefono numeriais ir 
adresais, tuo pačiu planuoda
mi grįžti kitais metais. 

O tie, kurie jau per dideli 
grįžti stovyklauti, dažniausia 
yra taip pamilę Neringą, tad 
grįžta vadovauti. 

Ir jūs pamilkite Neringą! In
formaciją apie 2000 m. stovyk
las gali suteikti vedėja Dana 
Grajauskaitė, tel.: 617-923-
4583 arba e paštas: 

neringa@yahoo.com. Pasi-
matykime stovykloje! 

Domas Gud inskas , 
Neringos stovyklautojas, 

16 metų amžiaus 

DAUG LIETUVOS PILIEČIŲ UŽSIENYJE 
DINGSTA BE ŽINIOS 

Vilnius, kovo 28 d. (Elta) 
— Statistikos duomenys pa
neigia vyraujančią nuomonę, 
kad dingusiomis be žinios daž
niausiai tampa jaunos mergi
nos ir moterys, užsienyje pati
riančios seksualinę prievartą. 
Didžiausią dalį dingusių ir ne
surastų Lietuvos piliečių su
daro darbine) amžiaus vyrai. 

Tokią informaciją žurna
listams antradienį pateikė Po
licijos departamento Krimi
nalinės policijos Kriminalinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos 
komisaras Igoris Ksendzovas. 
Jo teigimu, tarp 3§8 per pra
ėjusius metus ieškotų ir nesu
rastų asmenų yra 285 vyrai. 
103 moterys ir 30 nepilname
čių. Tik 51 iš nesurastų mote
rų yra jaur.'-snė kaip 35 metų 
ir galėjo :. pti sekso verslo 
auka.sake i Ksendzovas. 

Darbingų vyrų migracija iš 
Lietuvos į užsienio valstybes 
prasidėjo 1990 metų viduryje, 
kai padaugėjo galimybių lais
vai keliauti, o vidaus ūkį už
griuvo reformos. Daug vyrų 
vykdavo dirbti ir į Rytus (Ru
sija bei Baltarusija), ir į Va
karus (Lenkija bei Vokietija). 

Pasak I. Ksendzovo, Lietu
vos institucijos turi tikslių 
duomenų, kad daugelis vyrų 
užsienyje tapo nusikaltimų 
aukomis. Pareigūnas sakė ap
gailestaująs dėl per didelio 
Lietuvos žmonių pasitikėjimo 
įvairiais tarpininkais, siūlan
čiais darbą užsienyje. Lietu
viai patiki pažadais ir sutinka 
dirbti be sutarčių. 

Kaip sake komisaras, ir da
bar daug Lietuvos vyrų nele
galiai dirba statybininkais Če
kijoje. -Juos neformaliai valdo 
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Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 
Valančios pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ir iš to pelnosi Ukrainos orga
nizuotų nusikaltėlių grupuotė. 
Todėl tie asmenys, kurie Čeki
jos kriminalinės policijos bei 
Lietuvos diplomatinių tarny
bų padedami sugrįžta į na
mus, yra fiziškai ir morališkai 
suluošinti. 

Nepaisant liūdnos patirties, 
I. Ksendzovas sakė nesutin
kąs su dažnai kartojamu teigi
niu, kad kasdien dingsta be 
žinios po tris Lietuvos žmones, 
ir valstybėje nežinia kas daro
si. Praėjusiais metais kaip 
dingusių be žinios buvo 
ieškoma 1,313 asmenų. 925, 
arba 70.4 proc. ieškomųjų bu
vo surasti. 

Kiekvienas dingės žmogus 
yra problema ir didžiulė trage
dija jo šeimai, valstybei — tai 
dar ir materialine našta, nes 
vieno dingusiojo paieška kai
nuoja vidutiniškai apie 10.000 
litų, o ieškant Interpol'o kana
lais — dar daugiau. 

Tuo tarpu Administracinių 
teisės pažeidimų kodeksas ne
numato atsakomvbės už mela-
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gingą pranešimą apie žmonių 
dingimą. Todėl atsi t inka ir 
taip, kad šeimai, kaip neteku
siai maitintojo, valstybė kas 
mėnesį moka 500 litų pašalpą, 
o pats maitintojas tuo metu 
uždarbiauja užsienio valstybė
je, sakė I. Ksendzovas. 

* Nacių p e r s e k i o t o j a s i i 
S imon Wiezen tha l c e n t r o 
pareikalavo nedelsiant įka
linti karo nusikaltimais kalti
namą Aleksandrą Lileikį, ku
rio teismas pernai buvo su
stabdytas dėl blogos teisiamo
jo sveikatos. Centro skyriaus 
Izraelyje direktorius Efraim 
ZurofT antradienį pranešė nu
siuntęs laišką Lietuvos gene
ralinės prokuratūros Specialių 
tyrimų skyriaus vyriausiajam 
prokurorui Rimvydui Valentu-
kevičiui, kuriame prašo suimti 
A. Lileikį ir uždaryti į kalėji
mą. Raginimą suimti A. Lilei
kį centro atstovas parašė suži
nojęs, kad kaltinamasis geno
cidu išleido atsiminimų kny
ga ..Akivaizdu, kad jei ponas 
Lileikis yra pakankami svei
kas parašyti tokią knygą, jis 
tikrai pajėgus atsakyti už sa
vo nusikaltimus", rašo E. Zu-
rotf. ' BNS i 

• Ar tė j an t Leipal ingio 
miestelio (Lazdijų r.) 500 
metų jubiliejui (2003 m.), lei-
palingieciai Vilniaus mokytojų 
namų svetainėje surengė li
teratu rinę-muzikinę popiete. 
Čia dainuota, bendrauta, ar
monika grieže Zigmas Gavina-
vitius. veikė knygų parodėlė; 
ka tik išleistas 2000 metų Lei
palingio kalendorius. 
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APIE LF, LB IR ĮSTATŲ 
PAKEITIMUS 

oį šeštadienį, balandžio 15 
dieną, įvyks Lietuvių fondo 
narių metinis suvažiavimas. 
Ta proga — pokalbis su lietu
vių fondo valdybos pirmininku 
Povilu Kilium. 

— P o n e p i r m i n i n k e , k a s 
naujo Lietuviu fonde? 

— Pirmiausia tai džiau
giuos, kad šių metų pradžioje 
LF narių įmokos pasiekė de
šimties milijonų dolerių sumą. 
Tai parodo mūsų žmonių pasi1 

tikėjimą šia institucija. Re
miantis praėjusių kelerių me
tų įnašais, mes manome, kad 
fondas augs ir toliau taip sėk
mingai, kaip iki šiol. Ypač fon
das didėja palikimų dėka. Mes 
džiaugiamės, kad žmonės įra
šo LF į savo palikimus, tuo 
užtikrindami tolimesnį fondo 
klestėjimą, o tai duoda gali
mybe fondui vis didesnėmis 
sumomis remti lietuvišką 
veiklą išeivijoje. 

— Koks procentas įnašu 
yra gaunamas palikimais? 
„. — Paskutiniu metu. saky
čiau, netoli aštuoniasdešimt 
procentų. Kartais ir tie paliki
mai yra kitokio pobūdžio. Pa
vyzdžiui: Miami lietuvių klu
bas po daugelio savo veiklos 
metų nustojo veikęs ir to klu
bo palikimas, pardavus pasta
tus, daugiau kaip 200,000 do
lerių suma, buvo perduotas 
LF. 

— Kovo mėnes į fondo na
r i a m s i š s i u n t i n ė t a m e laiš
ke J ū s minėjote, kad p ra 
ė ju s i ame suvaž iav ime bu
vo patvirtinti kai k u r i e L F 
įstatu p a k e i t i m a i . Malonė
k i t e p a a i š k i n t i , k a s buvo 
pakeista? 

— Iki šiol dauguma LF na
rių atsiunčia savo įgaliojimus 
valdybos, tarybos ar revizijos 
kojnisijos nariams. J au eilė 

-metų- keliamas klausimas ir 
tuo pačiu įtaigaujama, kad 
mes per daug kontroliuojam 
LF veiklą. Tačiau mes visą 
laiką supratome šį reiškinį, 
kaip žmonių pasitikėjimą mu
mis. Jie atsiunčia savo įgalio
jimus, o mes tvarkome fondą 

Povilas Kilius 

pagal jų norus. Kadangi narių 
tarpe diskusijos šiuo klausimu 
tęsiasi ir toliau, tai praėjusia
me suvažiavime fondo valdyba 
pasiūlė pakeisti balsavimo ei
gą tiesioginiu balsavimu suva
žiavimo metu. Kaip tik šis 
įstatų pakeitimas ir buvo pri
imtas. Bet JAV Bendruome
nė, kuri yra tarybos narė, su 
šiuo pakeitimu nesutiko. To
dėl, pagal galiojančius LF 
įstatus, šis balsavimo pakeiti
mas turės būti perbalsuotas 
suvažiavimo metu. Kad jis bū
tų galutinai priimtas, 75 proc. 
balsuojančių narių, dar sena 
tvarka su įgaliojimais, turės 
pasisakyti už minėto įstato 
pakeitimą. 

Jeigu šis balsavimo būdas 
ateinančio suvažiavimo daly
vių bus priimtas, tai 2001-
siais visiems nar iams, pagal 
nustatytą tvarką, paštu bus 
suteikta informacija apie kan
didatus, pakeitimus įstatuose, 
jeigu tokių pakeitimų būtų, ir 
tame laiške, užuot dabartinių 
įgaliojimų, nariai gaus balsa
vimo lapelius. Balsuoti bus 
galima paštu arba a ts i lankant 
į metinį suvažiavimą. 

— Praėjus iame suvažiavi 
me trijų žmonių komisija 
(Br. Na inys — pirm., Pr. 
Jurkus , V. Naudžius) , iš
nagrinėjusi įva ir ias balsa
vimo gal imybes , pris tatė 
suvažiavimui ga l imus bal
savimo pake i t imus . Ar LF 
vadovybė atkre ipė d ė m e s į 
į tuos pas iūlymus? 

— Taip, į jų pasiūlymus bu
vo atkreiptas dėmesys, bet aš 
norėčiau grįžti į netolimą pra
eitį. Komisija, kuri buvo iš
rinkta suvažiavime 1998 me
tais, buvo paprašyta peržiū
rėti įgaliojimų balsavimo eigą 
ir savo nutar imus perduoti 
įstatų komisijai, kuri , peržiū
rėjus, pateiktų tą įstatų pakei
timą LF tarybai galutiniam 
patvirtinimui. Deja, LF taryba 
komisijos siūlomų pakeitimų 
nepatvirtino. Todėl, pagal LF 
įstatus, tas dalykas vėl buvo 
iškeltas suvažiavime. Iš tikrų
jų suvažiavimui buvo pristaty
ti du pasiūlymai: tiesioginis 
balsavimo būdas, kurį pristatė 
LF taryba, ir komisijos pasiū
lymas pakeisti tiktai dabarti
nę įgaliojimų balsavimo eigą. 
Suvažiavimas didele balsų 
persvara nubalsavo LF tary
bos pasiūlymą. Atrodo, jog ko
misija, matydama, kad suva
žiavimo dauguma pasirinko 
tiesioginį balsavimą, o ne da
bartinės įgaliojimų eigos pa
keitimą, atsistatydino ir išėjo 
iš suvažiavimo. Kadangi komi
sijos terminas irgi baigėsi su 
šiuo suvažiavimu, tai tas visas 
reikalas ir pasibaigė. 

X Pasaulio lietuvių jautimo kongreso ruošos atstovai, apsilankę „Drauge" Iš kaires: „Draugo" red Danute Bin-
dokiene X PLJK ruošos komiteto vicepirm. Linas SeiKis. X PLJK ruošos komiteto reklamų skyriaus direktorė 
Melisa Savickaitė ir kongreso ruošos atstovė Čikagoje Nida Bichneviciūtė. Nuotr. Jono Kuprio 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 11 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Jaunimas kviečia į 
lietuvybės ateitį 

— Bet, gr įžtant prie ma
no pirminio klausimo, ko
kie buvo konkretūs komisi
jo s pasiūlymai? 

— Mano manymu, du pa
grindiniai siūlymai buvo: pir
mas — valdybos, tarybos, ir 
revizijos komisijos nariai ne
galėtų gauti jokių įgaliojimų: 
antras — visi tarybos nariai, 
išbuvę taryboje šešerius me
tus, nebegalėtų kandidatuoti 
tolimesniuose LF rinkimuose. 

Pirmasis komisijos pasiūly
mas buvo nepriimtinas todėl, 
kad nusižengia elementariems 
mūsų valstybės įstatymams. 
Antrasis komisijos pasiūlymas 
LF tarybai atrodė per radika
lus, nes, priėmus tokį įstatų 
pakeitimą, būtų reikėję išrink
ti visiškai naują LF tarybą 
ateinančių trejų metų laiko
tarpyje. 

Buvo ir kitų siūlymų — iš 
viso apie trylika, bet jie nieko 
bendra neturėjo su rinkimų 
arba įgaliojimų reikalu, o buvo 
tik tokie, kurie varžo LF tary
bos veiklą. Buvo dar pora pa
siūlymų išrinkti kažkokias ko
misijas virš tarybos, kurios 
nustatinėtų tarybos veiklą. 
Toks įstatų pakeitimas būtų 
nusižengęs prieš Illinois vals
tijos „non for profit Corpora
tion act". Taigi ir šis pasiū
lymas buvo nelegalus ir apsk
ritai, sakau, mes visus tuos jų 
siūlymus atmetėm. 

— J ū s paminėjote Lietu
v i ų Bendruomene . Ne per 
seniausia i „Drauge" buvo 
i šspausdintas A. Gečio 
straipsnis , k a i p tik šiuo 
reikalu. Stra ipsnis baigtas 
taip: „...nepelno tikslu vei
kiančios institucijos yra 
įpareigotos moderuoti iški
lus ias sk ir t ingas nuomo
nes , nesis lėpt i p o demago
giniais ki tų kaltinimais. 
Tai gerai į s iminė Lietuvių 
fondo pradininkai..." J ū s ų 

komentaras? 
— Yra įdomus kaltinimas. 

Aš manau, kad jis nėra teisin
gas, nes fonde su tos instituci
jos pradininkais dirba tiek 
naujai išrinkti žmonės, tiek ir 
išbuvę fonde eilę metų. Visi jie 
vienas kitą labai gerai supran
ta . Nuo tolimesnių komentarų 
susilaikysiu. 

— O dabar pakalbėkime 
a p i e fondo investicijas. Kas 
gi yra tas fondo ūkis, kuris 
min imas metinėse ataskai
t o s e ir apskritai, kaip yra 
vykdomos fondo investici
jos? 

— Pirma atsakysiu į Jūsų 
klausimą apie ūkį ir kitas in
vesticijas, surištas su žeme. 
J ų iš viso turime tris: ūkį Wis-
consin, žemės sklypus vienoje 
saloje ir pastatą Berlyne. 

Ūkis buvo nupirktas maž
daug prieš dešimt metų, su
mokėta gan pigiai, apie 3,800 
dol. už akrą. Dabartinė vieno 
akro kaina toje vietoje yra 
apie 6,500 dol. Ūkio dydis — 
158 akrai. Žemės kaina kyla, 
nes aplinkui statomi šimta
tūkstantiniai namai. Manome, 
kad dar ne laikas šį objektą 
parduoti. 

Door County saloje turime 
porą sklypų, kurie mums buvo 
vieno nario atiduoti. Šiuo me
t u jų vertė yra per 50,000 dol., 
bet mes laukiame, kol tos 
žemės kaina pakils. Mūsų ap
skaičiavimu, žemės kaina tu
rės kilti. 

Pastatas Berlyne yra paliki
mas LF Jo vertė, šiuo metu 
yra apie 1.000,000 dol. Tą pa
likimą gavome 1994 metais. 
Tuometine pastato kaina buvo 
450,000 doi. Tas pastatas yra 
labai geroje vietoje, netoli įvai
rių valstybių ambasadų ir Vo
kietijos valdžios įstaigų, joms 
persikėlus iš Bonnos į Berly
ną. Tad šią investiciją dar irgi 
ne laikas parduoti. 

Piniginės investicjos yra 
tvarkomos Grable, Artz & As
sociates firmos, su kuria mes 
dirbame jau netoli dvidešimt 
metų. Ši firma visas finan
sines investicijas daro, tik pa
sitarus su LF. Noriu pasi
džiaugti, kad šiais metais, 
pirmą kartą LF istorijoje, lie
tuvybei galėsime paskirti 
1,000,000 dol. 

Pone Kiliau, ačiū už po
kalbį. 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 

* Vyriausybė numato su
teikti daugiau teisiu Valsty
binei darbo inspekcijai ir ma
no, kad griežtesnė nelegalaus 
darbo kontrolė pagelbės vis la
biau į skolas grimstančiai 
„Sodrai". Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Irenos De
gutienės teigimu, galiojančia
me Valstybinės darbo inspek
cijos įstatyme nėra išsamiai 
reglamentuota darbo inspek
torių galimybė tirti nelegalaus 
darbo atvejus ar darbo užmo
kesčio mokėjimo tvarkos pa
žeidimus, rinkti tam reikalin
gus įrodymus. Siūlomi pakeiti
mai suteiks darbo inspekto
riams, tiriantiems nelegalaus 
darbo atvejus, teisę laikinai 
paimti iš darbdavio darbo su
tarčių registravimo žurnalą, 
daryti išrašus ar kopijuoti ki
tus reikalingus dokumentus. 

(Elta) 

* N u o gegužės 1 d. įsi
gal ios Se ime pr i imtas Tran
sporto lengvatų įstatymas, ku
riame numatyta, kad nemoka
mai reguliaraus susisiekimo 
transportu keleivis galės vež
tis tik du ikimokyklinio am
žiaus vaikus. Be bilieto galės 
važiuoti ir keleivinį transpor
tą kontroliuojantys pareigūnai 
vyriausybės ar jos įgaliotos in
stitucijos nustatyta tvarka. 
Visi kiti gyventojai turės įsi
gyti bilietus. 'Eitai 

Kai pasklido pirmosios ži
nios, kad šių metų pabaigoje 
vėl ruošiamas Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas, dauge
liui tars i akys nušvito: vadina
si, kol gyvuoja ir veikia mūsų 
jaunimas, tol yra vilčių, kad 
lietuviškojo medžio šakelės il
gai žaliuos, nors ir toli nuo 
savo tautos kamieno. Tik kilo 
ir abejonių. Kongresas ruošia
mas Australijoje? Juk tai — 
tikrąja to žodžio prasme — ki
tame pasaulio krašte... Ar ap
skritai tebeverta tokius kon
gresus ruošti, kai Jaunimo są-
Įjunga pastaruoju metu yra lyg 
„nematoma, negirdima"? 

Vis tik būgštavimai nepasi
tvirtino — paruošiamieji kon
greso darbai vyksta sparčiai ir 
sklandžiai, tik galbūt, kaip pa
prastai dabar vis dažniau ir 
dažniau atsitinka, per mažai 
apie tuos darbus girdime. O 
girdėti verta, nes tiksli infor
macija išsklaido tamsius gan
dus, žadina viltį, kad renginys 
pasieks užsibrėžtus tikslus, 
kaip juos pasiekė ir ankstes
nieji Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresai, kurių iki šiol 
jau būta devynių. 

Pirmasis, kaip dar ne vie
nas jo dalyvis ar rengėjas pri
simena, vyko 1966 metais 
Čikagoje, o vėlesnieji — kone 
visuose žemynuose, žinoma, 
išskyrus Australiją. Dabar ir 
toji „spraga" bus užpildyta. 
Tad dešimtojo PLJK tenka 
laukti su viltimi. Tik šiuo at
veju „vilties" nepakaks: bū
tina bus ir apčiuopiama lietu
viškosios visuomenės parama, 
i nes pastarojo dešimtmečio 
būvyje mūsų pasaulio akiratis 
gerokai prasiplėtė — ir \ Lie
tuvą, ir dar toliau į Rytus, 
įjungiant visus kraštus, kur 
gyvena lietuviai, o jaunimas 
pasižymi lietuviška veikla. 

Nėra abejonės, kad jauni
mas, kuris turės galimybę da
lyvauti PLJ kongrese, iš jo 
parsiveš naujų idėjų, jėgų, en
tuziazmo, patirties; pajus lie
tuviškosios bendruomenės 
jungtį, tampriai mus visus ri
šančią, nepaisant nuotolių, gy
venamo krašto ir kitų pa
viršutinių skirtumų. PLJ kon
gresas — tai tarytum labai 
veiksmingi „lietuvybės vita
minai", kurie padės jauno
sioms mūsų kartoms išlikti 
lietuviais. Geresnio investavi
mo tikrai nerastų nei Lietuvių 
fondas, nei kuris kitas lietu
viškasis fondas ar organizaci
ja. 

Šiaurės Amerikos krantus 
šiomis dienomis pasiekė du 
jaunimo kongreso ambasado
riai iš Australijos: kongreso 

ruošos komiteto nariai — Me
lisa Savickaitė ir Linas Šeikis. 
Vargiai būtų galima įsivaiz
duoti geresnių atstovų, nes 
abu jaunuoliai puikiai kalba 
lietuviškai, yra veiklūs savoje 
bendruomenėje, nuoširdžiai 
rūpinasi kongreso ruoša, yra 
gerai informuoti apie numato
mus ir jau atliktus darbus. Jų 
kelionė po įvairius Amerikos 
ir Kanados lietuvių telkinius 
tikrai turėtų atnešti teigiamų 
rezultatų — ir paramos kon
gresui, ir pasitikėjimo, kad 
renginys bus tikrai vertas dar
bo bei pastangų. 

Dešimtasis Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas įvyks 
nuo š.m. gruodžio 22 iki 2001 
m. sausio 11 d., pradedant 
studijų dienomis Sydnėjuje. 
Numatomos paskaitos, pasi
keitimas idėjomis dėl ateities 
veiklos, diskusijos, vėliau sto
vykla, ekskursijos ir pan., 
žinoma, neapsieinant ir be 
pramogų — juk tai jaunimo 
kongresas! O, pagal lietuvišką 
galvoseną, mes jaunimu lai
kome visus tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus. Dosnūs ir plačių 
pažiūrų tie lietuviai... 

Šį kongresą organizuoja 
Australijos Lietuvių jaunimo 
sąjunga kartu su kitais Pasau
lio lietuvių jaunimo skyriais. 
Nors kiekvienam dalyvau
jančiam kraštui paskirtas de
legatų skaičius, bet kongrese 
gali dalyvauti visas lietu
viškas jaunimas, nors ir ne
būdamas oficialiu delegatu. 
Kviečiami ir ne jaunimo ka
tegorijos asmenys — juk tuo 
metu vyks Australijos Lietu
vių dienos, organizuojamos tu
ristinės kelionės, bus įvairūs 
susitikimai, pramogos. Tai 
puiki proga pamatyti tą to
limą kraštą ir patirti vietinių 
lietuvių vaišingumą, rūpestį. 

Apie X PLJK dar daug 
girdėsime — bus pateikta 
smulkesnių informacijų, ta
čiau šiuo metu svarbiausias 
rengėjų rūpestis yra lėšos. Juk 
kelionė į Australiją nepigi, o 
kaip tą sumą pinigų gali su
rinkti jaunuolis iš Karaliau
čiaus, Ukrainos, Rusijos, pa
galiau net Lietuvos? Ar jis 
galėtų tikėtis savo valdžios 
paramos? Galbūt Lietuva ir 
pasiųstų porą delegatų į 
PLJK, bet argi Rusija remtų 
lietuvį jaunuolį, kuriam taip 
svarbu dalyvauti su savaisiais 
šiame renginyje? Kiek jėgų lie
tuvybės darbams jis pasi
semtų, kiek idėjų, grįždamas 
namo parvežtų kitiems lietu
viams jaunuoliams. Pagalvo
kime ir investuokime! 

VILNIUS — LIETUVOS 
ŠIRDIS 

Nr.5 

Tęsinys 
REGINA ŽUKTENĖ 

Išbadėję dtl Vilniaus įvyko didelis mū-
prancūzų kareiviai plėšė na- šis, tačiau sukilėlių jėgos buvo 
mus, krautuves, bažnyčias. 
Manoma, kad Vilniuje pran
cūzų žuvo apie 10,000. Gruo
džio 11 d. į Vilnių atvyko ir 
pats caras Aleksandras I, ku
ris čia paskelbė visuotinę am
nestiją. Karams pasibaigus, li
beralios Aleksandro politikos 
dėka, Vilniuje atgijo kultū
rinis gyvenimas, kurio centras 
buvo universitetas. 

1830 m. prasidėjus sukili
mui Lenkijoje prieš rusus. Vil
niuje tuojau susidarė komite
tas, kuris turėjo vadovauti 
Lietuvos sukilimui. Daug Vil
niaus akademinio jaunimo pa
traukė į Rūdininkų miškus ir 
ten sudarė akademinius su
kilėlių būrius". 1831 m. bir
želio 19 d. Panerių kalnuose 

per menkos. Po nepavykusio 
sukilimo daug žmonių suimta, 
nužudyta, ištremta į Rusijos 
gilumą. Vilniaus universite
tas, kuriame mokėsi apie 
1,300 studentų, buvo užda
rytas. 

l ietuviai ir lenkai negalėjo 
susitaikyti su rusų okupacija 
ir 1863 metais vėl įsižiebė 
naujo sukilimo ugnis. Sukili
mui malšinti caras atsiuntė 
gontrolą M. N. Muravjovą, ku
ris dėl savo žiaurumo gavo 
„koriko" vardą. Prie Lukiškių 
aikštės dabartinėje Aukų 
gatvėje buvo pastatytos kar
tuvės. Buvo pakarti 37 su
kilėliai. 1863 m birželio 27 d. 
čia buvo pakartas sukilėlių va
das Zigmas Sierakauskis. 

1864 m. pavasarį kareiviai, 
apsupę Vilniaus universiteto 
rūmus, juose suėmė sukilėlių 
vadą, 26 m. jaunuolį Kostą 
Kalinauską. Tai buvo vienas 
pačių veikliausių sukilimo 
vadų. K. Kalinauskas mirties 
sprendimą sutiko ramiai, 
draugų neišdavė. 1864 m. ko
vo 10 d. prie kartuvių Vilniuje 
pasakė įsimintinus žodžius: 
į m o n ė s , tik tada laimingai 
gyvensite, kai jūsų maskoliai 
nevaldys!" 

Po sukilimo Lietuvoje buvo 
uždarytos mokyklos, uždraus
ta spauda. Visiems buvo bm-
kama rusų kalba ir pravosla-
vija, statomos naujos cerkvės, 
steigiamos rusiškos mokyklos. 

19 amž. pabaigoje Vilnius 
pradėjo augti ir kaip pra
monės centras, kai 1862 m. 
buvo baigtas Petersburgo-
Varšuvos geležinkelis, ėjęs pro 
Vilnių ir jo a tšaka iki Kauno. 
Kaunas geležinkeliu su Prū
sija jau buvo sujungtas anks
čiau. Vilnios ir Lentvario sto
tys tapo labai svarbiu gele

žinkelio mazgu, tai skatino 
pramonės kūrimąsi. 1887 m. 
Vilniuje jau gyveno 154,500 
gyventojų. 

19 amž. pabaigoje ir 20 amž. 
pradžioje Vilniuje pradėjo bur
t is ir lietuvių inteligentija. 
1901 m. lietuviams buvo ati
duota seniausioji Vilniaus šv. 
Mikalojaus bažnyčia. 1904 m. 
atgavus spaudą, Vilniuje įsi
kūrė pirmo.)i legali lietuvių or
ganizacija — Vilniaus lietuvių 
savitarpines pašalpos draugi
ja , buvo at :arytas pirmasis 
lietuviškas knygynas, o 1904 
m. gegužės 7 d. inž. P. Vi
leišis praciijo leisti pirmą lie
tuvišką b.kraštj .Vilniaus 
žinios". 

1905 m. prasidėjus revoliuci
j a i Rusijoje, atgijo ir lietuvių 
viltys išsivaduoti. 1905 m. 
gruodžio 4-6 d. Vilniuje buvo 
sušauktas visuotinis Didysis 
Lietuvos seimas, į kun susi
rinko per 2.000 atstovų iš vi
sos Lietuvos Seimas reikalavo 
Lietuvai autonomijos su visuo
tiniu balsavimu renkamu sei

mu Vilniuje. 
1907 m. Vilniuje buvo įkurta 

Lietuvių Mokslo Draugija. Ji 
rinko Lietuvos praeities pa
minklus: archeologines iškase
nas, monetas, liaudies kūri
nius, istorinius dokumentus, 
kėlė lietuvišką mokslą. Jos na
riai susirinkimuose, į kuriuos 
suvažiuodavo lietuviai inteli
gentai net iš visos Rusijos, 
skaitė paskaitas, referatus. 
Skaityti referatai buvo spaus
dinami draugijos organe „Lie
tuvių tauta". 

1907 m. rugsėjo 15 d. d-ro A. 
Vileišio ir P. Matulionio rū
pesčiu buvo įsteigta Vilniuje 
pirmoji lietuvių mokykla. Ji 
buvo išlaikoma lietuvių visuo
menės. 

Lietuvių dailininkų pastan
gomis 1907 m. sausio 9 d. Vil
niuje inž. P. Vileišio namuose 
buvo surengta Pirmoji Lietu
vių dailės paroda. Joje buvo 
eksponuojama 311 paveikslų 
ir kitų meno kūrinių. M. K. 
Čiurlionis parodoje eksponavo 
33 paveikslus. A. Žmuidzina

vičius — 30. 
1907 m. rugsėjo 15 d. Vil

niuje buvo įkurta Lietuvių 
dailės draugija, kuri kasmet 
rengdavo menininkų darbų 
parodas. 

Prasidėjo Pirmasis pasauli
nis karas . Iš vakarinių Lietu
vos dalių didėjo lietuvių pa
bėgėlių sriautas, dauguma jų 
neturėjo lėšų pragyvenimui. 
Reikėjo juos globoti ir šelpti. 
1914 m. lapkričio mėn. Vil
niuje buvo įkurtas Centralinis 
komitetas nukentėjusiems dėl 
karo šelpti, kuris vėliau atliko 
didelį valstybės kuriamąjį 
darbą. Artėjant vokiečiams 
dalis komiteto pasitraukė į 
Rusiją, kita — liko Vilniuje. 
Pasilikusio Vilniuje komiteto 
pirmininku buvo A. Smetona. 

1915 m. spalio 18 d. Vilniuje 
buvo įsteigta lietuvių gimnazi
ja, vėliau pavadinta Vytauto 
Didžiojo vardu. Jos pirmuoju 
direktorium buvo Mykolas 
Biržiška. Pirmais metais mo
kėsi 50 mokinių, o kitais — 
jau per 150. „Ryto" Švietimo 

draugija įkūrė pedagoginius 
kursus mokytojams, Lietuvių 
mokslo draugija pradėjo leisti 
vadovėlius, buvo atidarytos 
dar 5 naujos lietuviškos mo
kyklos vaikų prieglaudose. 

1915 m. baigiantis, Vilnių 
užėmė vokiečiai. Naujieji oku
pantai nutraukė lietuvių kul
tūrinį darbą, uždarė mokyk
las. Nebuvo leista net laiškais 
susirašinėti lietuviškai, tuo 
tarpu lenkiškumas buvo palai
komas. Daug Vokietijos lenkų 
buvo paskirta įvairiais valdi
ninkais Lietuvoje. 

Vilniuje karo metais žmonės 
badavo, duonos davinys buvo 
sumažintas dienai iki 100 gr., 
netgi arklienai įvestos kor
telės. Kasdien buvo daromos 
kratos, žmones vežami pri-
verčiamitn » darbams i Vokie
tiją. 

Vi- dėlto to iictuv.ii ieškojo 
i.-jities. Aiškeįjnt \ <>kietijos 
pralaimėjimui, dide.ių pa
stangų dėka. Vilniuje 1917 m. 
rugsėjo 18-22 d. b'uvo sušauk
ta Lietuvių konferencija B.d. 
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BAŽNYČIA LiETUVOJE 
IR PASAULYJE 

LIETUVOS KRYŽIAUS KELIAS 
Tesinvs 

P e n k t o j i s to t i s 

S i m o n a s Kirenie t i s 
p a d e d a Viešpač iu i J ėzu i 

n e š t i k r y ž i ų 

Kryžius buvo per sunkus, 
kad Jėzus vienas galėtų 
užnešti jį Golgotos kalno vir-
šūnėn, bet padėti norinčių ne
buvo. Vos panėšėjęs kryžių, 
Simonas Kirenietis pajuto sa
vyje malonę. 

Šnekančių, politikuojančių, 
žiopsančių ir abejingų yra vi
sada ir visur. Šiandien ypač 
mažai pareigingų žmonių. 
Dirbti, atlikti savo luomo pa
reigas — tai lengvinti savo ir 
kitu. gyvenimą. Tas pats, kas 
padėti nešti kryžių per savo 
artimą Kristui. 

Nelengva žmogaus dalia. 
Gal todėl nuo senų laikų sako
ma, kad kiekvienas neša savo 
kryželi iki amžiaus galo. Ir 
įprasmino įvairiai tą posakį 
saulėtuose drobių raštuose, 
rūpintojėliuose. Mylėjo kryžių 
lietuvis ir gerbė. Eidamas ar 
važiuodamas pro šalį, nukel
davo jam kepurę. Sunku 
įsivaizduoti anuomet lietuvio 
namus be kryžiaus kieme ar 
troboje. J is buvo įaugęs į 
sąmonę kaip liaudies daina, . 
kaip raštas lino rankšluostyje, 
kaip kelias, vedantis namo. 

Valstybė žmogui taip pat 
yra" lyg namai. Ir kiekvieno 
žmogaus prigimtinė teisė — 
turėti savo namus, o tautai 
savo valstybę — būti nacija. 

Deja. ilgai pasaulio galingie
ji nepripažino mūsų, leisdami 
žaisti liaudies kančie neprik-
iai:>o;mbes priešams. Ir Ame
rika buvo toli... Mes patys 
krauju išsikovojome laisvę 
1918 m. ir ypatinga drąsa 
atkūrime valstybingumą 1990 
m. kovo 11 dieną. 

Jei lemta degti — tai tik 
liepsnojančiu gyvybės fakelu. 
Jei kovoti — tai kaip kariui 
fronte. Jei mylėti — tai mylėti 
visa širdimi. Ir kaip sunku, 
kai svajones dūžta ir žiojėja 
praraja ta rp jų ir realybės! 
Bet tada dar ryškiau pro 
ūkanas suspindi Tavo kara
lystės bokštai. Melsdamasis 
jaučiu aš Tavo žvilgsnį, laimi
nančias rankas.. . arti, artyn, 
arčiau... Tu stovi su kryžiumi. 
Paneškime vienas kito kryžių, 
ir Lietuvai bus lengviau! 

Šeštoj i s t o t i s 

V e r o n i k a nuš luos to 
Viešpačiu i J ė z u i veidą 

Erškėčiais vainikuotas, nu
plaktas, lyg elgeta pavargęs ir 
prakaituotas. Tu. galybių Die
vo, žengi išgelbėti pasaulį 
Evangelijos šviesoje. Aš irgi 
bučiau Tau nušluostęs veidą, 
kad atvaizdą turėčiau. Meni
ninkai piešia Kristaus gyveni
mo akimirkas, bet jų spalvos 
nublanksta prieš Tavo at
vaizdą. Kui žmogus ištiesia 
rankas i Tave: į gėrį, grožį, 
tiesą — Tu apdovanoji jį ma
lonėmis. Tokio žmogaus gy
venimas tampa palaima visuo
menei. Jei karalių karaliaus 
paveikslas, paminklas bus 
kiekvienoj šaly. kiekvienam 
mieste ir vi.-ų žmonių sieloje, 
žeme virstu rojumi. Užgytu 
žaizdos, pykdai, nutiltų vai
dai, jei mes dažnai prisimin
tume Kristaus pavyzdį. Jeigu 
šauksimės šventųjų užtarimo, 
branginsime savyje kultūra ir 
papročius, neieškosime sveti
mu dievų nei Vakaruose, nei 
rytuose, išsaugosime savo vei
dą. O Lietuvos veidas ryškiau-
Mai suspindėjo, kai Vytautas 
>u Jogaila 1387 m. apkrikštijo 

tautą ir kryžiaus nebeiš-
sigynė. Tu pamilai Nemuno 
šalį ir parimai Rūpintojėliu, 
apglėbei Pietą, mums padėti 
ateidavai kovų metais Švento 
Jurgio pagalba, atsiliepdavai į 
galingas, užtariančias Šv. 
Kazimiero maldas. Ir visi pa
keles šventieji, prisiglaudę ko
plytėlėse, guosdavo keleivį, 
laimindavo miškus ir laukus. 
Kiekviena bažnyčia yra dalelė 
tautos istorijos. Jau vėl at
vėrėme uždarytų šventovių 
duris, kad ieškotume amžinojo 
grožio, meno, paguodos ir stip
rybės gyvenimo kovai. Argi 
mūsų gyvenimas ne bėgimas į 
amžinybės miestą, kuriame 
išnyks aimanos, skriaudos... O 
naujo pasaulio viziją tame at
vaizde aš regiu. Apšviesk, 
Viešpatie, mūsų protus, sus
tiprink valią ir nuskaidrink 
širdį, kad sukurtum krikš
čionišką Lietuvos veidą. 

Septintoji s tot is 
V i e š p a t s J ė z u s pa rpuo la 

an t r ą kar tą 

Koks žmonių žvėriškumas' 
Jokio gailestingumo Kristui. 
Jie ištroškę kraujo, betgi šis 
Jėzaus kraujas kris ant jūsų 
visų ir riet būsimųjų kartų. 
Kristus kenčia, jaučia kaip 
žmogus, o dievybė — tai ryž
tas, norėjimas paklusti dan
giškajam Tėvui net ir baisiau
siose kančiose. Jis vėl kantriai 
sukniumba ir parvirsta, o 
minia tyčiojasi. Visais laikais 
iš Dievo, religijos tyčiojosi tik 
mankurtai, satanistai, fašis
tai ir amoralūs žmones. O taip 
pat ir mes visi savo nuo
dėmėmis apsunkiname Kris
taus kryžių. Kai apleidžiame 
bažnyčią, tada ir užgęsta Jo 
paslaptingos tylos ilgesys. 

Tiesa, gera valia pakritikuo
ti Bažnyčią galima ir reikia, 
kad jos tarnai neužmigtų, ne
būtų lyg dievaičiai, ne viską 
Dievo Apvaizdai suverstų. 

Laisvė ir nepriklausomybė 
mus įpareigoja dar labiau my
lėti vieni kitus, aukotis, nes 
velnio tarnai dirba žymiai stip
riau, organizuočiau. Dar va
kar buvo ryški bedievybės, 
ateizmo linija, o šiandien jau 
viskas sumaišyta. Viename 
laikraščio puslapyje dedamas 
religinis straipsnis, o kita
me pornografinis vaizdelis ar
ba gudriai puolami Bažnyčios 
atstovai, ginantys dorovę, pa
sisakantys už krikščioniškos 
valstybės sukūrimą. O Baž
nyčia visada ėjo su tauta, 
smerkdama bajorų lėbavimus 
seimuose, sielvartaudama su
kilimų metu. Kiek lietuvių ir 
lenkų žuvo ir nebesugrįžo į 
savo namus, tačiau žuvusieji 
pasilieka gyvi istorijoje. Baž
nyčia verkė, kai 1795 metais 
kaimynai pasidalijo žemėlapį 
ir išblaškė jos vaikus. Tauta 
kėlės ir krito... Sunkus, Lietu
va, tavo kryžius politinių 
vaidų, susiskaldymo, išdavys
tės ir bedievybės. 

Viešpatie, meldžiame Tavęs, 
kad mūsų nuodėmės nebe-
žudytų tėvynės. Rožančius 
rankose tepadeda mums prisi
kelti. 

Aštuntoj i s to t i s 

Viešpats J ė z u s r a m i n a 
ve rk i anč i a s m o t e r i s 

Moterys jautresnės ir pasta
besnės, tačiau ar visos. Tos, 
k u r k s meldžiasi, gyvai tiki 
Kristų, kasdien aukojasi tyliai 
ir kantriai, išsaugo žmogiškąjį 
kilnumą. Ju nepapirks niekas 
- n«-i bedi.\iai. nei materia
listai jo.. vi«;ida tarnauja tie-
<ai. 

I'MI' linu nnitervs ĮKima-

Jėzaus apnuoginimas prieš nukryžiavimą. Bemhard Strigę 1 

čiusios Kristų, laiminusį, pa
dauginusį duoną, glaudusį jų 
vaikus, tokį paniekintą ir 
vargšą, verkė iš gailesčio ir 
tikrai nuoširdžiai, nes aš ma
čiau daug netikrų ašarų. Kris
tus ramino, kad verktų ne jo, 
o savo vaikų. Ir ypač tos, ku-

vyskupu Motiej.ni Valančiu
mi ėjome knygnešių takais. 
Prabilome Kucrkos varpu. 
Kančioje ilgai laukėme „Auš
ros", Tautos prar.ašas Bernar
das Brazdžionis atnašavo 
savo lyrą kaip auką, kvapnią, 
tyrą, kad prisikeltume tikė-

rios yra nutraukusios savo j įm e , maldoj, da-buose ir lais-
kūdikių gyvybę! J ie niekada 
nebeišvys pasaulio ir jame ta
vęs. 

O motina, tu stovi kryžke
lėje prie Baltijos ir nuolat ver
ki. Čia priešai žudė tave ir 
vaikus, o kiek sūnų nebesu
grįždavo iš mūšių. Čia žan
darai gaudydavo juos į 
rekrūtus. O tu pati kiek kartų 
sukilėliams nešei duonos ir 
ankstyvą rytą bridai per ra
sotą pievą. Carui uždraudus 
lietuvišką spaudą, mokei vai
kus abėcėlės iš maldaknygės. 
Tu išėjai iš Sibiro tremties 
sniegynų ir vėl sustojai, bet 
tėviškės neberadai... 

O paskui tave vertė apdai
nuoti Spalio šventę ir jo per
gales. Ir vėl sūnus atidavei į 
tarnybinę armiją, bekovojan-
čią Afganistane ar kituose 
žemes kampeliuose, bevaduo-
jančią žmoniją. Tu net tikro 
adreso nežinojai. O mūsų 
adresas, kaip toj dainoj, buvo 
Tarybų Sąjunga. 

Ak. motinos, brangios ir 
mielos, jūs ašarom plaunat 
Kristaus kojas, kad vaikai jo 
neišsižadėtų. Tu. Viešpatie, 
pažvelk ir palaimink jas... 

Devintoj i s to t i s 

Viešpa ts J ė z u s pa rpuo la 
t reč ią k a r t ą 

Vis sunkiau ir sunkiau... 
Kalnas jau arti — matyti kan
čios taures dugnas. Tačiau iš 
kur semtis jėgų'.' Ir vėl klupai. 
Kokie baisūs tie veidai: fari
ziejų, budelių, bolševikų, o 
tavo veidas skausmo raukšlių 
ir sielvarto pažymėtas. Žvel- Jai- • i rpaeu ; sodybų nebe-
gia liūdnos akys. Ak. žmonės, daug. Tik akmenys ar vienišas 

vės žygyje. Žironės mokėsi 
išsaugoti laisvę, jeigu jie yra 
pas-ruošę amžinybei. 

Viešpatie, tau dar liko tik 
keli žingsniai, ir baigsis bai
sioji procesija ir sulauksime 
drauge Prisikėlimo ryto. 

Dešimtoji s to t i s 
Viešpač iu i Jėzui n u p l ė š i a 

d rabuž ius 
Pagaliau blogeji kėslai pil

dosi. J au plėšiami Tavo rūbai, 
Tavo veidas dar labiau dva-
siškesnis, dieviškesnis. Žmo
gus palūžtų, o Jėzus savo noru 
kenčia už nuodėmingą žmogų. 
Atpirkimo drama įvyko vieną 
kartą, bet amžiams. O paskui 
Jėzus, įžengęs į Dangų, taps 
nematomas, neliečiamas, bet 
esantis, save palikęs Šv. Sa
kramento duonoj. Ką darys 
gerieji žmones" Garbins Tave, 
ilgėsis, -kurs religinį meną. O 
blogieji? 

Lietuva jau šgyveno tą sa
tanizmą, siaubą matė savo 
akimis. Daugiau kaip 300.000 
gyventojų buvo ištremti į Si
birą. Tūkstanti.u buvo priver
sti išbėgti svetur, palikdami 
žaliąsias lygumas ir vienišą 
saulėlydį Baltijos jūroje. Jums 
ilgai sapnavosi sodyba, pa
skendusi gėlėse, šaltinio van
duo. 

Pokario metais sunaikino 
daug menišku nepakartojamų 
liaudies meno dirbinių: kry
žių, koplyte!:.: rūpintojėlių, 
koplytstulpių, dalį bažnyčių 
pavertė gandeliais. Išnyko vie
nas po kito p, kelių kryžiai, 
tie sodybų rar.ybės saugoto-

ATSIPRASYMO 
PAMALDOS 

Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je, vienybėje su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II ir visa Kata
likų Bažnyčia pasaulyje, nori 
trečiąjį savo istorijos tūkstant
metį pradėti, atleisdama ir pa
ti prašydama atleidimo už vi
sas neištikimybes Kristaus 
Evangelijai. Tuo tikslu š.m. 
balandžio 15 d., 12 vai., Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje 
vyks Atgailos bei atsiprašymo 
pamaldos. 

Tos dienos išvakarėse ba
landžio 14 d. (penktadienį), 11 
vai., Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos (LVK) Sekretoriato 
patalpose rengiama spaudos 
konferencija, kurioje LVK pir
mininkas arkivysk. Sigitas 
Tamkevičius pristatys Lietu
vos ganytojų laišką Atgailos ir 
atsiprašymo tema. 2000-ųjų 
metų Jubiliejaus komiteto pir
mininkas arkivysk. Audrys J. 
Bačkis paaiškins Atgailos ir 
atsiprašymo pamaldų prasmę 
ir tvarką. LVK vadovai atsa
kys į žurnalistų klausimus. 

Vysk. J o n a s B o r u t a , S J 
LVK Generalinis 

sekretorius 

PARODA VILNIAUS 
KUNIGŲ 

SEMINARIJOJE 
Vasario 29 d. Vilniaus Šv. 

Juozapo kunigų seminarijoje 
atidaryta sakralinės dailės pa
roda. Joje eksponuojami daili
ninkų V. Kisarausko, V. Anta
navičiaus, R. Valiaus ir kt. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
Aim!)M6eij6.NAMU.SVHKAT5šr 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapobs ir Oft. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3206 1/2 West 9Sth Street 
Tei. (706) 424-8654 

(773)581-8654 

kodėl nesustojate savo blogio 
kelyje0 Jūs užmirštate, kad 
visi pas mane ateisite. Kai 
žmogus negalvoja apie savo 
sielą, amžinybę, jis viską gali 
padaryti del duonos kąsnio, 
garbes ir valdžios. 

Sunkus tavo. Lietuva, liki
mas. Tave puolė iš rytų ir va
karų, šiaurės ir pietų. Kažin 
ar visada ir tu buvai teisi? 
Žudė tave ir tarpusavio kuni
gaikščių kovos, vaidai. Ir ma
ras skynė žmones. Gal Dievui 
per daug nusikaltai! Buvo vis
ko. Ir istorijos nebeperrašy-
sime. Patys sunkinusi buvo 
hitlerines ir sovietines okupa
cijų laikotarpiai. Bet ir tada 
priešinomės. Gynėme Kražių. 
Kostaicių bažnyčias. Sukniu
bome po kazoku rimbais. Su 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

• TEL. 773-585-«624 

Didelė amerikiečių bendrovė 
ieško dažytojų ir stalių. Reikia 
patyrimo ir turėti savo įrankius. 
Galima uždirbu nuo $12 iki $15 į 
vai. Kreiptis: 9755 W. Farragut, 
Rosemont, IL. Tel. 847-928-1000, 
Ext 124. MUM* 

GREIT PARDUODA 

S L ' RE/MAX 
^REALTORS 
OfFc.rmi sat - SM> 
MME(7M|4S-71M 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Išvykdami iš Čikagos, skubiai 
parduodame 4 butų, gerame 

stovyje Marquette Parke namą. 
Butai daugumoje apstatyti 
baldais. Baldai gali būti 

parduodami atskirai. 
Skambinti teL 773-776-7989. 

Palangoje parduodamas 3 
kambarių butas, | 

4 aukštas, kaina $28.000. s 
TeL Lietuvoje (236>514-28; 

Čikagoje 708-839-5829. 

Window Wasbers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English 
LA. McMahoo Window YVashing. 
TeL 800-820-6155. 

Apt. for Rent in Lyons, IL 
2 bedrm. $655 mo. incLheat,* 
water, gas, storage, parking. § 

CaO 630-852-0767 or Z 
wwwilashjiet/-jp<»«« gi»gHrf«, 

re vyko jubiliejinių rašinių ir 
piešinių konkursų laimėtojų 
šventė. Šį renginį organizavo 
ir vedė Jubiliejinių renginių 
vaikams ir moksleiviams ko-

Priimsiu gyventi dvi 
merginas apartamente 

Bervvyn, IL. 
Tel. 773-251-9617. 

miteto narė, Katechetikos 
darbai, sukurti sovietmečiu ir c e n t r o metodininkė L. Žostau-
jau nepriklausomos Lietuvos taitė. Susirinkusių vaikų ren-
laikais. Seminarijos rektorius g i n į 0 vedėja paprašė papasa- i Z l v I n t ė s "dalyviai vaišinos. 
kun. H. F. Fischens per paro- k o t i , kas yra Jubiliejus, ir pa- a r b a t a i r g a l ė j o d a r k a r t ą 

daugelio užrašytų 

nių rašinių ir piešinių konkur
so laimėtojams buvo įteikti 
diplomai ir atminimo dovanė-

dos atidarymą sakė: „Gerąją siūlė iš 
naujieną galime skelbti ne tik 
žodžiu, bet ir menu. Tikiuosi, 
kad menas ir menininkai pa
dės suprasti mums mūsų už
davinį, kuris bendras ir kuni
gui, ir menininkui: kalbėti 
apie gera ir daryti gera". Susi-

sigėrėti vaikų darbais. 
žodžių išrinkti tuos, kurie ge
riausiai apibūdina Jubiliejų. 
Išrinktus žodžius vaikai tvirti
no prie Jubiliejaus ženklo. 
Šventės dalyvius pasveikino 
vysk. J . Preikšas, Panevėžio 
dekanas mons. J . Antanavi-

rinkusiems klierikams parodą čįus> kiti šventės svečiai, 
pristatė menotyrininkas A. Vysk. J . Preikšas džiaugėsi. 
Andriuškevičius. J is išryškino k a d š i s jubiliejinis konkursas 
sakralinės ir bažnytinės dai- vienija visą Panevėžio vysku-
lės skirtumą, pabrėždamas, p į j a t a d vaikiška ir j auna t -
kad ne visa bažnytinė dailė v i ška kūryba suteikė krikš- baigus visus darbus, naujomis 
yra sakrali. Sakralumą, jo eionybės Jubiliejui daugiau šviesomis nušvito ne tik mal-
nuemone, sukuria dailės kai- džiaugsmo, vienybės ir šilu- dos namus puošiantys vertingi 
ba. Paroda seminarijoje veikė m o s . Birtų rajono Papilio vi- paveikslai ir freskos, bet ir pa-

durinės mokyklos moksleiviai 
šventės dalyviams parodė 
spektaklį „Laiko paukščiai", 
katalikiškosios organizacijos 
„Misionieriška vaikystė", vai
kai giedojo giesmes. Jubilieji-

iki kovo 23 d. 

ŠVENTĖ PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJOJE 

Vasario pabaigoje Panevėžio 
vyskupijos Katechetikos cent-

* K a u n o a r k i k a t e d r o j e 
baz i l iko je į g y v e n d i n t a s 
naujas modernus vidaus ap
švietimo projektas. 80,000 litų 
kainavusiam didžiausių Kau
ne maldos namų apšvietimui 
sumontuota 50 aštuonių rūšių 
vokiškų šviestuvų. Pasak ka
tedros administratoriaus ku
nigo Kęstučio Grabausko, už-

grindinis altorius, didysis 
presbiterijos kryžius, vargo
nai . Bažnyčios lankytojai da
bar galės ryškiau matyti ir šo
ninius altorius. Kryžiaus kelio 
stoteles, fontanėlį. (Ella. 

\ į *"*«*-. i/AMCfi 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

medis liūdna, styro bekraš
čiuose laukuos kaip žmogaus 
ranka, ištiesta į dangų, mal
daujanti atleidimą Bedieviai 
griovė Krjtthj kalną. Kiek 
kartų kėsinta.-: tiek kartų vėl 
tarsi iš pelenv. prisikelta. O 
kad taip kiek.ienas būtume 
išliko nepalaužiami, nepasi-
duodantys, gal r šiandien Lie
tuva būtų kryžių šalis, išlikusi 
tokia, kokia t jvo. Deja. ne 
kiekvienam užteko drąsom ap
ginti kryžių. K.ts gerbia kry
žių, tas moko- kovoti ir uz 
laisve. 

Jėzau, kun> nepaprastai 
mylėjai Jeruzalę, paskolink 
mums tos nu i les. kad su
gebėtume apiplėštą Tėvynę 
apdengti kriknionišku rūbu. 

(Bus daugiau) 

No one makes round-

trip travel to lithuania 

ecsier and more convenient 

than SAS. From Chtcaco, we 

offer daily service to Vilnius witn 

just one hassie-free comectior. 

through Stockholm. Our 4 30 p.m 

departure gives you a reiaxed mom-

ing amval for busmess or pieasure. 

When you're ready to return. you'li 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Oass 

or Economy Ciass. you can be 

sure our service will be wortd-class. 

and wil! at!ow you to amve rested and 

re'reshed - a'l for a reasonable fare. 

Fmd out vvnrft a wo r 'd of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just cali your Travei Agen; or SAS 

ar 1 800-221-2350 For more mfor-

n ^ i o n and speaal offers. visit 

oar websi{» a? wwwfiysas.com. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
kos, nori neatidėliojant šįmet 
surengti tarptautinį kongresą 
komunizmo nusikaltimams 
įvertinti, kol dar yra šiek tiek 
laiko ir galima, nes greitai 
galbūt į valdžią ateis ir iš da
lies jau atėjo socialliberalai. 
Naujoji sąjunga, komjaunuo
liškos gvardijos žmonės, norin
tys be darbo gyventi geriau. 

Povilas Vaičekauskas 
buvęs Gulago kalinys 

Chicago, IL 

PUKELEVICIŪTE, 
PASISKOLINK IŠ 

ŠV. JURGIO DURKLĄ 

Ir visų mūsų gražiausios 
kalbos teršėjų liežuvius persk-
rosk! Juk turi liautis dabarti
nis teršimas mūsų nepalygi
namai gražios kalbos. Lietuva 
yra maža šalis, o gausumas 

DĖL A. LUKŠOS 
i PASISAKYMU 
LIETUVIŠKOJE TV 

LAIDOJE 
, Š.m. kovo 30 d. lietuviškoje 
televizijos laidoje labai sėk
mingai išsakė savo mintis An
tanas Lukša dėl Tarptautinio 
kongreso komunizmui įvertin
ti, ruošiamo Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių organiza
cijų birželio 12-14 d. Vilniuje. 
A. Lukša yra Lietuvos Politi
nių kalinių ir tremtinių są
jungos tarybos pirmininkas ir 
kartu vienas jo rengėjų. 

Gal vienintelis nesusiprati
mas ir daugelio TV stebėtojų 
pastaba būtų dėl plačiau ne
paaiškintos terminologijos 
„...kruvinojo Smetonos režimo 
laikais..." Geriau pažįstan-
tiems sovietinės Lietuvos oku
pacinio gyvenimo aplinkybes, 
tai reiškė sovietinės propagan- jos dvasinio turto yra nuosta-
dos terminą. Tačiau ir dabar 
buvusių politkalinių bei trem
tinių šnekamoj kalboje labai 
dažnai mėgstamas naudoti 
kaip ironizuojantis terminas 
prieš komunizmą, kuris reiš
kia beveik visiškai neturėjusį 
žiaurumo ir prievartos (su
šaudžius tik keturis komuna-
rus) švelnų režimą, palyginus 
su milijonus žmonių nužu
džiusį ir prievartavusį sovie
tinės imperijos valdymą-tero-
rą: 

Prie viso šito, apie 15 minu
čių trukusio, pasikalbėjimo 
tarp A. Lukšos ir laidos ve
dėjo, galima būtų tik pridurti, 
kad tai iš tikrųjų visos Lietu
vos buvusių politkalinių, 
tremtinių, partizanų kreipi
masis ir šauksmas, kuris ka
žin ar bus išgirstas mūsų tau
tiečių? Problema, matyt, kaip 
Joje patarlėje: „Sotus alkano 
neatjaučia". Realybėje galbūt 
taip ir yra, kad tas, kas kon
krečiai, giliai ir esmingai ne
išgyveno komunizmo teroro ir 
jo valdymo metu patirtų kan
čių praeityje ir dabartinių jo 
pasekmių, negali šimtu pro
centų atsiliepti ir įsigyventi į 
problemos aktualumą. Šian
dieną aiškiai pastebimas visuo
tinas suliberalėjimas, tiek už
sienio lietuvių tarpe, tiek pa
čioje Lietuvoje, ypač paskuti
nių rinkimų į savivaldybes 
akivaizdoje — prieštarauja 
tarptautinio komunizmo įver
tinimo renginiui. Kai kurioms 
išvadoms pasidaryti pacituoti-
na Spalio revoliucijos Raudo
nosios vėliavos ordinų F." 
Dzeržinskio vardo Aukštosios 
TSRS KGB mokyklos vado
vėlio apie Lietuvių naciona
listų kenkėjišką veiklą ir kovą 
su ja, parašyto KGB generolo 
majoro G. K Vaigausko (skir
tą praktikams), LTSR KGB 
Specbiblioteka Nr. 1245, 
Maskva, 1986 m. psl. 10, 11: 
„Užmaskuota antikomunistinė 
„Santaros-Šviesos" veikla pa
vojinga tuo, kad ji grindžiama 
marksizmo-leninizmo revizija, 
pridengta pseudosocialisti-
niais šūkiais. Federacijos ideo
logai — Kavolis, Rastenis, 
Trumpa — sukūrė pseudofilo-
sofinę 'lietuviškojo liberaliz
mo' teoriją, kuri visiškai su
tampa su vakaruose egzistuo
jančiomis revizionistinėmis 
koncepcijomis. Manipuliuoda
mi 'laisvės', 'asmenybės', 'indi
vidualizmo', 'revoliucijos' ka
tegorijomis, jie propaguoja 
'modernizuoto komunizmo', 
'laisvosios demokratijos' idė
jas, siekdami įpiršti tarybi
niams žmonėms 'dialogą apie 
Vakarų kultūrą' ir apie 'moks
linio komunizmo dogmas'..." 

Žinoma, tai yra samprotavi
mai ir išvedžiojimai KGB-istų 
ir jie turi savo marke, bet ir 
juose akylesnis skaitytojas, 
manau, suras dalį tiesos. Buvę 
Lietuvos politiniai kaliniai, 
tremtiniai, partizanai, išlikę 
kaip gyvosios komunizmo au-

bus — be galo didelis. Juk 
mes davėme pasauliui du nie
kieno nepakartojamus gėrius: 
gražiausią kalbą ir visuome-
niškiausius papročius. Tie nie
kieno nepakartojami papročiai 
— jų visuomeniškas grožis — 
žavi visus savus ir svetimuo
sius. Visi gėrisi mūsų keliadi-
enėmis vestuvėmis, mūsų vi-
suomeniškiausiomis talkomis 
per linaminius, rugiapjūtę, 
javų kūlimą, bulviakasį... 

O tas sunkiai išmokstamos 
mūsų kalbos grožis jau seniai 
pastebėtas svetimųjų poetų ir 
universitetų asmenų. Jei mū
siškiai rašytojai būtų rašę sve
tima kalba — jie būtų gerbia
mi viso pasaulio šviesuolių. 
Taip būtų atsitikę su Done
laičio „Metais", Baranausko 
„Anykščių šileliu", su Binkio 
„Gėlėmis iš šieno", tik kelis 
paminint. 

O kaip dar ta šventa Lietu
vos žemė nešioja tokius darky
tojas mūsų gražiausios kalbos, 
kurią Pūkelevičiūtė teisingai 
pavadino „Lingva Graciosa" — 
iškilmingiausia Būgos ir Jab
lonskio nušveista kalba. 

Darkytojai teršia mūsų kal
bą „situacijomis", „produkcijo
mis", „stresais", reitingais"..., 
kada mes turime muzikalius 
savuosius; padėtis, įtampa, 
apklausa, gamyba... 

Kėdainių gimnazijoje, mano 
iki šešių klasių bendraklasis, 
išvykęs į Jėzuitų gimnazyą 
Kaune, dabar pajėgiu kalbi
ninku tapęs, Kazys Ulvydas, 
matyt, krauju prakaituoja dėl 
mūsų kalbinio perlo teršalų. O 
Būga su Jablonskiu kapuose 
irgi nerimsta dėl po 120 metų 
nežmoniško slopinimo jų ap
valytos mūsų kalbos vėl apipy-
limo šiukšlėmis. 

Ir tokių teršalų nesigėdi mū
siškė prezidentūra, Seimas, 
ministerijos, pranešėjai, re
daktoriai, profesoriai... 

Greičiausiai niekas tokių 
teršalų neišvarys, ypač dabar 
„biedieviškai mergelei nauja 
suknele užsimovus" ir pagrie
bus Lietuvos vadeles į savo 
rankas, nes per 50 metų kalbi
nis sąšlavynas giliai įleido sa
vo šaknis į mūsų kalbinį per
lą. Tą atliks naujoji karta. Tik 
reikia tokiam darbui ją pa
rengti trejopai: kad ji nusista
tytų neteršimui ir išvalymui 
mūsų kalbos, kad ji apsauga 
nuo teršėjų pasirūpintų ir ryž
tųsi dirbti — geros naujos 
šluotos griebtis. 

O mūsų tėvams, garbingiau
siems, dar normaliais žmo
nėmis išlikusiems, mokyto
jams, dvasininkams ir politi
kams padėkime visa jėga, kad 
jaunosios kartos širdyse ir 
protuose tas mūsų kalbinis 
perlas vėl gražiausiai nušvis
tų. 

Jonas Adomavičių*, M.D. 
Chicago, IL 

SU GĖLĖMIS Į LF 
SUVAŽIAVIMĄ 

Prieš Lietuvių fondo metinį 
narių suvažiavimą š.m. balan
džio 15 d. Pasaulio lietuvių 
centre, LF salėje, Lemonte, 
„Drauge" pasirodė dešimties 
JAV LB vadovų „Kreipimasis į 
Lietuvių fondo narius", 
straipsniai ir laiškai, kalti
nantys Lietuvių fondą kon
frontacija, įstatų keitimu prie
vartos būdu, nenoru paklusti 
JAV LB tarybos sprendimui. 

Visą „audrą" sukėlė JAV LB 
tarybos netvirtinimas Lietu
vių fondo įstatų pakeitimo, 
kad LF narių metiniuose su
važiavimuose būtų balsuoja
ma tiesioginiu dalyvavimu, 
užuot iki šiol naudojamos įga
liojimų procedūros, prieš ku
rią irgi pasisakė JAV LB vado
vai. 

Ar galima laikyti „konfron
tacija" ar „prievartos būdu" or
ganizacijos galiojančių įstatų 
paragrafo duodamos teisės pa
naudojimą narių metiniame 
suvažiavime? Ar galima jėgos 
politika" vadinti LF įstatų su
teikiamą pasirinkimą? Kur čia 
ribos peržengimas? 

Paskutiniu laikotarpiu JAV 
LB nedalyvavo Lietuvių fondo 
lėšų telkime, bet jos atstovai 
lygiateisiai dalyvauja svar
biausioje LF veiklos funkcijoje 
— metiniuose LF pelno pa
skirstymuose. Didelė to LF 
pelno dalis tenka JAV LB 
veiklai išlaikyti, be kurios 
JAV LB darbai negalėtų būti 
įvykdomi. Ar tai nėra didelė 
privilegija, Lietuvių fondo tei
kiama JAV LB valdybai? Kuri 
kita organizacija kviečiasi sa
vo iždo lėšų dalinimui, ar įsta
tų tvirtinimui kitos organiza
cijos atstovus? Ar čia nereikėtų 
prisiminti amerikiečių posakį: 
„Count your Blessings"? 

LF yra savarankiška orga
nizacija. Ji subordinuojasi sa
vo nariams ir jų metiniam su
važiavimui. Ji nėra JAV LB 
padalinys (Subsidiary). LF na
riai nei lėšos nepriklauso au
tomatiškai JAV LB, arba at
virkščiai. Tai dvi savarankiš
kos, broliškos organizacijos. 
Bet kokie sprendimai Lietuvių 
fonde priklauso tik LF na
riams ir jų išrinktai LF vado
vybei. LF narių sudėtas kapi
talas yra investuojamas, nors 
jo palūkanos skiriamos ne na
riams, bet lietuvybės išlaiky
mui. LF narių tiesioginiu bal
savimu, ar su kitų narių įga
liojimais išrinktos LF tarybos 
ar valdybos tariamų „Kėdžių 
stumdymas" yra grynai jų vi
daus reikalas, siekiant finan
sinio efektyvumo ir sėkmingos 
LF tolimesnės veiklos. Finan
sinės institucijos vadovų Jcė-
dėms" reikalingi profesionalai. 
Kadangi iki šiol jie yra neap
mokami, džiaukimės, kad to
kių yra. Ateis diena, kai jų ne
besurasime. Turime džiaugtis, 
kad, „kėdes bestumdant", Lie
tuvių fondas pasiekė dešimt 
mln. kapitalą, apie keturis mi
lijonus nepadalinto pelno in
vestavimuose ir išdalino apie 
8 mln. dolerių lietuvybės po
reikiams. 

Pavasario audras ir viesu
lus palikime Amerikos pieti
nėms valstijoms. Ne su „vėz
dais", bet su pavasario gėlėmis 
rankose, su geru žodžiu lūpose 
dalyvaukime Lietuvių fondo 
narių metiniame suvažiavime. 
Tik tuomet jis tarnaus mūsų 
ir visos išeivijos gerovei. 

Bronius Juodel is 
Willowbrook, IL 

KODĖL K. GRINIUS BUVO 
PAŠALINTAS IŠ 

PREZIDENTO PAREIGŲ 

„Draugas" nr. 60, kovo 24 d., 
pirmame psl. spausdino apie 
buvusį Lietuvos respublikos 
prezidentą K. Grinių, bet 
neužsiminė, kodėl 1926 m. 
gruodžio 17 d. jis buvo pri
verstas atsisakyti prezidento 
pareigų. Visuomenėje uirdejo-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
BENEDIKTAS 

POVTLAVIČIUS 
Mano mylimas Vyras buvo Aukščiausiojo pašauktas 
į Amžinąją Ramybę 1999 m. balandžio 20 dieną, 
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos 
balandžio 16 d. 10:30 vai. ryto Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje Boston'e ir balandžio 19 d. 7:00 vai. ryto 
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Seserų 
koplyčioje Putnam, CT. 
Taip pat šv. Mišios bus aukojamos Lietuvoje, Kaune 
ir balandžio 19 d. Šv. Gabrielės bažnyčioje, Jurbarke. 
Giminės, artimieji ir draugai yra maloniai kviečiami 
prisiminti a.a. Benediktą ir jungtis maldose už jo sielą. 

Liūdinti žmona Adelė. 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 11 d., antradienis 

Brangiai Motinai 

A. t A. 
GENEI GYLIENEI 

mirus, mielą dukrą su vyru ir visą gimine bei artimą 
draugą OSVALDĄ NAGELĘ nuoširdžiai užjaučiame. 

Nellė Matulienė 

Pole Andrašiūnienė 

A. t A. 
JONUI DOMANSKIUI 

Lietuvoje mirus, jo brolį, mūsų mielą VANDELINĄ 
su šeima išeivijoje ir a.a. Jono žmoną ADĄ bei dukras 
REGINĄ ir VANDĄ Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime. Mūsų maldos telydi Velionį į 
Amžinybę. 

Mindaugas ir Aldona Klygiai 

Jonas ir Janina Šalnai 

Aleksas ir Danguolė Vitkai 

Liudas ir Birutė Vanagai 

Marija Remienė 

• ' 

DRAUGĄ atminkime s.ivo t e s ' o m r n t e 

si kalbų, kad davęs per daug 
laisvės lietuvių tautos prie
šams, net Kaune einantiems 
Lietuvos kariuomenės unifor
muotiems karininkams mums 
nedraugiškos mažumos vaikė
zai nuo galvos numušdavę ke
purę. 

Po Antrojo pasaulinio karo, 
kaip tremtinys, gyvenau „dy-
pukams" skirtose vokiečių ka
reivinėse Hanau a. M., Vokie
tijoje. Kurį 'aiką tenai gyveno 
ir buvęs Lietuvos respublikos 
prezidentas K. Grinius. Su juo 
esu kalbėjęs 1946 m. rugpjūčio 
3 d. To pasikalbėjimo dalis 
išspausdinta mano parašytoje 
knygoje „Karas braukia kru
viną ašarą". 780-781 psl. (Chi
cago, 1990 m.). Skaitome: 
„Maloniai kalbėjomės. Man se
niai rūpėjo, tai išdrįsau pa
klausti, ka jis mano apie per
versmą, kai jis buvo nuša
lintas nuo I-ietuvos respubli
kos prezidento pareigų. Dide
liam nustebimui atsakė: To 
buvau vertas'. Aš net kiek 
lukterėjau, bet jis irgi tylėjo. 
Paklausiau kodėl? Vel kiek 
patylėjęs atsakė, kad per daug 
leido įsigali; blogybėms, sve
timiems ga;\ alams. 

Matėsi, ta tema nenori kal
bėti, daugiau neklausinėjau. 
Dr. K.Grir.ius Lietuvos res
publikos prezidentu buvo 
trumpai: 1926.V1.7 - 1926.XII. 
17". 

Kas ta tena galėtų parašyti 
plačiau? 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles. CA 

PASKUTINIS 
PASISAKYMAS 
APIE KELNES 

Buvau maloniai nustebin
tas, kad net du atsakymai iš

spausdinti „Laiškų ir nuomo
nių" skyriuje — apie premjero 
per ilgas kelnes. 

Vytui Beleckui noriu prisi
pažinti, kad nei dėl premjero, 
nei dėl jo kelnių nesisieloju. 
Bet, jei vėl būtų laikraštyje 
nuotrauka, sakykime, kad ir 
Jbe kelnių", dievaži, ir vėl pa
rašyčiau, jei tik laikraštis įdė
tų. O kas dėl seno romėnų po
sakio, tai aš atsakysiu gana 
nauju (pagal romėnus viskas 
nauja) vokišku posakiu: JGei-
der machen Leute". Tai reiš
kia, rūbai padaro žmogų. Ži
noma, kai pats esi apsileidęs, 
tai tau visi gerai atrodo! 

O Vytautui Majauskui irgi 
turiu atsakymą! Kaip nesirū
pinsi, kai per dešimt metų jau 
buvo vienuolika ar daugiau 
premjeru. Žinoma, kad rūpi. 
Aš tikiu, kad A. Kubilius daro 
visa, kas geriausia kraštui. 
Va, kad ir privertė „Inkaro" 
darbininkams išmokėti algas, 
nes kitaip jie būtų ir toliau 
badavę. Kažin kodėl man vis 
kyla klausimas: ar jie būtų ga
vę algas, jei nebūtų išėję vie
šai badauti? Gal V. Majauskas 
ir sutiko literatūroje, mene ar 
net politikoje asmenybių, ku
rie nekreipė dėmesio į savo iš
vaizdą. Aš nesu tokių sutikęs. 
Bet, kai aš dirbau didelėje 
įmonėje Cia, Amerikoje, ir rei
kėdavo priimti žmogų į darbą, 
tai jo elgesys, išvaizda ir tvar
kingas apsirengimas daug pa
dėdavo gauti darbą. 

„Laiškų ir nuomonių" sky
riui reiškiu padėką, kad iš
spausdino mano atsakymą. 
Tarp kitko, tas skyrius padaro 
„Draugą" labai įdomų. 

Algirdas Skudzinskas 
Baltimore. M D 

A. t A. 
Brolis MATAS PULAUSKAS, 

MIC 
mirė 2000 m. balandžio 9 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje 

Čikagoje. 
Velionis bus pašarvotas balandžio 11d., antradienį 

nuo 2 iki 7 vai. vakaro Petkus Marąuette laidojimo 
namuose. 

Laidotuvės trečiadienį, balandžio 12 d. 10:30 vai. 
ryto Tėvų Marijonų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios. 
Po Mišių Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

„Tvirtai tikiu, kad su mirtimi man 
baigiasi šis skurdus žemiškasis 
pasaulis — niūri, tamsi naktis ir kartu 
aušta naujo gyvenimo gražios, giedrios 
dienos rytas." Victor Hugo 

Pranešame giminėms, draugams ir artimiesiems, 
kad šių metų kovo 28 dieną, sulaukusi 74 metų, užbaigė 
šio vargano žemiškojo pasaulio dienas ir persikėlė į 
Dausas, Amžinybėn 

A. t A. 
GENĖ GYLYS TRINKUNAITĖ 

Anksčiau gyveno Lietuvoje, Vokietijoje, Venezueloje 
ir JAV, Philadelphia, PA. 

Liūdesyje liko duktė Irene, žentas Richard Malone, 
anūkė Melanie, anūkas Keith, proanūkė Haley ir 
anūkės vyras John Nowowiejsky. 

Su iškilmingom religinėm apeigom bažnyčioje ir 
kapinėse jos palaikai palaidoti balandžio 2 d. Crestview 
Memorial Park lietuvių sekcijoje Hot Springs, Arkan-
sas, šalia vyro Jono ir dukters Reginos. 

Liūdinti seimą. 

PADĖKA 
A. t A. 

SOFIJA KAZLAUSKIENĖ 
Mūsų mylima Motina, Močiutė ir Promočiutė mirė 
2000 m. kovo 24 d. Palaidota kovo 27 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas 
koplyčioje, klebonui M. Yakaičiui, A. Zakarauskui ir 
prelatui I. Urbonui už atsilankymą koplyčioje, o ypač 
kun. K. Trimakui už atnašautas šv. Mišias bažnyčioje, 
palydėjimą į Amžiną Poilsį ir apeigas kapinėse. Jo 
jautrumas ir paguoda koplyčioje — tai nepamirštama. 
Širdingai dėkojame R. Šokui už vargonavimą gedulo 
pamaldose. 
Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, atsilankiusiems koplyčioje atsisveikinti 
su Velione, bažnyčioje dalyvavusiems pamaldose ir 
palydėjusiems j Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštus užuojautos 
žodžius, asmeniškai, laiškais ir už šv. Mišių aukas, 
gražias gėles ir kitas aukas. 
Dėkojame karsto nešėjams, suteikusiems Velionei 
paskutinį palydėjimą ir laidotuvių direktoriams D. 
Petkui ir Eryn Gray už rūpestingą ir malonų 
patarnavimą. 

Su giliu l iūdesiu: duktė Adelė Laima 
Liutkienė su Seimą. 

PADĖKA 
A. t A. 

VLADAS RACKUS 
Mirė vasario 9 d. Palaidotas vasario 12 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas 
koplyčioje, gedulingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse. 
Nuoširdi padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. Ypatingai 
dėkojame mūsų giminėms, atvykusiems iš toliau. 
Dėkojame už šv. Mišias, gėles ir aukas labdarai. 
Dėkojame už užuojautas žodžiu ir laiškais. Esame labai 
dėkingi karsto nešėjams. 
Didelė padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
malonų patarnavimą. 

Liūdinti seimą. 



DRAUGAS, 2000 m. balandžio 11 d., antradienis 

Gardžiausi Čikagoje blynai gražiausiai apskrunda šeimininkių Onos 
Norvilienės 'kairėje) ir Laimos Vaičiūnienės keptuvėje. Ju paskanauti at
vykite į šį sekmadienį vyksiančius priešvelykinius pusryčius! Jie prasi
dės po 10 vai. r. šv. Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje. Bus daug skanumynų, 
šviesios pavasarines nuotaikos ir margučių. Be to. savo atsilankymu pa
retinsite Jaunimo centrą. Jus kviečia Jaunimo centro Moterų klubas. 

D a u m a n t o - Dielininkai-
čio j aunų jų a te i t in inkų 
k u o p o s na r i a i , globojami 
Dainės Quinn. ateidami į ba
landžio mėn. 4 d. susirinkimą, 
sunešė velykinių dovanėlių ir 
paraše šventinius sveikinimus 
apleistiems vaikams, kurie 
glaudžiasi prie Šv. Kryžiaus 
parapijos Vilniuje. ,.Vaiko var
tai į mokslą" būrelio pirmi
ninkė Rita Vencloviene nuga
bens šias dovanėles ir sveiki
nimus Vilniaus vaikučiams 
dar prieš Velykas. Kaip gražu, 
kad mūsų vaikai mokosi pa
sidalinti ir suteikti džiaugsmo 
mažiau turintiems. Džiugu, 
kad yra tokių vadovių kaip 
Dainė, mokančių vaikus arti
mo meilės ir labdaros. 

PLB Šviet imo komisi ja 
j a u ketvir tąj į k a r t ą paskel
bė už LR ribų veikiančioms 
lietuviškoms mokykloms raši
nių konkursą. Susilaukė pir
mųjų rašinių iš Lenkijos. Ma
žosios Lietuvos ir Baltarusi
jos. Konkurso mecenatas — 
Raimundas Grigaliūnas ir 
PLB Švietimo komisija. Verti
nimo komisiją sudaro: Dalia 
Badariene. Alicija Brazaitie-
nė. Viktoras Kučas. Regina 
Kučiene ir Irena Polikaitiene. 

Verbų s e k m a d i e n i o reli
ginis k o n c e r t a s vyks jau šį 
sekmadienį, balandžio 16 d.. 3 
vai.p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. 

A.a. b iochemijos d a k t a r o 
Kazio M a r t i n k a u s 1953-
1984) prisiminimui 1985 m. 
yra įsteigtas jo tėvų, sesers ir 
artimųjų draugų stipendijos 
fondas, kuriuo gali pasinaudo
ti visi lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba dokto
rato laipsnio iš tiksliųjų moks
lų — vėžio tyrimo sričių (prz. 
farmakologijos, biochemijos ir 
pan.1. Norėdami daugiau in
formacijos arba norėdami gau
ti prašymu formas, rašykite 
šiuo adresu: Kristina Martin-
kutė. 7120 S. Richmond. Chi-
cago. IL 60629-3011 USA. 
Prašymu formos turi būti 
grąžintos iki 2000 m. gegužės 
30 d 

Vyresniųjų l ie tuvių cen t 
re , „Seklyčioje", balandžio 
12 d., trečiadienį, 2 vai.p.p. 
numatyta įdomi programa, 
pavadinta ..Tikriausiai neži
nojote, kad..." Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami atvykti, 
sužinoti ir išgirsti bei išsiaiš
kinti, kas laukia po to trumpo 
žodelio — kad... Bus bendri pie
tūs ir pabendravimas. 

Verbų sekmad ien į , balan
džio 16 d., procesija su palmių 
šakelėmis Pal. J. Matulaičio 
misijos bažnyčioje vyks per 11 
vai.r. Mišias. 

Kovo 5 d. Beverly Shores 
lietuvių bendruomenės kvieti
mu Meno mokyklėlės mokslei
viai kartu su Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių studentų gru
pes šokėjais koncertavo vals
tybes švenčių minėjime. Lietu
vių bendruomenė paaukojo 
Meno mokyklėlei 50 dol. Už 
šiuos pinigus įsigijome taip 
reikalingus atsarginius stygų 
komplektus kanklėms. Nuo
širdžiai dėkojame. 

A u t o b u s a s norinčius va
žiuoti į Lietuvių fondo narių 
suvažiavimą, vyksiantį šešta
dienį, balandžio 15 d., Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte, 
paims nuo Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčios Marquette 
Parke 8 vai. ryto, o nuo Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios 
Brighton Parke — 8:15 vai. 
ryto. 

Švč. M. Mar i jos G imimo 
pa rap i jos m e t i n ė v a k a r i e 
nė įvyks balandžio 29 d., šeš
tadienį, 6 val.v. parapijos salė
je. Bilietai klebonijoje parduo
dami antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį. Bus galima už
sisakyti viso stalo vietas (prie 
stalo - 10 žmonių). Kiekvienas 
parapijietis gavo knygute bi
lietų. Tai yra vienintelis lėšų 
telkimo vajus, į kurį prašome 
visus parapijiečius įsijungti. 
Jei negavote loterijos bilietų, 
prašome kreiptis į kleboniją. 
Sugrąžinkite bilietų* šakneles 
kartu su pinigais į kleboniją 
arba per sekmadienio rinklia
vą. 

„ M a r g u č i o H " radijo laidos 
ruošta paramos vakarienė ba
landžio 9 d. Jaunimo centre 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Valdyba yra dėkinga visiems 
atsilankiusiems ir aukoju
siems. J ų dėmesys ir parama 
užtikrina tolimesnes „Margu
čio II" programų transliacijas. 
Valdyba yra ypač dėkinga 
Leonui Narbučiui, kuris buvo 
pirmasis persiorganizavusio 
„Margučio II" laidos vedėjas ir 
koordinatorius. J is suorgani
zavo visą stalą (10 asmenų), 
sukviesdamas savo draugus. 
Valdyba taip pat džiaugiasi, 
kad „Margutį II" parėmė Ana
tolijus Siutas, buvęs „Margu
čio II" talkininkas, turįs savo 
radijo laidą. Dėkojame „Drau
gui" už šio renginio skelbimus. 
Dėkojame „Žaltvykslės" teatro 
kolektyvui ir režisierei, akto
rei Audrei Budrytei. Visų 
bendromis pastangomis „Mar
gutis II" ir toliau sėkmingai 
gyvuos bei lietuvišku žodžiu 
informuos ir džiugins lietuvių 
visuomenę plačiose Čikagos 
apylinkėse. 

P i r m o j i k o m u n i j a Pal. J. 
Matulaičio misijoje vyks ba
landžio 30 d., o Sutvirtinimo 
Sakramentas - gegužės 7 d. 

R U S H , PASIVADINĘS 
RAŠAIČIU 

Čikagietis Bobby Rush Pir
mosios apylinkės atstovas 
JAV Kongrese, kovo 23 d. de
mokratų partijos pirminiuose 
rinkimuose, gerokai pralenk
damas savo varžovus, užėmė 
pirmąją vietą. 

Bobby Rush yra daug kartų 
parodęs palankumo Lietuvos 
valstybei ir jo atstovaujamoje 
apylinkėje gyvenantiems lie
tuviams. J is nedvejodamas 
pasisako už Lietuvos įstojimą 
į NATO (Šiaurės Atlanto są-
jungąj. Taipgi jis yra pagel-
bėjęs lietuviams, sprendžiant 
imigracinius klausimus. Jis 
rūpinosi ir „Draugo" dienraš
čio pristatymo pagreitinimu 
skaitytojams. 

Bobby Rush. neseniai lanky
damasis Vilniuje, buvo susiti
kęs su Lietuves Respublikos 
prezidentu Valdu Adamkum, 
Lietuvos Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu ir kitais 
valdžios pareigūnais. Viešėda
mas Vilniuje turėjo progos ar
t imiau susipažinti su Lietuvos 
valstybės problemomis. 

Lietuvos Seimo pirm. V. 
Landsbergis kovo 9 d. Vašing
tone j am įteikė Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordiną. 

Bobby Rush, lietuvių tarpe 
mėgstąs save vadinti Bobaičiu 
Rašaičiu. prieš rinkimus išlei
do prolietuviško turinio lanks
tinuką. Jame sudėtos septy
nios fotonuotraukos. Jų tarpe 
yra nuotraukų su Lietuvos 
prezidentu, Lietuvos Seimo 
pirmininku ir kitais parei
gūnais . Be to, yra dvi nuotrau
kos iš atsilankymo buvusios 
čikagietės Ritos Dapkutės 
užeigoje „Ritos smuklė". Vie
noje nuotraukoje Bobby Rush 
matomas lietuvių tautinio šo
kio sūkuryje. 

P . P e t r u t i s 

ROŽINIS „SEKLYČIOJE" 
Balandžii 5 d. vyresniųjų kirstė 150 „Angeliškojo pasvei-

lietuvių pop-iiuje „Seklyčioje" 
klausėmės r..:ginės paskaitos 
apie rožini maldą, kurią 
mums skaitė Irena Šerelienė. 
Paskaitininke, kuri pasirodo 
„Seklyčioje" au trečią kartą, 
mums pristatė renginių va
dovė E. Sirutienė, kuri yra 
kartu su ja lankiusi kuni
gaikštienės Birutės mergaičių 
gimnaziją Vilniuje. 

I. Šerelienc paaiškino, kad j i 
pasirinko Gavėnios tema 
kalbėti apie rožinį todėl, kad 
tai yra unikali, kataliko gyve
nimo prasmę išryškinanti 
malda. Rožiniu turėtume mel
stis ne tik spalio — rožinio 
mėnesį, bet kasdien, o ypač 
per Gavėnią Jau iš seno ro
žiniu meldėsi daugelis žmo
nių: meldėsi juo Bažnyčios 
tėvai, popiežiai ir šventieji. 
Popiežius Leonas XIII (1810-
1903) yra parašęs net 12-ka 
enciklikų apie rožinio maldos 
reikšmę ir svarbą. Dabartinis 
mūsų popiežus Jonas Paulius 
II, kuris ypatingai myli Švč. 
Mariją, apie rožinį pasakė: 
„Tai nuostab: malda, nuostabi 
savo paprastumu ir gilumu. 
Šia malda mes daug kartų pa
kartojame žodžius, kuriuos 
Nekaltoji Marija girdėjo iš Ar-
changelo ir giminaitės Elzbie
tos. Iš tikrųjų 'Ave Maria' fone 
pro sielos aks praeina visi pa
grindiniai Jėzaus gyvenimo 
epizodai. Džiaugsmingosios, 
skausmingosios ir garbingo
sios paslaptys gyvai jungia 
mus su Jėzumi per Jo Motinos 
širdį. Taigi ši paprasta rožinio 
malda plaka žmogiškojo gyve
nimo ritmu" 

Švč. Mergelės Marijos ro
žinio kilmė? istorija amžių 
bėgyje yra labai įdomi, bet 
mažai žinoma. 

Daugelis istorikų rožinio 
pradžią kildina iš JX amžiaus. 
Tuo metu Airijoje daugelio 
vienuolynų kasdieninė malda 
buvo 150 Dovydo psalmių, ku
rias vienuoliai kartodavo, daž
nai giedodami diena iš dienos. 

Pasauliečiai, matydami tokio 
pamaldumo grožį, žavėjosi juo, 
bet nemokėdami nei skaityti, 
nei rašyti, nepajėgė psalmių 
mintinai išmokti. Kartą vie
nuolis pas:ilė kaimynams pa
sauliečiais vieton psalmių 
melstis „Tėve mūsų" malda. 
Tas pasauliečiams labai pati
ko. Kad galėtų sekti maldų 
skaičių, jie nuzulindavo „ap-
valainukų" (150 akmenukų), 
kuriuos nešiojosi su savimi 
odiniuose maišeliuose. Vėliau 
ėmė naudoti virveles su 150 ar 
50 mazgely, o da r vėliau — į 
virveles inšdavo 50 medžio ga
balėlių. K::ur Europoje kuni
gija ii pasauliečiai vieton 
„Tėve Mu>ų" pradėjo melstis 
„Angeliškojo pasveikinimo" 
malda, kuri yra pirmoji 
„Sveika. Marija" dalis. Tokio 
rožinio formą pirmasis skelbė 
šv. Petras Danion, miręs 1072 
m. XIII amžiuje išryškėjo kita 
maldos f.rma, suteikusi ro-
žiniui paslaptis. I r taip per gi
lias medit tcįjas iš senojo psal
myno girr.ė nauja versija — 
graikiškai vadinama psalte-
rion, ant, iškai — psalters, 
mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui 
pagarbint: Netrukus buvo su
komponuota ir 150 tokios pat 
formos pagarbinimų švč. Mari
j a i - Je i buvo meldžiamasi tik 
50-čia pagarbinimų Marijai, 
tai ta buvo vadinama rožių 
puokš tė - rožiniu. 

1365 m Kartūziečių vienuo
lis Henr;<as iš Kalkar sus-
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kinimo" maldų po dešimt 
pridėdamas prie jų po vieną 
„Tėve Mūsų". Tarp 1425-1470 
metų buvo kelios rožinio 
maldų variacijos. 1470 m. do
minikonas Alan iš Rupe įstei
gė pirmąją Rožinio broliją. Jo 
pamėgtoji rožinio forma buvo 
ta, kurioje prieš kiekvieną 
„Sveika, Marija" maldą buvo 
pridėti trumpi apmąstymai. 
Toks rožinis buvo vadinamas 
Šv. Domininko rožiniu, nes 
šventasis nuolat ir labai nuo
širdžiai melsdavosi rožiniu už 
nusidėjėlius. Kartą jam apsi
reiškė Švc. M. Marija, lydima 
trijų angelų ir pasakė: 
„Geriausias ginklas pasaulio 
atsivertimui yra, pagal Švč. 
Trejybės norą, 'Angeliškojo 
pasveikinimo' malda, nes ta i 
yra N. Testamento" kertinis 
akmuo. Viena iš gražiausių ir 
populiariausių tokio rožinio 
formų buvo sukomponuota 
domininkono šv. Louis de 
Montfort (apie 1700 m.). Jo 
žodžiais „Rožinis yra tikroji 
krikščioniško gyvenimo mo
kykla". 

1917 m. Portugalijoje, Fati-
moje, Cova de Iria (Irenos 
slėnyje) Švč. Mergelė Marija 
keletą kartų apsireiškė tr ims 
vaikučiams: Liucijai, Pranciš
kui ir Jacintai. Spalio mėnesio 
apsireiškime pasakė: „Esu 
rožinio karalienė. Noriu, kad 
jūs ir toliau melstumėtės 
rožiniu. Žmonės turi taisytis, . 
prašyti nuodėmių atleidimo ir | 773-297-2857. 
daugiau nebeįžeidinėti mūsų 
Viešpaties, kuris yra jau per 
daug įžeistas". Kaip žinome, 
Pranciškus ir Jacintą yra 
mirę, bet Liucija dar gyva vie
nuolyne. 

Fatimos pranašystės pildėsi. 
Šiandien jau pati Švč. Marija 
meldžiasi kartu su mumis, 
kaip, dar vis apsireikšdama 
Medjugorėje, sakydama: „Kvie
čiu jus melstis rožiniu. 
Rožiniu pasišvęskite. Mels
kitės džiaugsmingai, kar tu su 
manimi, bent kartą per dieną. 
Melskitės visada, o rožinis 
jūsų rankose tebūna ženklas 
šėtonui, kad jūs priklausote 
man". 

Paskaitai (kurios visi labai 
dėmesingai klausėsi) pasibai
gus, renginių vadovė paaiš
kino, kad tribūną puošiantis iš 
gilių padarytas didžiulis de
koratyvinis rožinis yra Wash-
ington'o valstijoje gyvenančios 
E. Tutlienės kūrinys. Norin
tieji tokį rožinį įsigyti, gali tai 
padaryti „Seklyčioje" — duo
dami auką Lietuvių Bendruo
menės socialiniam skyriui. 

Po to žiūrėjome ir žavėjomės 
Aleksandro Plėnio vaizda
juoste „Šiluvos atlaidai, dary
ta prieš keletą metų. Joje pui
kiai skambėjo choras, baž
nyčios procesijoje matėme 
daug maldininkų (kai kurie iš 
jų jau iškeliavę į Anapus) ir 
tarpais atrodė, kad esame Lie
tuvoj — kad valandėlei grįžom 
į Šiluvą. Tuo laiku Čikagoj 
viešėjęs svečias iš Lietuvos 
kun. Liepa pasakė labai pa
triotišką pamokslą. 

Vaizdajuostė visiems labai 
patiko. A. Plėnys tą vaizda
juostę padovanojo „Seklyčiai" 
ir ji buvo atiduota į šios po
pietės loteriją. Laimėtoja tapo 
aktyvi „Seklyčios" trečiadienio 
popiečių dalyvė L. Vaitonienė. 

Dalyvavusieji šitoje po
pietėje labai džiaugėsi, galėję 
gavėnios nuotaikomis dva
siškai atsigaivinti. 

Emilija J . V a l a n t i n i e n ė 

Amer ikos L i e t u v i u gydy
to ju sąjungos valdyba balan
džio 14 d. ruošia seminarą Či
kagoje, Jaunimo centre, 5620 
S. Claremont Ave. Girdėsite 
dr. Audriaus Plioplio, žinomo 
neurologo, menininko, paskai
tą „Menas ir Medicina". Po 
paskaitos — pabendravimas ir 
vakarienė. Muzikinę dalį at
liks Klaipėdos universiteto-
konservatorijos muzikas prof. 
Algis Zaboras. 

Velykų s t a l a s ruošiamas 
balandžio 30 d. 12 vai. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje. Tęsiame tradicijas ir 
stengiamės, kad stalo maistas 
būtu labai įvairus ir skanus , o 
tortai ir saldumynai būtų pa
trauklūs ne tik akiai, bet ir 
širdžiai. Reikia iš anksto užsi
sakyti stalus ar vietas tel. 
708-448-7436. Velykų stalą 
ruošia PLC renginių komite
tas. 

VIENOS VALSO 
POKYLIS 

Š.m. balandžio 29 dieną 
(paskutinį mėnesio šeštadienį) 
Lemonte, PLC Lietuvių fondo 
salėje rengiamas labdaringas 
Vienos valso pokylis, skirtas 
paremti Ukmergės neįgaliųjų 
mokyklų internatą. Puikus 
maistas, Virginijaus Švabo or
kestras, įvairi koncertinė pro
grama, maloni aplinka ir — 
vakarui skirta apranga. 

Stalus galima užsisakyti tel. 
skambinant Beatai 630-629-
2917 po 6 v.v. a rba Tomui 

REIKALINGI VADOVAI 

Ši sekmadieni , balandžio 
16 d., 4 v. p.p. Čikagos Jauni
mo centro — šeimos klube 
marginsime kiaušinius. Liu
das Volodka maloniai sutiko 
"ėl mokyti didelius ir mažus 
kaip tai padaryti kuo gražiau. 
Norintys išmokti tegul atsi
veža dar šiltus, virtus kiau
šinius. Meno mokyklėlės dra
mos skyriaus moksleiviai pa
rodys trumpą spektakliuką, 
„Svajos" šokėjai sušoks keletą 
šokių. Ramias, svajingas dai
nas padainuos Audra Simano-
nytė iš Lietuvos. Kiekvienas 
atkeliauja su lėkštele sumuš
tinių... 

Naujos operos žvaigždės 
sužibės šių metų' žavingoje G. 
Verdi operoje „La Traviata". 
Violetos partiją atliekant de
biutuos Sigutė Stonytė, o Al
fredo — Audrius Rubežius. 
Abu solistai savo dainavimu 
yra pagarsėję ne vien Lietu
voje, bet yra pelnę geriausius 
įvertinimus ir daugelyje ope
ros scenų Europoje. Nepraleis-
kime progos sekmadienį, ge
gužės 7 d., Mortono mokyklos 
auditorijoje pasigėrėti Šiais 
iškiliais dainininkais. Taip 
pat girdėsime ir kitus solistus, 
kuriais j au ne kartą žavėjo
mės Lietuvių operos pastaty
muose Čikagoje. 

Zarasi ik iu klubo narių 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
balandžio 13 d. 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose 2417 W 43 St. 
Visus narius kviečiame daly
vauti. 

ves ir vadovavęs stovyklose, o 
šiuo metu savanoriškai dirba 
su „Catholic Aids Network". 

Ieškoma 50 savanorių būre
lių vadovų vadovauti „Camp 
Getaway" stovykloje, vyksian
čioje š.m. liepos 13-18 d. 
„Camp Getaway" yra smagi 
atostoginio pobūdžio stovykla 
Ekhorn, VVisconsin, skirta ne
turtingoms šeimoms su IV 
(HIV). Stovykla j au aštunti 
metai rengiama AIDS Pašto-
ral Care Network. Šiais me
tais joje nemokamai stovyk
laus 150 stovyklautojų. Labai 
reikalingi būrelių vadovai, 
medicinos personalas ir pro
gramų direktoriai. Savanoriai 
turi būti 18 metų amžiaus ir 
vyresni, pozityviai nusiteikę 
linksmai, bet sunkiai dirbti 
daugiarasėje aplinkoje. Infor
macijai skambinkite Viliui 
Dundzilai, tel. 773-203-3153. 
Vilius Dundzila yra aktyviai 
dalyvavęs lietuviško jaunimo 
organizacijų veikloje, dalyva-
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K A N A D O J E 
Dr. Rasa Juknevič ienė , 

Seimo pirm. pavaduotoja, lan
kėsi Toronte ir Kovo 11-sios 
minėjime pasakė pagrindinę 
kalbą. Susirinkus pilnai salei, 
buvo malonu pasiklausyti jos 
puikios kalbos. Po minėjimo 
buvo duoti keli klausimai. 
Kovo 2 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje buvo jai suruoštas 
atsisveikinimas Tėvynės są
jungos, Toronto skyriaus. 

Klierikas J . Žukauskas, 
OFM, šiais metais vėl atvyko į 
Prisikėlimo parapiją pas pran
ciškonus. J is šįmet rengiasi 
priimti kunigystės šventimus. 

Dr . R. Mažeikaitė, Muzie
jaus vedėja Anapilyje, išvyko į 
Lietuvą dėstyti Lietuvos isto
rijos kursą Klaipėdos universi
tete. Žada sugrįžti apie ba
landžio 17 dieną. 

Stasys Prakapas 

.Draugo knygynėlyje 

J o n o Halio knygoje „Su
valkiečiu liaudies kūryba 
Amerikoje" skelbiama tauto
saka, autoriaus užrašyta 
1949-19o1 m. daugiausiai iš 
dviejų ilgus metus Amerikoje 
pragyvenusiu suvalkiečių mo
terų, kurios turėjo nuostabią 
atminti ir pamėgimą liaudies 

kūrybai. Pirmoji - Uršulė Že-
maitienė iš Šukių kaimo, an
troji - Magdalena Takažaus-
kienė iš Versnupių kaimo. 
Knygoje spausdinamos dainos 
(su melodijos natomis ir žo
džiais), pasakos, patarlės, 
priežodžiai, mįslės, sakmės ir 
kita smulkioji liaudies tauto
saka. Knygos kaina - 10 dol., 
su persiuntimu - 13.95 dol. 

• A.a. dr . a g r . A n t a n o 
V e r b i c k o a t m i n i m ą pager
biant, „Saulutei, Lietuvos vai
kų globos būreliui $320 suau
kojo Kostas ir Vida Stankai ; 
Gytis i r Lydi ja V a d a p o l a i ; 
Arūnas ir I r e n a Draugel ia i ; 
Henrikas ir Irena Johansonai, 
Alina Urbass ia ; dr . Algis ir 
Teresė Lesn iauska i ; dr . Ša
rūnas ir dr. J o l a n t a Peckai . 
„Saulutė" nuoširdžiai užjaučia 
a.a. dr. A Verbicko artimuosius 
ir dėkoja padėjusiems vargingai 
gyvenantiems Lie tuvos vai 
kučiams. 24OV00 

•„Šypsenėlė"— koncertas 
visiems —jauniems ir seniems 
bus sekmadieni , g e g u ž ė s 28 
d. 3:00 v a i . p . p . J a u n i m o 
centre. Programoje trylikmetė 
dainininkė N e r i n g a Nekra -
š iūtė , Marijampolės „O lia lia" 
vaikų ansamblio vadovė Laima 
Lapkauskaitė ir Dal ios Ged
v i l i enės vadovaujamas J a u 
nimo centro vaikų ansamblis 
„Lakstutė". Reta proga pasi
džiaugti mūsų jauniausiųjų 
talentais. Kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
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• Lietuvos Dukterų drau
gi ja ruošia priešvelykinį py
ragų ir margučių pardavimą 
savo nameliuose, 2735 W. 71 
St. ba landžio 20 d. nuo 8 v.r. 
ik i 2 v .p.p. Kviečiame visus 
atsilankyti ir apsirūpinti ska
numynais Velykų stalui. Tuo 
prisidėsite prie Lietuvos Duk
terų labdarybės darbų. Taip pat 
prašome draugijos nares gau
siai prisisdėti savo kepsniais ir 
margučiais. 242*00 

• Karaliaučiaus srit ies lie
tuvišku mokyklų paramai 
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$100 — Lydia Ringus. $50 — 
Dr. Vytautas ir Albina Gave
lis; Aleksas Jankūnas; Geno-
veva Kaufmanas; Aldona Mer
kelienė. $40 — Raymond Alis; 
Meta Linkus. $30 — Vytautas 
ir Bronė Bildušas. $25 — Jo
nas ir Ona Daugirdas: Juozas 
ir Giedrė Končiai; Raimun
das ir Danutė Korzonai; Irene 
Krapauskas; $20 — Juozas 
Ališauskas; Vytautas Brakas; 
F. ir M. Radis; Oswaldas ir 
Elytė Schneideris. $15 — Čes
lovas Žilionis. $ 10 — Ramū
nas Brakas; Gražvyda Gied
raitytė. Rėmėjams dėkojam. 
„Karaliaučiaus krašto lie
t uvybe i " , 1394 Middleburg 
Ct., Naperv i l l e , IL 60540-
7011. (skelb.) 
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