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Seimas „amerikietiškai" svarstys 
įstatymo projektą 

Viln ius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo 
Biudžeto ir finansų bei Socia
linių ir darbo reikalų komite
tai, pasitelkę Amerikos de
mokratijos patirtį, trečiadienį 
viešai svarstys Labdaros i r 
paramos įstatymo projektą. 
Komitetų posėdyje dalyvaus 
šiuo įstatymu sudomintos ne
vyriausybinės organizacijos 
bei žurnalistai. 

JAV Kongreso tyrimų centro 
Vašingtone specialisto Pau l 
Rundąuist nuomone, „per šį 
svarstymą komitetų lygmeny
je tikimasi išplėsti visuomenės 
dalyvavimą įstatymų rengimo 
procedūrose ir komitetų veik
los nušvietimą žiniasklaidoje". 

Šia bendra Seimo ir JAV 
Tarptautinės plėtros agentū
ros (USAID) programa skat i 
namos viešos diskusijos pri i
mant įstatymus. Seimo pirmi
ninko pirmojo pavaduotojo 
Andriaus Kubiliaus teigimu, 
„įstatymų priėmimo procedū
rose daug ką reikia taisyti ir 
tobulinti". 

Pasak A Kubiliaus, daba r 
svarstomose Seimo S ta tu to 
pataisose „bandoma gana es
mingai keisti įstatymų svar
stymo procedūrą Seime". 

„Pagrindiniai pakeitimai y r a 
susiję kaip tik su šia t ema — 
ieškome būdų, kaip padaryt i 

į s ta tymų leidybos procedūrą 
kuo atviresnę, kad visuomenė 
tu rė tų kuo aiškesnius mecha
nizmus pareikšt i savo nuomo
nę apie įs tatymų projektus, ir 
kad ta nuomonė būtų argu
mentuo ta i svars toma Seimo 
komitetuose", pirmadienį spau
dos konferencijoje sakė A. Ku
bilius. 

„Tikimės, kad pasisakys kuo 
daugiau įvairių grupių ir ne
vyriausybinių organizacijų at
stovų, kurie pate iks savo nuo
mones ir užduos klausimus 
komitetų na r iams . Taip bus 
plečiamas viešasis dialogas ir 
Seimo komitetų galimų spren
dimų ratas", toje pa t spaudos 
konferencijoje sakė P . Rund
ąuist . 

Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto narys Kęstut is Gla
veckas mano, kad „Lietuvos 
kelias į modernią r inkos eko
nomiką susijęs ne t ik su naujų 
įrengimų ir technologijų įve
žimu, bet pirmiausiai su žmo
nių sąmonės pasikeitimais". 

Atviros įs tatymų leidybos 
seminarą ir viešąjį įstatymo 
projekto svarstymą j a u su
rengė su USAID bendradar
biaujanti JAV nepelno orga
nizacija „World Learning", ku
rios padalinys Lietuvoje veikia 
nuo 1993 metų. 

Smulkieji versl ininkai nutraukė 
bado akciją prie Seimo 

Viln ius , gruodžio 5-7 d. 
(BNS) — Šeštadienio rytą iš
tuštėjo apsnigta pieva prie 
Seimo, kur prieš tai septynias 
paras badavo septyni smul
kiųjų verslininkų atstovai. 

Bado akcija nut raukta , ka i 
penktadienio vakarą Vilniaus 
miesto savivaldybė a ts i sakė 
pratęsti jai leidimą, r emdama
si tuo, kad kyla pavojus šios 
akcijos dalyvių sveikatai. 

Akcijos dalyviai pareiškė a t 
naujinsią akciją, jeigu iki 
gruodžio 11 d. vyriausybė 
nesės prie derybų stalo. Smul
kieji verslininkai grasina vėl 
badauti, jeigu vyriausybė, pra
dėjusi derybas, vienašališkai 
jas nutrauktų ir jeigu jose 
nebūtų pasiekta rezultatų. 

„Išvažiuojame sustiprėję. Ži
nome, kad kitą kartą mūsų 
bus daugiau", kraudami pala
pines į krovininį autobusą, 
sakė badautojai. 

Vyriausybės kancleris Kęs
tu t i s Čilinskas pasveikino 
smulkiųjų prekiautojų apsis
prendimą nu t r auk t i bada
vimą. 

„Šis išmint ingas žingsnis 
parodė, jog akcijos organizato
riai ir dalyviai supra to , jog tei
sinėje valstybėje valdžia nega
li svarstyti , t enkin t i reikala
vimų, jei, g inant politinius a r 
verslo interesus, gras inama 
pavojumi savo ir kitų žmonių 
sveikatai bei gyvybei", rašoma 
šeštadienį i špla t in tame vy
riausybės spaudos tarnybos 
pranešime. 

Vyriausybė pranešė , jog jos 
vadovai ket ina susit ikt i su ak
cijos dalyviais ir rengiasi 
spręst i smulkiųjų prekiautojų 
problemas, jei j ie nekels rei
kalavimų atvert i kelią kontra
bandai a r ki taip pažeisti Lie
tuvos žmonių siekius. 

Socialdemokratai pasiryžę 
nušalinti ūk io ministrą 

Vilnius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Seimo socialdemok
ratai įsitikinę, kad jų sukaup
ta informacija apie „abejoti
ną" ūkio ministro Vinco Babi
liaus veiklą yra pakankamai 
rimtas argumentas jį a t s ta ty
dinti. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį socialdemokratų frak
cijos narys Vytenis Andriukai
tis pranešė, jog partijos prezi
diumas savaitgalį oficialiai 
nutarė paskelbti nepasitikėji
mą ūkio ministru V. Babiliu
mi. 

Pusantrų metų medžiagą 
apie ūkio ministro veiklą rin
kusio V. Andriukaičio nuomo
ne, jo turima informacija su
teikia „pakankamai daug rim
tų argumentų", kad V. Babi
lius būtų nušalintas. 

Pasak V. Andriukaičio, jo 
sukaupta informacija liudija 
apie nekompetentingus V. Ba
biliaus veiksmus, vadovaujant 

Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje pirmadienį atidaryta naujoji Varėnos pasienio policijos rinktinės Šalčininkų 
užkarda, nuo kurios iki Baltarusijos sienos yra apie 500 metrų. Bendras užkardos saugomas plotas — 70 kilo
metrų, pastato statyba, kuriai buvo skirtos tik Lietuvos biudžeto lėšos, kainavo daugiau kaip 2 mln. litų. Užkar
dos pastatas, kuriame dirbs 182 pareigūnai, pastatytas pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Be darbo kabine
tų, užkardoje įrengti poilsio kambariai, virtuvė, mokymų klasė. Iškilmingoje atidarymo ceremonijoje dalyvavo 
ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, vidaus reikalų ministras Stasys Šedbaras, Vilniaus apskrities va
dovas Alis Vidunas, kiti pareigūnai, kuriems buvo pademonstruoti automatiniai šautuvai, pistoletai, neperšau
namos liemenės, radijo ryšio priemonės. 

Nuotr : Naujoji pasienio užkardaTribonių kaime. <*•»•) 

Valstybės vadovas nepamiršta 
gamtosaugos 

ministerijai, energetikos sri
tyje, privatizavimo veiksmuo
se, abejonių kelia ir ankstes
nės V. Babiliaus ūkinės veik
los te isėtumas. 

V. Babilius yra buvęs kelių 
didelių uždarųjų akcinių ben
drovių akcininkas. Vyriausy
bėje j is atstovauja Lietuvos 
pramonininkų konfederacįjai. 

V. Andriukait is anksčiau 
yra sakęs, kad apie V. Babi
l iaus veiklą s iuntė paklausi
mus ir gavo a t sakymus iš Val
stybės kontrolės ir Seimo kon
trolierių įstaigos. 

Šios savaitės viduryje so
cialdemokratai ket ina Centro, 
LDDP bei kitoms Seimo frak
cijoms pateikti tur imą me
džiagą ir prašyti paramos, kad 
Seime būtų pradė ta svarstyti 
nepasitikėjimą minis t ru . 

Kad būtų pradėta nepasiti
kėjimo procedūra Seime, rei
kia vieno penktadalio visų 
par lamentarų parašų. 

Vi ln ius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Aplinkos minis
t r as Algis Čaplikas mano, kad 
tolimesni Nidos oro uosto re
konstrukcijos svarstymai pri
valo būti kuo viešėsiu ir atvi
resni įvairioms nuomonėms. 

„Prezidentas džiaugiasi, kad 
buvo sustabdyti grandioziniai 
darbai , niokoję Neringos gam
tą", po pasitarimo preziden
tūroje žurnalistams sakė at
stovė spaudai Violeta Gaižau
skai tė . 

Pasak jos, V. Adamkus tiki
si, kad oro uosto teritoriją 
„aukštyn kojom" apvertę neko
kybiškai dirbę statybininkai 
ištaisys savo darbo klaidas 
taip, kad „nebūtų gėda dėl su
niokotos Neringos gamtos". 

A. Čaplikas sakė, kad su 
prezidentu sutarė, jog „negali 
būti nė kalbos" apie tolesnį 
Nidos oro uosto plėtimą, ta-, 

Lietuvos 
gyventojai — vieni 

nesveikiausių 
Europoje 

Londonas , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Lietuva yra viena at-
siliekančiųjų Europos valsty
bių pagal gyventojų sveikatą, 
rodo apklausos rezultatai. 

Ta rp 35 valstybių Lietuva 
yra 29-ta ir aplenkė tik Rumu
niją, Estįją, Baltarusiją, Uk
rainą, Latviją ir Rusiją. 

Apklausos rezultatus pa
skelbė profesionalus medikų 
žurnalas ,Jlealthcare Euro-
pe", juos komentavo ir dien
rašt is „The Times". 

Sveikiausiais Europoje pri
pažinti Švedijos, Suomijos ir 
Norvegijos gyventojai. I pir
mąjį dešimtuką taip pat pate
ko Italija, Šveicarija, Austrija, 
Slovėnija, Graikija, Prancūzi
ja, Nyderlandai. 

Kiekviena valstybių buvo 
vert inama pagal 14 sričių, 
t a rp jų — mirtingumą, gyveni
mo lygį, vaikų mirtingumą, 
rūkymą, infekcinių ligų išpliti
mą. 

Pasak „Healtcare Europe", 
nesveikiausi —Rytų Europos 
valstybių gyventojai, nes jie 
prastai maitinasi, o sveikatos 
apsaugos sistemoje vyrauja 
brangios ir neefektyvios ligo
ninės. 

čiau būtina užbaigti jau pra
dėtus darbus. 

Nidoje j au nuo seno nuties
tas 600 metrų lėktuvų kilimo 
takas, tačiau tako liginimas ir 
jo prieigų statybos buvo su
stabdytos pasipiktinus Lietu
vos žaliesiem?, kurių protes
tą parėmė ir prezidentas V. 
Adamkus. 

nuomonėmis ir dėl Būtingės 
terminalo statybos pabaigos. 

„Prezidentas pabrėžė, kad 
negalima pradėti šio objekto 
eksploatavimo, kol nepareng
tas detalus avarijų likvidavi
mo planas ir nenumatytos 
techninės potencialių nelai
mių užkirtimo priemonės", sa
kė jo atstovė. 

A. Čaplikas teigė, kad mi
nisteriją labai nugąsdino šne
kos apie neva j au šiemet 
pradėsiantį veikti terminalo 
plūdurą jūroje. Pasitarime buvo pasikeista 

Valstybė turi susirūpinti 
žmonių psichine sveikata 

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus mano, kad būtina 
parengti psichinės sveikatos 
priežiūros valstybinę strate
giją ir programą. 

Tai žurnalistams sakė pre
zidento patarėjas Darius Kuo
lys ketvirtadienį, prezidentū
roje apsvarsčius psichinės svei
katos priežiūros reformos ir 
savižudybių sustabdymo pro
blemas. 

Pasitarime prezidentas iš
reiškė susirūpinimą psichinės 
sveikatos būkle ir savižudybių 
lygiu Lietuvoje. V. Adamkaus 
nuomone, tai valstybinio po
būdžio problema, reikalaujan
ti visos vyriausybės dėmesio. 

Valstybės vadovui pritarė 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos vyriausiasis psichiatras 
Raimundas Milašiūnas, kuris 
žurnalistams sakė, kad psichi
nių ligų gydymas nėra tik 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos problema. 

Kasmet Lietuvoje nusižudo 
apie 1,700 žmonių, dešimt 
kartų daugiau bando nusižu
dyti. Kiekvieną parą Lietuvoje 
savo noru iš gyvenimo pasi
traukia 4-5 žmonės. 

Lietuva dabar pirmauja pa
gal savižudybių skaičių Euro
poje. Panašūs rodikliai yra 
Latvijoje ir Estijoje, tačiau 
kaimyninėje Lenkijoje savižu
dybių įvyksta 3 kartus ma
žiau. 

R. Milašiūno nuomone, rei
kia įkurti koordinacinę grupę 
prie vyriausybės ar prezi
dentūros, kuri derintų įvairių 
žinybų veikla, sprendžiant 
šias problemas. 

Pasitarimo dalyviai atkreipė 
V. Adamkaus dėmesį į tai, kad 
Lietuvoje iki šiol nėra jokios 

savižudybių sustabdymo pro
gramos. Jų nuomone, savižu
dybes galima pažaboti, jei bus 
imta įgyvendinti konkrečias 
priemones švietimo, sveikatos, 
socialinės apsaugos srityse. 

Buvo nuspręsta išplėsti 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos neseniai sudarytą darbo 
grupę, įtraukiant ir kitų in
stitucijų specialistus. 

Lenkija turi būti paskutinė 
NATO narė Rytuose 

Varšuva , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Rusijos gynybos vice
ministras, atvykęs į Varšuvą, 
patvirtino, kad Rusija susi
taikė su Lenkijos naryste 
NATO, tačiau dar kartą griež
tai pasisakė prieš, kad į 
Šiaurės sąjungą įstotų Balti
jos valstybės ir Ukraina. 

„NATO tema Rusijoje tapo 
neįdomi, tačiau vienintelis 
klausimas, kur iam esame 
ypač jautrūs kiekvienos Euro
pos ir ne tik Europos val
stybės atžvilgiu, tai mėgi
nimas įtraukti į NATO Balti
jos valstybes ir ypač Ukrainą. 
Mes absoliučiai įsitikinę, kad 
jų priėmimas nesustiprins 
saugumo, o priešingai, sunku 
numatyti šio lemtingo žings
nio pasekmes", pareiškė Rusi
jos gynybos ministro pirmasis 
pavaduotojas Nikolaj Michai-
lov po susitikimo su Lenkijos 
gynybos ministru Janusz 
Onyszkiev/iciz. 

N. Michailov vadovaujama 
Rusijos gynybos ministerijos 
delegacija ketvirtadienį pra-

Lenkai raginami ryžtingiau 
remti Lietuvos narystę NATO 
Varšuva , gruodžio 7 d. kų draugiškumą Lietuvai 

(BNS) — Įtakingas lenkų išei
vijos Jungtinėse Valstijose at
stovas pareiškė priekaištų sa
vo tautiečiams tėvynėje už, jo 
vertinimu, nepakankamą pa
ramą Lietuvos euroatlantinio 
susijungimo siekiams. 

Buvusio „Laisvosios Euro
pos" radijo lenkų redakcijos 
vadovo Jan Nowak-Jeziorans-
ki straipsnį „Lietuva, Tėvyne 
mūsų" paskelbė Lenkijos dien
raštis „Rzeczpospolita". Jame 
autorius primena Amerikos 
lenkų kongreso nutarimą ryž
tingai remti Lietuvos pakvie
timą į NATO per kitą są
jungos plėtimo ratą. 

„Sis nutarimas Lietuvoje su
silaukė didelio atgarsio, tačiau 
dėl nežinomų priežasčių apie 
jį nutylėjo lenkų žiniasklaida", 
stebimasi straipsnyje. 

J . Novvak-Jezioranski Ame
rikos lenkų kongreso nuta
rimą vadina „istoriniu". „Len-

dejo vizitą Lenkijoje. Tai pir
masis tokio pobūdžio vizitas 
per pastaruosius 6 metus, ir 
jis vyksta Lenkijos pasiūlymu. 

Spaudos konferencijoje N. 
Michailov sakė, kad „Rusija 
neprieštarauja, jog Lenkija 
bus NATO nare". Pasak jo, 
„kadangi Lenkija yra mūsų 
kaimynė, todėl abiejų bendrų 
valstybių interesų ratas plė
sis". 

BNS korespondento pa
klaustas, ar Rusija Baltijos 
valstybes laiko priešais, kad 
priešinasi jų įstojimui į są
jungą, X. Michailov nurodė 
„vieną radikalią aplinkybę, 
kuri apibrėžia Rusijos nuo
statą šiuo klausimu: Baltijos 
valstybėms įstojus į NATO, iš 
esmės keičiasi Europos geopo
litinis žemėlapis". 

Kitas esmine aplinkybė, ku
ria, anot jo, „Baltijos valstybės 
skiriasi nuo Lenkijos, yra tai, 
jog jos buvo SSSR respublikos, 
ir todėl bet kokie jų žingsniai 
NATO kryptimi Rusijai abso
liučiai nepriimtini". 

Baltijos-Amerikos verslo fondui 
trukdo netobuli įstatymai 

Vilnius, gruodžio 7 d. 
(Elta) — Jungtinių Valstijų 
vyriausybinės agentūros pa
reigūnas Vilniuje mėgins iš
siaiškinti, kaip galima paša
linti kliūtis, trukdančias Bal
tijos-Amerikos verslo fondui 
dirbti Lietuvoje. 

JAV tarptautinės plėtros 

suteikta už 3.5 mln. JAV dole
rių. 

Si tema bus aptariama Vil
niuje viešint Jungtinių Valsti
jų tarptaut inės plėtros agen
tūros Europos ir naujų nepri
klausomų valstybių įstaigos 
vadovui Don Pressiey. 

Nuo 1991 m. ši agentūra jau 
agentūros padalinyje Vilniuje skyrė per 80 mln. JAV dolerių 
Eltai sakė, kad su apriboji
mais šis fondas susidūrė pava
sarį Seimui pakeitus ir pa
pildžius akcinių bendrovių 
įstatymą, pagal kurį tokios 
bendrovės paskolas gali gauti 
tik iš bankų arba gali plėtoti 
savo veiklą išleisdamos nau
jus vertybinius popierius. 
Todėl nuo to laiko Baltijos-
Amerikos verslo fondas nebe
gali teikti paskolų Lietuvos 
akcinėms bendrovėms. 

Kitose dviejose Baltijos val
stybėse — Latvijoje ir Estįjoje 
— šis fondas su tokiomis pro
blemomis nesusidūrė. 

Nuo 1996 m. rudens iki šio 
pavasario fondas smulkaus ir 
vidutinio verslo įmonėms Lie
tuvoje suteikė beveik 11 mln. 
JAV dolerių paskolų. Jeigu ne 
minėtosios įstatymo pataisos, 
tokių paskolų dar botų buvę 

įvairiems projektams, susiju
siems su Lietuvos eko
nomikos pertvarka, privatiza
vimu, verslo plėtra, aplinkos 
apsauga, energetika ir demo
kratija. 

* Kla ipėdo je p r a d ė s veik
t i Rus i jos vežė ju atstovybė. 
kuri teiks informaciją Rusijos 
vežėjams apie galimybes ga
benti krovinius naudojant kel
tų linijas t a rp Klaipėdos ir Va
karų Europos uostų. Susieki
mo viceministras Darius Stor
pirštis tikisi, jog Rusijos vežė
jų atstovybe padės mažinti au
totransportu gabenamų krovi
nių pasiskirstymą tarp dviejų 
valstybių. Susisiekimo minis
terijos duomenimis, šiemet 
per 10 mėnesių Lietuvos vežė
jai į Rusiją važiavo 51,200 
kartų, iš ten sulaukta 18,700 
vežėjų. BNSI 

le
mia ne politiniai ar ekonomi
niai siekiai, o sentimentai, ky
lantys iš praeities", rašo jis. 

J. Novvak-Jezioranski tiki
na, kad Rusija su imperijos 
praradimu susitaikys tik tada, 
kai „galimybę atkurti domina
vimą prieš kaimynus sustab
dys NATO plėtimasis, todėl 
Lietuvos priėmimas į NATO 
kitame rate yra būtinas, sie
kiant pakeisti Rusijos požiūrį 
į visą buvusią SSSR kaip 
išskirtinę Maskvos įtakos zoną". 

Lenkų bendruomenės vei
kėjas taip pat rašo, kad nese
niai Varšuvoje apsilankę JAV 
senatoriai negalėjo atsistebėti, 
kodėl aukštas Lenkijos valdi
ninkas paklausė, kokias gali
mybes prisijungti prie NATO 
turi Slovėnija. „Negalėjo su
prasti, kodėl šiame klausime 
nebuvo paminėti du artimiau
si Lenkijos kaimynai — Lie
tuva ir Slovakija", teigiama 
straipsnyje. 

Autorius kritikuoja ir Euro
pos Komisijos sprendimą dar 
nerekomenduoti pradėti ES 
narystės derybų su Lietuva. 

.Jie jokio pagrindo Lietuva 
buvo išbraukta iš derybų su 
Europos Sąjunga. Tai atsitiko, 
neatsižvelgiant į faktą, kad 
Lietuva per pastaruosius dve
jus metus smarkiai pažengė 
pirmyn, stiprindama laisvąją 
rinką. Skausmingai sureagavo 
Vilnius, kai Lenkijos vyriau
sybė po šio neteisingo sprendi
mo visiškai tylėjo", teigia J. 
Novvak-Jezioranski. 

Jis taip pat ragina Lenkiją 
atiduoti savo balsą už Lie
tuvą, kol vyksta diskusijos dėl 
kito NATO plėtimo rato. 

„Čia negali pritrūkti Lenki
jos balso. Tai neturi būti nei 
Amerikos satelito, nei buvusio 
Maskvos satelito balsas, kuris 
iš įpratimo nenori užgauti vy
resniojo brolio. Lenkija pajėgi 
būti savarankiška", rašo J. 
Nowak-Jezioranski. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 8 d. Sve. Mergeles 

Marijos Nekaltasis Prasidėjimas; 
Romankas, Zenonas. Gaila, Gede-
nė. 

Gruodžio 9 d. Šv. Juan Diego. 
Leokadija. Delfiną, Valerija. Vaka
ris 1921 m. Brazilija pripažino Lie
tuvą dc jure 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MAŽIAU KENTĖSI KAI VĖŽIO NETURĖSI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Apsauga nuo vėžio ir anks- B-9. tos folines rūgšties, kuri 

tyvas jo nustatymas užtikrina saugo nuo vėžio atsiradimo 
išsigelbėjimą nuo visokios rū
šies vėžio, įskaitant ir storo
sios žarnos, kuris dažnai nu
marina. Nieko nepadės jau pa
stebėti atsiradusio vėžio ženk
lai, nes jis tada bus pavėluotai 
nustatytas, o jo tokio bet koks. 
kad ir geriausias gydymas nie
ko nepadeda — pavėluotas 
vėžys po trejų metų kiekvieną 
numarina. Šiais metais pavė
luoto vėžio pasitaikys 45,000 
amerikiečių tarpe. Už tai 
kreipkime visą savo dėmesį į 
apsaugą nuo visokio vėžio, 

storojoje žarnoje. Tik dabar 
atlikti su moterimis tyrimai 
nurodo, jog kasdieninis to vi
tamino nurijimas priimant 
daugeriopus vitaminus (multi-
vitamins), kūnuose yra tos fo-
lic acid reikšmingai sumažina 
vėžio atsiradimo galimybę sto
rojoje žarnoje. 

Per 15 metų tirtos 88,756 
moterys ir tos. kurios kasdien 
valgė minėtą maistą ir vitami
nus, net 75% mažiau sirgo sto
rosios žarnos (colon) vėžiu, pa
lyginus su tomis, kurios taip 

ypač nuo storojoje žarnoje. Čia nesielgė. Ši naudinga žinia 
tolimesnis mūsų apsileidimas yra paskelbta šių metų medi-
šioje srityje turi eiti šalin nuo 
kiekvieno mūsiškio. ypač 
mūsiškės, kurią dažniau toks 
vėžys aplanko. 

Dabar paskelbta mediciniš
koje spaudoje gera žinia, kad 
B-9 vitaminas, vadinamas fo
line rūgštimi (.Folic acid) sau
go nuo storosios žarnos vėžio. 
Bet kas iš to, kad tas vitami
nas saugo nuo vėžio, kai mes 
jo ne iš tolo neliečiam, nes vai-
sių-daržovių po devynis kar
tus kasdien nesuvalgom. Jau 

ciniškoje spaudoje („The An-
nals of Internal Medicine", 
1998; 129; 517-524). 

Bostone, Harvard universi
tete, dirbąs tyrinėtojas-epide-
miologas Edvvard Giovannuc-
ci, M.D., Sc. D. tvirtina, kad 
moterys, ėmusios folic acid 
kartu su daugybiniais vitami
nais per 5 ar 14 metų net 
20%-čia procentų apsisaugojo 
nuo vėžio storojoje žarnoje. 
Tos moterys buvo žiūrimos, 
kad valgytų maistą, kuriame 

Naujuosius mokslo metus pradėjo Šv. Kazimiero (Los Angeles, CA) lituanistinės mokyklos mažieji mokinukai. 

mūsų niekas nepakeis, tai y r a j0\[c acįd" įr a r J 0 S j m a ^ 
nors savo prieauglį gelbėkime rūgštį tabletėmis su vitami-
nuo vėžio, savu pavyzdžiu pra- naįs. Tas epidemiologas tvirti 
tindami vaikus valgyti vai 
sius-daržoves po devynis kar
tus per dieną. Juk su vėžiu 
nėra jokių juokų, tai kodėl 
mes taip juokaujame — ma
nome, kad anas — ana, o ne 
aš su vėžiu draugausiu. 

Tiesa, tą nuo vėžio saugantį 
vitaminą — tą folinę rūgštį — 
mes galime priimti pavidale 
daugybės vitaminų (multi vi-
taniinš), kuriuose yra ta rūgš
tis, ar tiesiog ją pirkti be re
cepto (ji pigi) tabletėmis ir 
kasdien naudoti jau nuo dabar 
po porą tokių tablečių. Atsi
minkime, kad daugybiniai vi
taminai yra labai brangūs, to
dėl normalus mūsiškis su to
kia mūsiške geriau naudos tą 
nuo vėžio apsaugotoją vaisių-

na, kad aiškiausiai labai svar
bu valgyti maistą, turintį, „fo
lic acid", o tabletėmis priima
ma ta rūgštis tik pagerina 
minėto maisto naudą. 

Vyresnysis tyrinėtojas gyd. 
Demetrius Albanes dirba The 
National Cancer Institute in 
Bethesda, Md., džiaugiasi sa
kydamas: „Tik pagalvokime, 
kad trijų ketvirtadalių storo
sios žarnos vėžių galima iš
vengti vien maistu, turinčiu 
„folic acid" ir tabletėmis. Tai 
yra fantastiškas dalykas!" 

Jau 20% tokio vėžio išvengi
mas yra didelis dalykas, nes 
tas vėžys yra dažnas šiame 
krašte. Čia kovai su vėžiu 
draugija numato, kad šiais 

daržovių pavidalu, iki 9 kartų metais susirgs storosios žar-
per dieną jų savo skrandžiui n o s v e ž i u daugiau negu 
pateikiant. To nuo vėžio sau- 95,000 amerikiečių, 
gančio B-9 vitamino, tos fo- Įdomu, kad neapsaugo nuo 
linės rūgšties, ypač gausiai vėžio storojoje žarnoje vitami-
yra ankštiniuose javuose, tu- nai A, C, D, E ir kalis. Tik su 
noje, grybuose, kviečių dai- tais vitaminais imamas „folic 
guose, šparaguose, apelsinuo- acid" mažina tokį pavojų. Aiš-
se, bananuose, žemuogėse, ku, visi ir visos turime vengti 
kantelopuose. brakoli. žemės tokio gyvenimo, kuris skatina 
riešutuose. Įima pupelėse, vėžį, kaip rūkymas, girtavi-
tamsiai žalių lapų daržovėse, mas, mėsos valgymas, tingi-
piene, mielėse ir šakniavai- niavimas ir nevalgymas 
šiuose. Tokiu maistu saugo- stambmenomis (fiber) gau-
kimės nuo vėžio atsiradimo siau, tikrai lietuviško maisto, 
storojoje žarnoje. Kas taip kuris irgi mažina pavojų gauti 
maitinas — net trims ketvir- vėžį storojoje žarnoje bei ki-
tadaliais dažniau išvengia ve- tose kūno vietose. Dabartinė 
žio. medicina ragina net vaikus 

Toks vaisių, daržovių ir javų pradėti maitinti vegetarišku 
maistas turi daug to vitamino maistu. Sėkmės. 

KULTŪROS ŽIDINIO 
NETEKIMAS — NE TRAGEDIJA 

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 

Pranciškonai Brooklyne už
daro Kultūros židinį ir pasta
tus parduoda. Kodėl? Čia ke
lios pastabos. 

Apjungę tris finansiniuose 
sunkumuose atsidūrusius lie
tuvių laikraščius — Bostono 
„Darbininką", Brooklyno 
„Ameriką" ir Pittsburgo „Lie
tuvių žinias" — „Darbininko" 
vardu, pranciškonai su savo 
spaudos centru 1951 metais 
įsikūrė Brooklyne. Netrukus 
buvo pastebėta, kad VVillough-
by ir Bushvvick gatvių san
kryžoje įsigytos patalpos yra 
per ankštos. 1968 m. buvo įsi
gytas sklypas 361 Highland 
Blvd. Brooklyne ir pradėtas 
erdvaus vienuolyno bei moder
nios spaustuvės planavimas. 

To meto gausus lietuvių tel
kinys, sužinojęs apie pran
ciškonų planą, kreipėsi su pa
geidavimu, kad jie į savo pro
jektą įjungtų ir patalpas lietu
viškai veiklai: didelę salę, kla
ses mokyklai, kambarius posė
džiams, užkandinę ir pan. Po 
nemažų dvejonių pranciško
nai lietuvių pageidavimą pri
ėmė ir stipriai suprastintus 
bei apkarpytus planus įjungė į 
savo projektą. Priėmė jie taip 
pat ir visuomenės atstovų pa
žadą suplanuotą statybą pa
remti savo aukomis. Visuose 
dokumentuose ir sutartyse 
aiškiai pažymima, kad, nors 
statomos patalpos visų pirma 
tarnaus lietuvių reikalams, vi
sas projektas, kaip Bažnyčios 
nuosavybė, visiems laikams 
priklausys pranciškonų ordi
nui. 

Tą nuosavybę, kuri populia
riai vadinama Lietuvių Kultū
ros židiniu, sudaro daug pa
talpų keliuose pastatuose. La
biausiai žinomos salės: mažes-

Ki:ii|)«-(l'»? . I.'JIU.I iii'-ilu.nos oTitrcMl.irbuotojos po p.isRaitų apie AIDS 
Pranės Šlutienės nuotr 

nė rūsyje, kurioje vyksta ma
žiau gausus susirinkimai, po
sėdžiai, paskaitos, pamokos ir 
pan., ir didžioji — pirmame 
aukšte, skirta koncertams, 
vakaronėms,' šokiams, krepši
nio treniruotėms ir pan. Be 
salių, KŽ yra- vienuolynas su 
maždaug 20 kambarių, vie
nuolyno koplyčia, Religinės 
Šalpos centras, Tautos fondo 
centrinė, A.' Maceikos vardo 
biblioteka, pranciškonų spaus
tuvė, „Darbininko" redakcija 
ir administracija, „Darbinin
ko" knygynas, redaktoriaus ir 
salės administratoriaus butai, 
Galdiko vardo meno galerija ir 
įvairios sandėlmės patalpos. 

Visose Amerikos vietovėse 
lietuvių veikla yra žymiai su
mažėjusi. Dauguma parapijų 
uždarytos, organizacijos — už
gesusios. Brooklyno lietuviai 
ir kartu pranciškonai to skau
daus likimo taip pat neišven
gė. Iš keturių gražiai veikusių 
parapijų čia dabar likusios tik 
dvi — abi silpnutės: Viešpa
ties Atsimainymo parapijoj 
yra tik 5% lietuviu šeimų, 
95% parapijiečių sudaro kita
taučiai. Buvusi labai didelė 
Apreiškimo parapija, lietu
viams katalikams neberodant 
dėmesio, skirta portugališkai 
kalbantiems ir jai paskirtas 
nelietuvis administratorius. 
Lietuvis klebonas paliktas re
zidencijoje rūpintis pasitai
kančia lietuvių katalikų pas
toracija. KŽ organizuojant ir 
jį pastačius, pačioje pradžioje 
juo domėjosi 37 organizacijos, 
draugijos ir klubai. Mažoji sa
lė dar ir dabar dažnai naudo
jama, tačiau didžioji pirmame 
aukšte, išskyrus krepšinio tre
niruotes, didesnius lietuvių 
renginius, naudojama tik 4-6 
kartus per metus. Nebėra 
žmonių. Juos paviliojo Flori
da, senatvė, priežiūros namai 
ir kapai. Mūsų jaunoji karta, 
kaip ir kituose telkiniuose — 
kažkur dingusi. Neseniai iš 
Lietuvos atvykę, kurių čia esą 
tūkstančiai — kažkodėl mažai 
tepasirodo. 

Lietuviai pranciškonai, kaip 
ir kitos lietuviškos vienuolįjos, 
šiame kontinente ir Lietuvoje 
išgyvena nemažą struktūrinio 
ir dvasinio persitvarkymo lai
kotarpį. Neapleisdami savo 
centrinių pastoracijos įsiparei
gojimų Amerikoje ir Kanadoje, 
lietuviai pranciškonai didžiau
sią dėmesį ir geradarių aukas 
yra nukreipę į Lietuvą, ypač į 
savo jaunosios kartos auklėji
mą, paruošimą sielovados dar
bui Lietuvoje ir šiapus Atlan
to. Kadaise pranciškonų šeimą 
Brooklyne sudarė net kelioli
ka pastoracijos ir spaudos dar
bui profesionaliai pasiruošu

sių narių. Čia buvo sielovados 
ir spaudos darbo centras. Da
bar gi Amerikoje lietuvių pa
rapijų, kuriose būtų vartojama 
lietuvių kalba ar pageidauja
mi pamokslai, misijos, reko
lekcijos ir pan., likę vos kele
tą. Knygų ir žurnalų leidimas 
bei spausdinimas lietuvių kal
ba yra užsibaigęs. Tokiu būdu 
gausesnis pranciškonų buvi
mas Brooklyne, jei ir atsirastų 
atliekamų žmonių, būtų ne
produktyvus ir beprasmis. Tie
sa, leidžiamas ir spausdina
mas „Darbininkas". Redagavi
mo, administravimo ir spaus
tuvės paruošimo darbą atlieka 
pasauliečiai, o laikraštis 
spausdinamas mieste. Jo leidi
mui didelių mūrinių pastatų 
nebereikia — pakanka kelių 
raštinės kambarių su kompiu
teriais. Panašiai yra ir su vie
nuolynu. Jame gyvena vysk. 
P. Baltakis, OFM, ir du „Dar
bininko" leidimą prižiūrį pran
ciškonai. Jiems taip pat nebe
reikalingas dvidešimties kam
barių vienuolynas. 

Matydami nedaug naudoja
mas ar net visai nebenaudoja
mas, bet brangiai išlaikyti kai
nuojančias patalpas, pran
ciškonai yra nusprendę visą, 
net kelis pastatus sujungiantį. 
Kultūros Židinio kompleksą 
parduoti. Kai ką nei KŽ liki
mas, nei pats Židinys niekada 
nedomino. Kai kam gaila ne 
tiek KŽ, kiek salės patalpų, 
kuriomis jie, abipusiai pasira-

1 šytos nuomos sutartim, galėjo 
naudotis keliasdešimt metų 
už vieną dol. metinės nuomos. 
Dar kiti skelbia, kad pranciš
konai neturį teisės KŽ parduo
ti, kadangi jis ne pranciškonų 
pinigais, o geradarių aukomis 
pastatytas. Tokiu būdu KŽ 
priklausąs ne pranciškonams, 
bet visuomenei ar kažkuriai 
organizacijai. Yra faktas, kad 
visų pasauly esančių vienuo
lijų, neišskiriant nei pranciš
konų, nuosavybės: bažnyčios, 
vienuolynai, universitetai, se
minarijos, ligoninės, centrai ir 
kt., ne tik buvo, bet ir yra įsi
gyjami, pastatomi ir išlaikomi 
geradarių aukomis. Kultūros 
Židinys nėra išimtis. Vartant 
KŽ kūrimosi, statybos ir įvai
rių sutarčių dokumentus, ryš
kėja, kad to meto geradariai ir 
talkininkai buvo ne tik giliai 
tikintys ir savo religiją prakti
kuoją, bet taip pat susipažinę 
su šimtmetine Bažnyčios tra
dicija ir tvarka ir tai priėmę 
kaip savaime suprantamą tie
są. Visuose dokumentuose, 
pradedant pačiais pirmaisiais 
ir baigiant paskutiniais, aiš
kiai pabrėžta, kad, nors patal
pos būtų naudojamos įvai
riems reikalams ar kam nors 
nuomojamos, jos visada palie
ka pranciškonų nuosavybė. 
Tie dokumentai patvirtinti 
abipusiais kompetentingų as
menų parašais. 

Pardavus KŽ pastatų kom-
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pleksą, Brooklyno lietuviai ne
lieka be patalpų. Vietos vys
kupas, Maspetho Viešpaties 
Atsimainymo parapijos klebo
nas ir par. taryba kviečia įsi
jungti į parapijos veiklą ir 
naudotis visom parapijos pa
talpom: jaukia ir moderniškai 
įrengta 350 vietų parapijos 
sale, gražiu susirinkimų ir 
posėdžių kambariu po kleboni
ja, erdviu 3-jų aukštų buvusių 
seserų vienuolių konventu. At
letų klubo krepšininkai; kartu 
su parapijos sportuojančiu 
jaunimu galės naudotis kai
mynystėje jau daug metų nuo
mojama sporto sale. Vyskupo 
ir klebono nuomone, lietuvių 
įsijungimas į parapiją, kurioje 
dabar likę tiek nedaug lietu
vių, gal net padėtų Maspeth 
Viešpaties Atsimainymo lietu
vių parapiją vėl sulietuvinti. 

Nei Brooklyno lietuvių, nei 
pranciškonų Kultūros Židinio 
pardavimas nedžiugina. Bet 
tai pasidarė neišvengiama. 
Būtų buvę gera išsaugoti bent 
sales. Bet ir tai neįmanoma, 
nes jos į kompleksą taip įjung
tos, kad net su vienuolynu yra 
po vienu stogu. Ieškodami bū
do atsidėkoti geradariams už 
jų pagalbą ir aukas — čia tik 
kartojama, kas jau daug kartų 
minėta — pardavę Kultūros 
Židinį, pranciškonai nori ir to
liau geranoriškų bei dosniu 
įnašu paremti lietuvių telkinio 
veiklą. Įnašo dydis priklausys 
nuo pardavimo pajamų. Be to, 
iš tų pačių pardavimo pajamų 
jie mielai norėtų paremti ir 
Lietuvių namų įsigijimo pro
jektą Manhatten, NY. 

KETINAMA VILNIUJE 
ĮKURTI SKULPTŪRŲ 

SODĄ 

„Skulptoriai — Vilniaus 
miestui", — taip pavadintą 
tęstinį projektą parengė Lietu
vos dailininkų sąjungos Vil
niaus miesto skulptorių sekci
ja. Jo tikslas, kaip sakė pro
jekto kuratorė menotyrininkė 
Aldona Dapkutė, suformuoti 
skulptūrų sodo viziją ir atei
tyje tokį sodą Vilniuje įkurti. 

Pirmasis konkretus žingsnis 
— Vilniuje, „Arkos" galerijo
je, rengiama mažųjų formų 
skulptūros paroda. Ją numa
toma atidaryti lapkričio 5 
dieną. Savo darbus pateiks 
tiek žymūs vyresniosios kar
tos meistrai, savo skulptūro
mis papuošę ne vieną Lietuvos 
aikštę, tiek jaunosios kartos 
atstovai, patirties sėmėsi tarp
tautiniuose simpoziumuose, 
tiek ir kūrybinį kelią prade
dantys Vilniaus dailės akade
mijos studentai. Bus ekspo
nuojami mažų formų darbai iš 
patvarių medžiagų, kuriuos 
galima būtų padidinti iki par
ko skulptūros. Dalyvauti pa-
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Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.Oak.Lewn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

ui prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoauciai punktualiai. 

Susitarimui (kafceti angliškai) 
TeL 706422-6260 

DR. L PETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Te l . (706) 5 9 6 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 96 8L TeL 706-422-0101 

Phmad. 3v.p.p.-7v.v., ar*. 1230-3v.p.p. 
trec. uždaryta. keMrt. 1-3v.p.p. 

penktsd. Ir testeri. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS vaNAS,HD..&C. 
Specialybe- Vidaus fcgu gydytojas 

Katoeme lietuviškai 
6187 SArcner Ave. (prie Austin) 

TeL 773-696-7766 
Vsjanrtne nensi ssasaasaai 

^ ^ ^ ^ ^ * ^ e ^ s ^ pa^Baaasa' ss^ssjpgaBBjissssssj 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-862-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

rodoje kviečiami skulptoriai ir 
iš kitų miestų. Kūrinių tema
tika nebūtinai turi tiesmukai 
sietis su Vilniumi. 

Ši paroda, pasak rengėjų, 
bus lyg savotiškos zvalgytu-
vės, padėsiančios apčiuopti, 
kokių skulptūrų sodo viziją 
mato atskiri autoriai, kaip su
vokiama istorinė, kultūrinė, 
urbanistinė erdvė. (Elta) 

http://St.Oak.Lewn.IL


KADA IŠEIVIAI INVESTUOS 
LIETUVOJE 

JONAS DAUGĖLA 

Visi labai gerai žinome, kad 
nelemti istoriniai įvykiai pri
vertė dalį mūsų tautos apleisti 
gimtąją žemę ir įsikurti sve
čiose šalyse. Tačiau įvairių 
tautinių švenčių progomis mū
sų kalbėtojai nevengia pakar
totinai paminėti, kad tautos 
kamienas liko nepalaužtas, ir 
visi tėvynainiai vienoje ir ki
toje Atlanto pusėje gyvena 
tautinės vienybės nuotaikomis 
ir puoselėja tuos pačius tau
tinius idealus. 

Dar ir šiandien nemaža tau
tos dalis gyvena už tėvynės 
ribų. Geležinė uždanga ilgus 
metus buvo nutraukusi bet 
kokius užsienio lietuvių ryšius 
su tautos kamienu ir savo ar
timaisiais. Tad ir nenuostabu, 
kad vieni apie kitus jie buvo 
susidarę klaidingą įvaizdį. 
Lapkričio 12 d. vakarą per 
„Vilniaus radiją" ir buvo daug 
kalbėta apie tai. O kalbų kal
tininkas buvo užsienio lietuvis 
Kazickas. J i s šiomis dienomis 
dalį savo tur to investavo į Lie
tuvos ūkį. Už tai jam buvo su
teikti garbės doktoratai. Buvo 
prisimintas ir kitas mūsų tau
tietis Didžiulis, kuris jau kiek 
anksčiau ta ip pat nemažai do
lerių išvežė į Lietuvą. Tačiau 
iš tiesų nei vienas, nei kitas 
tiesiogiai savo dolerių į Lietu
vos ūkį neinvestavo. Jie tik 
įsigijo tų užsienio (daugiausia 
skandinavų) bendrovių akcijų, 
kurios sukūrė savo įmones 
Lietuvoje. 

; S i a proga klausytojams per 
radiją buvo paskaitytas „Lie
tuvos ryto" vedamasis. Veda
mojo autorius vėl pakartojo, 
kad, kol geležinė uždanga bu
vo Lietuvą atskyrusi nuo Va
karų pasaulio, mūsų tautiečiai 

~r Lietuvoje tsusidarė klaidingą 
nuomonę apie užsienio lietu
vius. Užsienio lietuvių veidą 
jiems juodomis spalvomis pie
šė bolševikinė žiniasklaida. 
J ie buvo įtikinti, kad užsienio 
lietuviai tie iog skęsta tur
tuose ir yra tiesiog apsipylę 

- krūvomis amerikoniškų dole
rių. Žinoma, jie tikėjo, kad at
stačius nepriklausomybę, už
sienio lietuviai šiuos neribotus 
lobius tuojau perveš į Lietuvą 
ir tuo pačiu padės greičiau su
kurti tautos ekonominio gyve
no gerovę. 

Geležinei uždangai sugriu
vus, mūsų tautiečiai galėjo pa
matyti tikrąjį užsienio lietu
vių veidą. J ie pamatė, kad to
kių, kaip Kazickas ir Didžiu
lis, yra tik vienas kitas. Jie su
prato, kad: „puoselėtos viltys, 
kad užsienio lietuviai svariai 
prisidės, plėtojant mūsų šalies 
ūkį, pasirodė esančios tik iliu

zijos. Lietuviai išeiviai nėra 
jau tokie turtingi. Daugiausia 
tai — vadinamosios vidurio 
klasės atstovai", — rašė JL. 
ryto" vedamasis. 

Vedamojo autorius visai tei
singai sako, kad ir tie „vidu
riniosios klasės" atstovai sve
čiose šalyse yra gana patogiai 
įsikūrę. Jeigu jau visi ir nėra 
tokie milijonieriai, tai vis dėl
to šalia savo gerai įrengtų na
mų, be abejo, kiekvienas dar 
turi daugiau ar mažiau san
taupų, kurias laiko Amerikos 
bankuose. Vedamojo autorius 
ragina užsienio lietuvius visas 
turimas savo santaupas per
kelti į Lietuvos bankus. J is 
tvirtina, kad Lietuvos bankai 
už šias santaupas indėlinin
kams mokės didesnes palū
kanas, tas palūkanas persiųs 
taupytojams į gyvenamąsias 
šalis. O tuo pačiu užsienio lie
tuviai savo sunkiai uždirbtais 
ir sutaupytais doleriais pri
sidės prie Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo pažangos. Labai 
panašiai, vos atstačius nepri
klausomybę, mums kalbėjo ir 
pasisvečiuoti atkeliavę Lietu
vos Seimo ir vyriausybės 
aukšti pareigūnai. 

Tačiau sekdami Lietuvos 
spaudą ir klausydamiesi „Vil
niaus radijo", pastebime, kad 
mūsų tėvynainiai Lietuvoje 
nėra jau taip linkę uždirbtus 
pinigus laikyti Vilniaus ban
kuose, gauti didesnes palūka
nas ir tuo pačiu paremti šalies 
ekonominį gyvenimą. J ie taip 
pat nėra linkę savo įsigytą ka
pitalą investuoti į Lietuvos 
ūkį ar pramonę. Žmonės yra 
daug daugiau linkę savo kapi
talą išgabenti į svečias šalis. 

Mūsų gretimo West Palm 
Beach miesto turt ingame Sil-
ver Springs priemiestyje yra 
net keliolika prabangių namų, 

kuriuos už iš Lietuvos atvež
tus pinigus yra įsigiję mūsų 
tautiečiai. Panašiai, yra ir 
Philadelpijoje. Spaudoje teko 
skaityti, kad ir Vokietijos 
Frankfurto mieste yra kvarta
las, kur iame „puikuojasi" 
brangūs mūsų lietuvių namai. 
O visokiausi milijonus kainuo
jantys moteliai, restoranai ir 
t.t., kurių savininkai yra mū
sų viengenčiai iš Lietuvos? 

Daugelis mūsų tautiečių ir 
savo santaupų nepatiki Lietu
vos bankams. J ie jas išgabena 
į kitų šalių bankus. Žinomas 
Lietuvos ekonomistas prof. dr. 
A. Vasiliauskas rašo: „Nerei
kia užmiršti tų milijoninių su
mų, kurias lietuviai išvežė ir 
saugo užsienio bankuose, nes 
investuoti tėvynėje dar neketi
na. Kiek tokių milijardų lietu
viško kapitalo guli šiandien 
užsienio bankuose, tiksliai nu
statyti neįmanoma. Įvairių 
ekonomistų ekspertiniais ver
tinimais tai — 2-5 milijardai 
JAV dolerių" („Varpas" Nr. 
30). 

Be abejo, visa tai labai gerai 
žino ne tik „L. ryto" redakto
riai, bet ir mūsų Seimo, ir vy
riausybės ministrai. Tad ir ne
aišku, kodėl jie visi taip pri
mygtinai siūlo užsienio lietu
viams savo santaupas skubiai 
vežti į Lietuvą ir patikėti jas 
Lietuvos bankams. Tačiau jie 
nesistengia, kad Lietuvos ka
pitalistai savo trilijoninių san
taupų neišvežtų į svečias ša
lis, o investuotų į Lietuvos ūkį 
arba laikytų j as Vilniaus ban
kuose ir gautų didesnes palū
kanas? 

Be to, berods, Lietuvos įsta
tymai riboja iš šalies išveža
mų pinigų sumas, ypač, be 
abejo, jei šios ribos nesiekia 
milijardinių skaičių. Tad mū
sų tautiečiai, išveždami mili
jardines pinigų sumas iš savo 
šalies, ne tik skriaudžia Lietu
vos ūkį, bet ir laužo įstaty
mus. Tuo pačiu jie savaime 
tampa kriminaliniais nusikal
tėliais ir tur i būti baudžiami. 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir jo žmona Alma 
Adamkienė savo apsilankymo Vašingtone metu prie Holocausto muzie
jaus amžinosios šviesos padėjo vainiką mirusiesiems atminti. Prie vainiko 
stovi Lietuvos ambasados darbuotojas D. Semaška. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

Belieka stebėtis, kad dabar
tinė demokratinė Lietuvos 
valdžia neranda būdų užkirsti 
kelio beatodairiškam lietu
viškų pinigų eksportui. O tu
rėtų išaiškinti šio nelegalaus 
eksporto kaltininkus, priversti 
juos sugrąžinti atgal į Lietuvą 
išvežtus pinigus, nusavinti jų 
turtus ir juos pačius perduoti 
prokuratūrai. 

Kai Lietuvos vyriausybė su
ras būdų, kad priverstų šiuos 
„naujuosius" kapitalistus su
grąžinti neteisėtai išvežtus iš 
Lietuvos milijardus, nusavins 
ta is nelegaliais pinigais už
sienio šalyse įgytus turtus, 
tada gal ir užsienio lietuviams 
kils didesnis noras savo tūks
tantines santaupas investuoti 
į Lietuvos ūkį arba patikėti 
jas Lietuvos bankams. 

LIETUVIU VIENYBĖS 
JUOSTA 

Per šimtą dienų išausti tele
vizijos bokšto aukščiui ilgiu 
prilygstančią 326,4 m vytinę 
juostą ketina tautodailininkė 
Birutė Janavičienė. Lapkričio 
28 d. Lietuvos radijo ir televi
zijos centro salėje vilniečiai 
galėjo ne tik pamatyti vytinio 
juostų audimo būdo atkūrėją 
ir jos darbo procesą, bet ir pa
siklausyti Jono Žemaičio karo 
akademijos kariūnų koncerto. 

Juostos audimo akcija, pava
dina „Per 100 dienų — lietu
vių vienybes juosta pasauliui" 
vyksta nuo lapkričio 9 d., o 
baigti austi B. Janavičienė ža

da kitų metų vasario 16 d. Au
dimo vieta pasirinktas Vil
niaus televizijos bokštas, nes, 
pasak tautodailininkės, bokš
tas — tai žmonių siekių sim
bolis ir kiekvienos šalies cent
ras, per kurį palaikomas ryšys 
su visu pasauliu. Vasario 16-
ąją juostą ketinama pakelti į 
bokšto viršūnę. J i simbolizuos 
visų Lietuvos partijų, tautų, 
apskritai žmonių vienybę. Jei 
trukdytų blogas oras, tuomet 
susirinkusieji juostą ištiestų ir 
susikabindami rankomis iš
reikštų vienybės siekį. 

Radijo ir televizjios centre 
vyksta ir dvi parodos: B. J ana 
vičienės autorinė 10 metų kū
rybos paroda ir paroda-kon
kursas „Gintarinė vijimo len
telė". Eksponuojamos tauto
dailininkės sukurtos juostos ir 
šalikai. Juostos pateikiamos 
įdomiai, kaip paveikslai, pri
taikius rėmų spalvą ir dydį. 
Be parodų, kasdien rengiamos 
dviejų valandų vijimo mokyk
lėlės vaikams ir suaugusiems, 
koncertuoja folkloro ansamb
liai. 

Per Kalėdas B. Janavičienė 
žada ypatingą reginį — eglu
tę, puoštą jos nuvyta juosta. 
Iki to laiko juostos ilgis galėtų 
siekti 300 metrų. Pasak au
torės, tai būtų pirmoji Lietu
voje vytinė juosta, kuria pa
puošta eglutė. 

Juostos vijimo akciją remia 
UAB „Dzūkija", AB „Kilimai", 
UAB „Madata", AB „Lietuvos 
RTV centras". (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Nekaltai Pradėtoji 
Šiandien Katalikų Bažnyčia 

švenčia Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventę. Tačiau kas
dieninis gyvenimas šiame 
k raš t e plaukia įprastos darbo 
dienos vaga, tik katalikai su
k lumpa prieš altorių atiduoti 
pagarbą didžiajai Nekalto 
Prasidėjimo paslapčiai ir pa
prašyt i Dievo Motinos globos. 

Norime tikėti, kad ir lietu
viai tėvynėje šiandien pripil
do bažnyčias — juk niekas to 
nedraudžia , nekliudo, nere
gistruoja nei jaunų, nei vyres
nių, jeigu nori viešai išpažinti 
savo tikėjimą. Anie draudimų 
ir pavojų laikai jau praėjo, tai 
dėl ko šiandien tiek mažai 
jaunimo (ir vaikų) dalyvauja 
Mišiose? O ir tų, kurie regu
liariai lankosi bažnyčioje, reli
gija (kaip lietuviškos patarlės 
„svečių valgis") neišsineša-
mas per šventovės slenkstį, 
bet paliekamas tarp aptem
dytų baroko skliautų, tuščių 
suolų ir liūdnai žvelgiančių 
šventųjų statulų? 

Galbūt niekuomet anksčiau 
pasaul is nebuvo taip nepa
lankus dvasiniam žmogaus 
gyvenimui, kaip dvidešimtojo 
šimtmečio pabaigoje. Visas 
dėmesys sutelktas ties mate
rializmo dievaičiu su arti
miaus iu jo patarėju — hedo
nizmu. Tai nereiškia, kad šio 
laikotarpio žmogus nesiilgi 
dvasinio gyvenimo, nors jo 
įvaizdis — dažnai iškreiptas. 
Užuot pakėlęs akis į tikrąsias 
dvasines vertybes, žmogus ti
kisi j a s atrasti lengvesniu 
oūdu, kuris nereikalautų jo
kios aukos, nesudarytų nepa
togumų ir nepakenktų jo sa
vanaudiškos kasdienybės ei
gai. 

Žmogų traukia antgamtinis 
pasaulis , jis nuolat kartoja: 
„Parodyk man stebuklą, ir 
tikėsiu!" Tai dėl to minių mi
nios renkasi, kai kažkas su
šnabžda, kad ant daržinės sie
nos matė tarytum Dievo Moti
nos, Jėzaus atvaizdą ar kitą 
ženklą, kad kažkur kažkas 
stebuklingai pasveiko, kažkas 
atspėja ateitį, žada amžiną 
laimę ir išganymą be jokių 
taisyklių ar sąlygų: gyvenk, 
ka ip nori, daryk, kas tik pa
tinka.. . Pastaruoju metu vėl 
daug kalbama apie angelus, 
maldos galią ligoniui, nuolat 
kar tojamas palaiminimas Die
vo vardu ir piktinamasi vie
šomis rinktų ar paskirtų val
s tybės pareigūnų nuodėmė
mis , nepaisant nuolatinių 
tvir t inimų, kad „valstybe ir 
Bažnyčia turi būti griežtai 
nuo viena kitos atskirta". 

Material izmas ir hedoniz
m a s , susikibę rankomis, šio

mis dienomis vaikšto po apsi
pirkimo centrus, šmirinėja 
tarp prekystalių, papuoštų 
„kalėdiniais" blizgučiais, ir 
stropiai saugo, kad pro visą 
prieššventinį šurmulį nepra
siskverbtų tikroji Kalėdų 
prasme. Juk daug svarbiau 
švęsti „žaliojo dolerio viešpa
tavimą", kaip Kristaus gimi
mo šventę. Tiek pardavėjai, 
tiek pirkėjai dreba nuo nepa
lankaus oro pranešimo — pir
mieji, kad sumažės pelnas, 
antrieji, kad nespės nupirkti 
dovanų, patenkinti išlepinto 
skonio reikalavimų: jeigu po 
eglute Kalėdų rytą nebus tos 
ypatingosios dėželės, kažkas 
jausis ir nuskriaustas, ir 
nuskriaudęs. 

Praėjusį sekmadienį prie al
toriaus buvo uždegta antroji 
Advento žvakė. Mūsų vyres
nieji, be abejo, tebeprisimena 
lietuviškuosius Advento sek
madienius ir šiokiadienius. 
Ar Šiandien dar kas žino, ką 
reiškia žodis Rarotos? Ar te
beprisimena šarmotus žiemos 
sekmadienio rytus (nors tik 
pagal J . Biliūno apysaką;, kai 
iš arti ir toli žmonės vykdavo 
į bažnyčią, į Rarotas? „Ra
sokit, dangūs, ir išlykit mums 
Išganytoją...", aidėjo psalmė ir 
Kalėdų naktis po tokių lauki
mo Mišių (gaudavo konkrečią, 
visiems suprantamą reikšmę. 

Kai šiandien mūsų vaikai ar 
vaikaičiai skaičiuoja dienas 
iki Kalėdų, kai žiniasklaida 
kasdien paskelbia, kiek dar 
laiko iki tos stebuklingosios 
nakties liko, ar galvojama 
apie Vaikelį Jėzų, Mariją, 
Juozapą, vargingą kelionę į 
Betliejų ir tūkstančius metų 
skelbtų pranašysčių išsipildy
mą? Vargiai. Vieni nekantriai 
laukia, ką „atneš" Kalėdų 
senelis, kuris j au užėmė svar
biausiojo šios šventės veikėjo 
vaidmenį, kiti net ir valandas 
suskaičiuoja, kiek jų dar liko, 
kol bus uždarytos parduotu
vės Kūčių vakare ir prieš
kalėdinis apsipirkimo azartas 
pasibaigs — bent iki po 
Kalėdų, kai visi galės vėl su-
sigrūsti į parduotuves ir raus
tis po papigintų kalėdinių 
prekių likučius. 

„Aš esu Nekaltas Prasi
dėjimas" — dar niekad ne
girdėtu vardu save pavadino, 
Liurde pasirodžiusi Dievo Mo
tina, kuklioji, pamaldžioji, 
nusižeminusi Nazareto Mer
gele, prieš beveik du tūks
tančius metų nuolankiai išta
rusi žodį „Teesie Tavo valia". 
Ar pakviesime ją į savo gyve
nimą, kad Kalėdų laukimas 
būtų prasmingas9 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.80 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

(Tęsinys) 

Tada tam kvailam sūkury nebuvo nė į galvą atė
ję net vardo paklausti. O ir čia neturėjau drąsos bur
nos praverti, bet dabar išsikalbėsim, išsiaiškinsim, su-
siprasim, iš lengva mane pažinsi. Pamatysi. Būsim 
kartu ir kalnai, ir mudu. Ar gali būti gražiau?" Iš bal
so dingo staiga žybtelėjęs beveik žiaurus kietumas ir 
visas tapo švelnios vilnos kamuoliuku. Rinkau žodžius 
ką pasakyti ir vėl norėjau paliesti dabar šalia atvė
susios lėkštės padėtą ranką, bet susilaikiau. „Skaudu 
ir man. kai matau kenčiantį artimą", pasakiau, bet ką 
aš galiu padaryti, kad širdis ne į tą pusę linksta. Pa
matysi, išvyksiu, ir viskas nuslūgs. Po mėnesio, kito 
net nusišypsosi iš to mūsų susitikimo prie atšalusio 
kepsnio", užbaigiau ir net nusišypsojau, bet jis net 
nešyptelėjo. „Gerai, kad taip būtų, bet žinau, kad ne
bus Jsigręžei į pačią širdį, kad nė pats velnias ne-
beišraus". „Žinau, kad šiuo metu nelengva, bet kitaip 
nebebus. Mieste jau kada paruoštas butas laukia". 
„Tai kas, tegu ir palaukia", balse vėl šmėkštelėjo kie
tumas, bet greitai, matyti, tramdomas dingo. „Butas 
ne žmogus. Kad geri žmonės neturėtų nuostolio, aš 

nuomą užmokėsiu. Tuo tarpu pasivažinėsim po kal
nus. Kiek čia jų esi mačiusi. Kai pagalvoji, tai nė 
šešėlio nėra, ką galim pamatyti. Ką matei čia? Tik tą 
vieną suvargusį kalnelį ir nuo baro nepasitraukiantį 
Joną. Pasižiūrėk į veidrodį ir pati savęs paklausk, ar 
tik tokio gyvenimo esi verta?" 

— Kai jis taip rietė kaip gerai išmoktą pamoką, 
negalėjau iš galvos išmesti mūsų pirmo susitikimo 
vaizdo, kai džiaugėsi parsivežęs žaislą sau ir savo 
draugams. Vargiai galėjau sulaikyti žodžius: „Kiaurai 
matau. Tada nepasisekė išprievartauti, tai dabar nori 
išsivilioti į kalnus, kad niekas nesutrukdytų", bet pa
sakiau: „Daug ką galėčiau suprasti, bet nesuprantu, 
kam tamsta man jau kelintą kartą vis prikiši Joną. 
Paskutinį kartą sakau, kad jis man pusbrolis ir kad 
čia būname kar tu tiktai todėl, kad mudu riša ta 
užeiga ir daugiau niekas". „Sakyk, ką nori, man tai vis 
tiek, o ką aš žinau, tai žinau. Negalėčiau pasakyti, kas 
pirma sušoka į vieną lovą. ar pinigai, ar žmonės, bet 
žinau, kur vieni krūvoj, tai krūvoj ir kiti. Ką dabar 
pasakysi?" Keistai išsišiepęs įsispyrė į akis. Aš n:eko 
nesupratau ir pasakiau, kad nieko nesuprantu. Tada 
jis susijuokė ir paaiškino. „Gal aš ir naivus, bet ne vi
sada kvailas. Žmonės šneka ir vienaip ir kitaip, o aš 
radau būdą kaip patikrinti. Kaip, tai jau mano reika
las, bet sugebėjau pažiūrėti, kaip banke laikote pini
gus. Jeigu kaip nori mane įtikinti, kad su Jonu r.esi-
mylite, kodėl visi judviejų pinigai vienoje sąskaitoje? 
Gal ir čia pabandysi sakyti.kad ne". Dabar aš nusijuo
kiau: „Gal jūs ir kasate kiekvienas viską po savim, 

kaip perekšlė višta kiaušinius, bet pas mus šeima y ra 
šeima. Kol esame krūvoj, kol dirbame kartu, y ra ir 
uždarbis, kai čia užbaigę skirsimės, pasidalinsime. 
Jeigu nepatinka, prašau netikėti. Man visiškai vis 
tiek. „Ir man vis tiek. Aš kantrus. Kol jis čia, daryki te 
ką norite, tik prašau pasilikti. Nors tiek, kad t ikra i 
mane pažintum. Ar aš per daug prašau?" „Labai ats i 
prašau ir nesupyk, jog pasakysiu, kad ir pats nežinai , 
ko prašai. Pagalvok ir suprasi". Pakilau ir nieko ne
besakiusi išėjau. Nueidama galvojau, kad vysis, top
telėjo, kad į nugarą paleis lėkštę, bet nieko neatsi t iko. 
Pasilikęs dar pasėdėjo, nuėjęs prie baro užsimokėjo ir 
išėjo. Kitą dieną atėjo vakarienės, užsisakė kepsnį, 
valgė prie to paties stalo su greitkelio darbininkais, su 
manimi tik pasisveikino, pagyrė steiką, kad reikėsią 
užeiti dažniau ir nors retkarčiais pavalgyti kaip rei
kiant. Kai ruošdamosi vaikščiojau po užkandinę, dau
giau nekalbino, tik jutau, kad akimis visą laiką sekio
ja. Kai prie stalo paliko vienas, pakilo ir nuėjo prie 
baro. Ir prie baro pasiliko Į. askutinis. Kelis k a r t u s 
žvilgterėjau, jis Jonui kažin ką smagiai pasakojo. Nė 
šešėlio nebuvo matyti to rūgštumo. kuris atsirasdavo, 
kai vakarykščiame pasikalbėjime užkliūdavo Jonas , 
užtat kai tik Jonas atėjo, tuoj ir paklausiau, kokias is
torijas Frenkas jam taip ilgai pasakojo. Jonas tik 
pečiais truktelėjo, nes istorijos buvusios vis to pačios. 
Kiek sykių buvo kvietęs žvejoti, bet kad Jonas jokio 
noro žvejoti neturėjo, tai kviesdavo nors krioklių pa
žiūrėti. Kviesdavo ir po kalnus pasitrankyti. Viliodavo 
keliom dienom palikti mane žiūrėti užeigos ir keliauti . 

Sakydavo: „Iš proto išeisi už to baro betupėdamas". 
Dabar spyręs: „Negi taip ir išvažiuosi nieko nepama
tęs? Aldona norės čia pat su pažįstamom atsisveikinti, 
o mudu atsisveikinsime su kalnais. Pasitrankysim ko
kią savaitę, gal dvi. Aldona ne mrža mergaitė, gali 
pabūti ir viena. O jeigu nenori būti viena, gali ir į 
miestą važiuoti". Jonas pasakęs, jog galėtumėm ir visi 
trys pasidairyti. Mudu pašnekėdavom. kad uždarę 
užeigą, galėtumėm savaite kitą pasidairyti po kalnus. 
Tą pasakęs ir Frenkui. Esą būtų smagiau ir naudin
giau pasidairyti su geru vadovu, bet Frenkas tik ran
ka numojo. Esą moteris tik visą kelionę sugadins. J i 
tai tuoj pavargs, tai kur nors skaudėti pradės, tai ims 
gąsčiotis kokio vabalo, o pamačiusi gyvatę ar mešką 
galvą visiškai pames. Jonas mėginės įtikinti, kad aš 
ne tokia jau ištižusi, bet Frenkas apie kelionę trise nė 
kalbėti nenorėjo. Jonas pagaliau sutikęs, o man pa
sakė: „Gal ir gerai. Tu baigsi susitvarkyti savo daik
tus, su kokia pažįstama galėsi ir aplinkui pasidairyti. 
o kai grįšiu, galėsim prasitrankyti tomis pačiomis vie
tomis, kurias Frenkas bus parodęs". 

— O mane per visą Jono pasakojimą, kaip koks 
piktas kirminas, knitino pati negražiausia mintis, kad 
Joną vieną į kalnus nori temptis tik atsikratyti. Ne 
syki šiurpino mintis, kad kada nors gali nuo savo kal
no nuslysti, o dabar matyte mačiau nustumtą riedantį 
į kokią prarają. Jeigu negyvai ir neužsimuštų, lengva 
pribaigti. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ŠVIESESNEI LIETUVOS 
ATEIČIAI 

ASTA TIJŪNĖLYTĖ 
Prieš porą mėnesių pra

dėjau dirbti Klaipėdos fonde 
„Dvasinės pagalbos jaunimui 
centre" <DPJO. Prieš tai ke
tverius metus mokytojavau 
Vilniuje. Norėčiau šiandien 
supažindinti visus „Draugo" 
skaitytojus su DPJC, o ypač 
su programos Js 'atūralus pa
galbininkas" seminaru. 

DPJC yra savarankiška, ne
politinė, pelno nesiekianti, vis
uomenine.labdaringa, nevyri
ausybine organizacija. J i buvo 
įkurta prieš ketverius metus. 
Kanados lietuvių ir Sv. Juozapo 
dos lietuvių ir Sv. Juozapo 
darbininko parapijos bendro
mis jenomis. DPJC vadovauja 
direktorius, Kanados lietuvis 
Ričardas Liškauskas. DPJC 
misija — ugdyti jaunimą įvairia 
veikla, padėti kitiems, remian
tis krikščioniškais principais. 
Jaunimas turi progos dalyvau
ti įvairiose DPJC programose. 
Prieš pradedami veiklą, savano
riai praeina parengiamuosius 
kursus. Viena kursų dalis — 
dalyvauti „Natūralaus pagal
bininko" savaitgalinėje pro
gramoje. 

„Natūralaus pagalbininko" 
seminaro tikslas — išmokyti 
dalyvius padėti sau ir ben
draamžiams, spręsti įvairias 
konfliktines, problemines si
tuacijas, reikiamu atveju pa
skatinti ir nukreipti ben
draamžį pas profesionalą — 
socialinį darbuotoją, gydytoją 
ar psichologą. Nauji savano
riai, įgiję šių įgūdžių, gali ge
riau dirbti jaunimo vadovais 
vaiku stovyklose, „Paauglių 
klube". „Jaunimo linijoje" (psi
chologinė anoniminė pagalba 
telefonu). 

Kaip nauja darbuotoja bei 
savanorė buvau pakviesta 
dalyvauti seminare. Jis pra
sidėjo penktadienio, o pasi
baigė sekmadienio vakare. 
Norėčiau pasidalinti savo 
įspūdžiais. Seminare dalyvavo 
30 būsimų savanorių, o jį vedė 
septyni jauni savanoriai. 

Penktadienio vakarą visi su

sirinkome. Vyko susipažini
mas, nes daugumos žmonių 
nepažinojome. Jau pirmą va
landą jautėme vadovų šilumą 
ir nuoširdumą be: dalyvių 
norą išmokti, susipažinti. Pir
ma tema, kurią pristatė ve
dantieji, buvo padedantys san
tykiai — savęs geresnis pa
žinimas. Svarbu save gerai 
pažinti, kad galėtum kitam 
padėti. Namų darbams reikėjo 
kam nors pasakyt kompli
mentą ir pažiūrėti į to žmo
gaus reakciją. Dažnai aš pa
galvoju ką nors gerą apie 
kitą, bet nedrįstu tai pasakyti, 
o kiek mažai reikia, kad kitam 
suteiktum džiaugsmo. Penkta
dienio vakarą grupe išsiskyrė 
patenkinta ir jau susibūrusi. 

Šeštadienį toliau klausėme 
apie padedančius santykius, 
popiet apie bendravimo įgū
džius. Buvo įdomu, nes teorija 
buvo pristatyta ir po to vyko 
praktiniai užsiėmimai. Pvz., 
mokėmės apie šalčio ir šilu
mos ženklus, kai bendrau
jame: jeigu nežiūri į žmogų, 
kai tau pasakoja, tai kal
bėtojas labai nejaukiai jau
čiasi. Paskirstė mus į poras ir 
tada vienas pasakojo, o kitas 
klausė. Pirmą kartą klausy
tojas ignoravo kalbėtoją, o 
antrąsyk įdėmiai klausė. 
Daug maloniau buvo, kai 
klausytojas rodė šilumos 
ženklus. Kai žmogus prašo pa
galbos, tai nereiškia, kad rei
kia jo problemą išspręsti, o, 
svarbiausia, išklausyti ir pa
dėti jam suprasti jo jausmus, 
kad jis pats galėtų išspręsti tą 
problemą. Šeštadienio vakarą 
dalyviai ir vadovai jautė nuo
vargį po ilgos, intensyvios die
nos. 

Sekmadienio ryte visi susi
rinkę mokėmės apie savo ribų 
žinojimą. Kada reikia pasaky
ti j i e " kitam dėl laiko, jėgų 
stokos ar vertybių skirtumo, ir 
kaip nukreipti tą žmogų pas 
kitą pagalbininką. Popiet 
buvo atėję du nariai iš anoni
minių alkoholikų (AA) klubo. 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Tautos kančių namuose — buvusiuose KGB rūmuose — Mišias aukoja kun. Antanas Saulaitis, SJ, gieda Vil
niaus arkikatedros choras, vad. Petro Bagdonavičiaus. 

TAUTOS KANČIŲ NAMUOSE MIŠIAS 
AUKOJO KUN. A. SAULAITIS 

vilniečiai 
į Tautos 

Lapkričio 15 d. 
gausiai susirinko 
kančių namus — 
KGB rūmus . Čia, 

buvusius 
an t rame 

Dvasinės pagaloos jaunimui centre. 

Jų pasidalinimas labai pa
veikė dalyvius. AA gan naujas 
klubas Klaipėdoje, o alkoholiz
mas yra paveikęs daug žmo
nių artimųjų. Sekmadienio 
vakare nenoriai išsiskyrėm, 
nes visa grupė suartėjo ir 
daug išmoko. 

„Natūra laus pagalbininko" 
programą DPJC pradėjo 1996 
metų pabaigoje. J i atvežta iš 
Illinois valstijos. 1996-1998 
seminaruose dalyvavo 350 
žmonių (jaunimas ir suaugę). 
Spalio mėn. šis seminaras 
buvo praves tas penkiose Klai
pėdos mokyklose mokslei
viams. Iš viso dalyvavo apie 
150 moksleivių. Svarbiausia 
— padėti j a u n a m žmogui su
vokti, kad jis pats sau gali 
padėti. Yra daugybė jaunų 
žmonių, kuriuos palietė sa
vižudybės, tėvų skyrybos, al
koholizmas šeimose, prievar
ta, netektys. Dalis jų pasiren
ka destruktyvų būdą spręsti 
savo problemas — daro nusi
kalt imus, svaiginasi, žudosi. 
Vakarų pat i r t is rodo, kad kri
zių, savižudybių, priklauso
mybės ligų išvengimui — švie
timas veiksmingiausia prie
monė. Mokyklose vaikai gau
na žinių ir informacijos. Čia — 
seminaruose — vyksta pa
siruošimas gyvenimui, moko
masi gyvenimo įgūdžių. 

Trumpai paminėjau tik vie
ną DPJC programą. Taip pat 
veikia dar 8 programos: „Snie
go gniūžtės", gailestingumo 
darbų, „Jaunimo linijos", (ano
niminė psichologinė pagalba 
telefonu), Vyresniųjų draugų, 
jaunimo vadovų, rengimosi 
santuokai, „Už vaikus atsa
kingi visi", bei Woodgreen-
Klaipėda projektas. Dabar 
DPJC yra 200 savanorių, ku
rie dalyvauja tose programose. 
Džiugu, kad yra tiek šviesių, 
tikinčių, pasiaukojančių ir 
gerų jaunuolių. Lietuvos atei
tis šviesesnė, kai investuo
jame meilę, šilumą, žinias į 
jaunimą. 

Užsiėmimas Dvasines pagalbos jaunimui 

aukšte Lietuvos Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos na
rių įrengtoje koplyčioje, už 
šiuose rūmuose ir kitur nu
kankintus, sušaudytus, kentė
jusius Lietuvos vyskupus, par
tizanų vadus, partizanus bei 
kitus Lietuvos patriotus Mi
šias aukojo jėzuitų provincijo
las, iš JAV į Lietuvą gyventi 
sugrįžęs, tėvas Antanas Sau
laitis. 

Buvęs politinis kalinys Sta
sys Žukas prieš šv. Mišias su
sirinkusiems kalbėdamas pa
aiškino, kad šv. Mišios šioje 
koplyčioje aukojamos lapkričio 
mėnesį todėl, kad 1946 m. 
lapkričio 18 d. šiuose rūmuose 
buvo sušaudytas, ilgai kankin
tas, Telšių vyskupas Vincen
tas Borisevičius, jo kūnas pa
laidotas bendrame, kape Vil
niaus Tuskulėnų dvaro parke; 
1953 m. lapkričio 8 d. Vladi
miro kalėjime mirė Vilniaus 
arkivyskupas Mečislovas Rei
nys, kalintas ir kankintas 
"KGB rūmuose; 1954 metų 
lapkričio 26 d. Maskvos Bu
tyrkų kalėjime sušaudytas 
partizanų vadas Jonas Žemai
tis-Vytautas, Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio pirmininkas, 
part izanų generolas^ 1957 m. 
lapkričio 29 d. sušaudytas Pie
tų Lietuvos partizanų srities 
vadas, partizanų pulkininkas 
Adolfas Ramanauskas-Vana
gas. Jų palaidojimo yieta neži
noma. 

Šiuose KGB rūmuose buvo 
kankinami Lietuvos vyskupai: 
Kaišiadorių arkivyskupas Teo
filius Matulionis, nuteistas 7 
metams kalėjimo, prieš tai jis 
daugelį metų buvo praleidęs 
Sovietų Sąjungos kalėjimuose 
tuoj po revoliucijos ir į Lietuvą 

sugrįžo tik nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybei jį iškel
tus į komunistų partijos veikė
jus . Arkivyskupas mirė 1962 
m. rugpjūčio 20 d., palaidotas 
Kaišiadorių katedroje. Telšių 
vyskupas Pranas Ramanaus
kas, suimtas 1946 m. ir nu
teistas 10 m. lagerio. Vysku
pas Pr. Ramanauskas mirė 
1959 m. spalio 15 d ir palaido
tas Telšių katedros švento
riuje. Buvusiuose KGB rū
muose Vilniuje buvo sušaudy
ta per 800 žmonių. 

Mišių metu gražiai giedojo 
Vilniaus arkikatedros parapi
jos choras, vadovaujamas Pet
ro Bagdonavičiaus. 

Tėvas Saulaitis. savo pa
moksle prisimindamas visus 
Lietuvos kankinius, susirin
kusiems primine, kad mūsų 
tautos kankiniai, tiek kalėję ir 
nužudyti kalėjimuose, tiek 
tremiami į Sibirą, turėjo nepa
prastai stiprų tikėjimą. Veža
mi gyvuliniuose vagonuose į 
nežinią, jie giedojo giesmes ir 
meldėsi, tikėjo Dievo globa ir 
tėvynės ateitimi, ant kurios 
aukuro jie sudėjo savo aukas. 
J is sakė, kad Dievas buvo su 
jais. Jėzus ir dabar yra su mu
mis ir ar t imas mums, nors 
mes dažnai to nenorime maty

ti. Jėzus ragina mus veikti, 
mes negalime pasyviai stebėti 
gyvenimo, o turime jį kreipti 
t inkama linkme, dirbti ir au
kotis, nes Kristus ir pats, pa
siaukojęs už žmoniją, mirė 
ant kryžiaus. Mes turime taip, 
kaip jis, mylėti žmones, padėti 
vargstantiems ir kenčian
tiems, gerai atlikti savo parei
gas. 

Po Mišių visi susirinkę su
giedojo giesmę „Marija, Mari
ja...", Lietuvos himną ir „Lie
tuva brangi". 

Mišiose dalyvavo ir Seimo 
narys Rytas Kupčinskas. Po 
Mišių jis klausytojams papa
sakojo apie Seimo darbą, pri
imtus įstatymus, atsakė į 
klausimus. 

Reg ina Zukienė 

VIEŠPATIES 
TARNYBOJE 

Vienuolė kazimierietė ses. 
Marija Rožė Gylytė šių metų 
rugsėjo 14-tą dieną sulaukė 
95-rių metų. J i yra mano vyro 
a.a. Jurgio Gylio pusseserė, gi
musi 1903 metais Miners 
Mills, PA. Jos tėvai Martynas 
Gylys ir Rožė Kiškiūnaitė į 
Ameriką iš Dzūkijos atvyko 
1900 metais. Jų jungtuvės 
įvyko Plymouth, PA. Tada į 
Ameriką atvyko abu broliai 
Gyliai — Martynas ir Vaitie-
kus-Vaičius. Martynui Ameri
ka labai patikusi. Jis tuoj su
sirado darbą kasyklose, vedė 
Rožę Kiškiūnaitę. 0 jo brolis 
Vaičius niekaip negalėjo pri
prasti prie šio krašto, ilgėjosi 
Lietuvos ir jon grįžo. Ten vedė 
savo brolio Martyno žmonos 
seserį Prancišką ir apsigyveno 
Dzūkijoje, Lazdijų apylinkėje. 
Vaitiekus-Vaičius su Pranciš
ka buvo mano vyro Jurgio tė
vai. 

Vėliau seselės Rožės Marijos 
tėvai apsigyveno Wilkes-Bar-
re. Susilaukė 11 vaikų, kurių 
užaugo aštuoni, keturi sūnūs 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBJUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (706) 4244654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
y REALTORS 

(773)5K-595S 
(708)425-7160 

RIMAS L STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

YVasnington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 i 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alei, teL 202-
244-2373. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASK1RD. 

CHICAGO.EL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Home Health Care IntL Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 j dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

Gruodžio 12 d. 8 vai. vak. Jaunimo cen
tre, gruodžio 13 d. 3 vai. p. p. — PLC 
Lemonte visus, mėgstančius linksmą 
kaimišką ir „kantrią" (country) muziką, 
smagų šokj, į koncertą kviečia 
dainininkas VIRGIS STAKĖNAS. 
Ištroškusieji galės atsigaivinti bare. 

TRANSPAK Siuntiniui i l.ivtn\n. 
Pinigai per 2 - 5 dienas (stale hcensed) 
Padedame persikraustyti i Lietuva 
Kalėdiniai maisto siuntimai: S98. S45. 

Mūsų įstaiga yra laikraščio .Draugas" pastate. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 
Tel. (773) 838-1050. 

ir keturios dukterys. Visa šei
ma gyveno labai kukliai, buvo 
dori, religingi. Paaugę vaikai 
lankė mokyklas, vėliau dirbo. 
Ses. Rožės Marijos tėvas Mar
tynas buvo aktyviai įsijungęs į 
parapijos gyvenimą, padėjo or
ganizuoti Šv. Pranciškaus 
bažnyčios statybą, buvo labai 
protingas, į jį kreipdavosi ne 
vienas kaimynas, prašydamas 
patarimų. Tačiau, ilgus metus 
dirbęs kasyklose, susirgo „mi
ners asthma" ir 52-rių metų 
mirė. 

Seselė Rožė Marija visą savo 
vaikystę svajojo apie vienuo
lyną, bet turėjo dirbti šilko fa
brike, kad padėtų šeimai. Vie
ną dieną parapijos kun. Vin
centas Nenorta pasikvietė ją į 
zakristiją. Jis suprato, kad 
mergaitė turi pašaukimą į vie
nuolyną, paragino ją ir paža
dėjo padėti. Ses. Rožė Marija 
nežinojo, ką daryti. Ji suprato, 

Ses. Rožė Marija 

kad motina labai jaudinsis, ir 
nenorėjo nei mamytės, nei šei
mos įskaudinti. J u k Rožė Ma
rija buvo labai reikalinga di
delės šeimos pagalbai... Ta
čiau mergaitė pasiryžo ir, kun. 
V. Nenortai padedant, slapta 
išvyko į Čikagą, į Šv. Kazimie
ro seselių vienuolyną, kuria
me jau buvo kun. V. Nenortos 
sesuo, seselė Bonaventūra. 

Ses. Rožės Marijos mokslas 
1928 metais prasidėjo Šv. 
Kazimiero vienuolyne. Vėliau 
ji buvo siunčiama į Marywood 
kolegiją, Scranton, PA. Baigu
si kolegiją, mokytojavo pra
džios mokyklose Čikagoje: 
Brighton Park, Bridgeport ir 
Town of Lake. Rytuose: Provi-
dence, RI ir Scranton, PA. 

Iš didelės Gylių šeimos ses. 
Rožė Marija liko tik viena. 
Motina mirė 1963 metais, o 
jauniausias brolis Leonardas, 
gyvenęs Kalifornijoj, mirė 
prieš dvejus metus. Kai pa
klausiau seselės, iš kur ji taip 
gražiai kalba lietuviškai, at
sakė, kad jų namuose tėvai 
neleisdavo kitaip kalbėti. Ir 
dabar seselė, nors jau 95-rių, 
gerai kalba lietuviškai, turi la
bai gerą atmintį, mėgsta dai
nuoti lietuviškas dainas. Dar 
atsimena giminaitį kun. Petrą 
Gylį, kuris atvažiuodavo iš Fo-
rest City, PA klausyti išpa
žinčių. 

Iki šiol ses. Rožė Marija išli
ko sveika, visuomet besišyp
santi, gerai nusiteikusi. Visą 
gyvenimą j i tikėjo Dievo valia, 
niekada, net ir sunkią valan
dą nenusimindavo. Vaikučius 
mokykloje mokė doros, Dievo 
meilės ir klusnumo savo tėve
liams. 

J u l i j a Gyl i enė 

Dievo a p v a i z d o s p a r a p i j a 
Southfield (Detroite) spalio 
16-17 d. šventė 90 metų su
kaktį. Dalyvaujant vyskupui 
Pauliui Baltakiui, parapija 
oficialiai pradėjo trejų metų 
dvasinio atsinaujinimo pro
gramą. 



GELBĖKIME 
LIETUVIŠKĄ 
TELEVIZIJĄ 

Čikagos ir apylinkių gyven
tojai laimingesni už kitus, ga
lėdami užtikrinti kultūrinį ra
tą, jeigu sugebėtų išlaikyti vis 
gerėjančią TV programą. Kaip 
ir priimta pas mus, nuolatos 
reikia priminti žiūrovams ne
išvengiamą reikalą: Amerikoje 
veltui nieko nėra. 

Šiaip taip atgaivinom „Mar
gutį", pavadindami Antruoju, 
kaip dinastijose. Gaila, kad 
nepavadinom Petrutį II... Ma
tematiškai klausovų ir žiūro
vų padaugėjo tūkstančiais. 
Tačiau transliuotojų finansinė 
padėtis negerėja. Reikia tik 
stebėtis leidėjų pasišventimu 
ir kantrumu. O žiūrovams 
turbūt smagu paklausyti ir 
pažiūrėti į vaizdus, matytus 
miestuose ar apylinkėse. Sa
koma, kad vaizdas šimtą kar
tų stipresnis už girdėtą žodį. 
Taigi, vaizdai matomi per TV, 
taip ir priartina išeivius prie 
praeities, padirgina kiek at
vėsusius jausmus, parodo pa
darytą pažangą, supažindina 
mus su dabartiniu gyvenimu 
Lietuvoje. 

TV finansiškai sustiprėjus, 
mūsų pasididžiavimas paaug
tų, pamačius Panoramoje ro
domus muzikinius spektak
lius, žymius solistus. TV pro
gramos galėtų patraukti ir 
mūsų jaunesniąją kartą, jeigu 
būtų rodomos palankiu laiku. 
TV įtaka į juos būtų didesnė, 
negu jų tėvų pasakojimai. 

Brangūs žiūrovai (o turėtų 
jų būti keli tūkstančiai), mo
kame už kabelinį TV, mokėki
me ir už lietuvišką TV. 

Edmundas Ringus 
Chicago, IL 

. 

NEKLAIDINKIM 

Visi padarome klaidų, bet 
neklaidinkime kitų! š.m. spa
lio 30 dienos „Drauge" Algio 
Zaparacko rašoma apie „Lie
tuviškas radijo valandėles 
Amerikoje". Rašydamas apie 
Clevelandą, duoda iš piršto 
išlaužtą žinią. „...Clevelande, 
atvykus naujai lietuvių ban
gai, 1949 m. rugsėjo 8 d. Juo
zas Stempužis pradėjo trans
liuoti „Tėvynės garsų" prog
ramą, kuri, Juozui mirus, tę
siama Aid. Stempužienės". Tai 
yra netiesa! Autorius turėjo 
patikrinti faktus. Mes čia Cle
velande ir turbūt daugelis iš 
laikraščių žino, kad 1949 m., 
atvykus „naujai lietuvių ban
gai", Clevelande Jaunutis 
Nasvytis ir Kauno radiofono 
diktorius Balys Auginąs įkūrė 
Tėvynės „garsų radiją" (tokiu 
pavadinimu Balys Auginąs re
dagavo ir vedė valandėlę Kau
no radijuje). Tik nuo 1950 m. 
vasario 16 d. į ją buvo pa
kviestas pranešėju J. Stempu
žis, kuris nuo 1956 m., B. Au-
ginui dėl ligos pasitraukus, 
perėmė jos redagavimą. J. 
Stempužiui mirus (1992 m.), 
valandėlę perėmė tvarkyti A. 
Stempužienė. 

Tenka priminti, kad prieš 
rašant, visada geriausiai pa
tikrinti faktus, neklaidinant 
skaitytojų ir visuomenės. 

Stasė T. Keienienė 
Willowick, OH 

NE KAUNE GIMĖ 

Užkliuvo straipsnis „Rašyto
jai fotografijose" („Draugas", 
kultūrinis priedas, lapkričio 
28 d., šeštadienis). Ten rašo
ma, kad Romualdas Rakaus
kas nufotografavo rašytojo An
tano Škėmos gimtąjį namą 
Kaune ir įdėjo nuotrauką į sa
vo foto albumą „Įkvėpimo že
mė". Škėmos gimtasis namas 
Kaune — klaida. Rašytojas 

Antanas Škėma gimė 1911 
metais Lodzėje, Lenkijoje. 
1921 metais buvo atvežtas į 
Lietuvą, baigė keturias klases 
Rokiškyje ir tik po to atsikėlė į 
Kauną, į Aušros gimnaziją. 
(Lietuvių enciklopedija, XXX 
tomas). 

Taigi, geriausiu atveju Anta
nas Škėma tik brendo ir kurį 
laiką gyveno Kaune. 

Gintautas Vėžys 
Willowbrook, IL 

APIE „FIRMINIUS" 
GĖRIMUS 

Iš „Lietuvos ryto" sužinojom, 
kad į „Anykščių vyno" bend
rovės produkciją įvedamas 
naujas originalus gaminys — 
„Bobelinė". Tai pusiau saldi 
spanguolių trauktinė, gamina
ma pagal Seimo nario dr. K. 
Bobelio receptus. „Bobelinės" 
etiketėje nebus spausdinamas 
jos sumanytojo portretas, ta
čiau jo pavardė tikrai bus pa
minėta. Etiketėje bus panau
dotas ir žmogaus širdies sim
bolis. 

Dr. K Boblio nuomone, gėri
mas „Bobelinė", vartojant jį 
kaip vaistą, galėtų stiprinti 
žmonių širdis. 

„Lietuvos rytas" su ironijos 
ar piktjuokio gaidele dar pri
duria, kad „savo firminiu gėri
mu Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto pirminin
kas vaišindavo Amerikos lie
tuvius, teigdamas, jog taip 
stiprina jų sveikatą". 

Čia „Lietuvos rytas" prašovė 
pro šalį, nes Amerikoje tos 
trauktinės teragaudavo tik dr. 
K. Bobelio svečiai, o paprasti 
mirtingieji apie tą „eleksyrą" 
net nieko nežinojo. Kas ką, 
kaip ir kuo vaišina — kiekvie
no asmeninis reikalas, bet 
kodėl dr. K. Bobelis, sugalvojo 
„pilti benziną į ugnį" Lietu
voje, kur taip siaučia soviet
mečiu išugdytas alkoholizmas 
ir nuo kada gydytojai pradėjo 
alkoholiu širdis gydyti? Kodėl 
užmirštama Hipokrato prie
saika ir tampama Hipokritu". 

Emilija J . Valant inienė 
Chicago, IL 

NORĖTŲSI DAŽNIAU 

Su įdomumu skaitau Liudos 
Germanienės rašinius. Nepai
sant apie ką ji berašytų, vis
kas būna aprašyta įdomiai. 
Norėtųsi dažniau jos straips
nių „Drauge". 

Eugenija Ba r ikė t i enė 
Hinsdale, IL 

me keliolika fondų, remiančių 
našlaičius, benamius vargšus 
ir mūsų mielai skaitomą dien
raštį „Draugą". Nenoriu teigti, 
kad ta parama nėra reikalin
ga, bet problema su išeivijos 
jaunimo nutautėjimu vis didė
ja. Ar negalėtų JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvos 
Respublikos Seimo bendra ko
misija šią idėją svarstyti? Lie
tuvių fondas kiekvienais me
tais išmoka dideles sumas sti
pendijoms iš Lietuvos atvyku
siems studentams. Kiek iš jų 
grįžta į Lietuvą? O kodėl ne
paremti išeivijos jaunimo apsi
lankymo į tėvų žemę? Gal at
sirastų ir daugiau mecenatų, 
juk išeivijoje netrūksta pasitu
rinčių tautiečių. Kas atsitiko 
su lietuvių kalbos kursais 
išeivijos jaunimui Lietuvoje? 
Gal būtų galima panašia idėja 
pasinaudoti. 

Vytas Petrul is 
Livonia, MI 

Pastaba. Ta tema jau buvo 
rašyta ir „Draugo" vedama
jame š.m. lapkričio 18 d. („O 
gal tas tiktų ir lietuviams?"). 

KOVA SU NUTAUTĖJIMU 

Neseniai skaičiau amerikie
čių spaudoje žinutę apie ban
dymą sustiprinti religinį jaus
mą jaunų žydų tarpe. Tai būtų 
programa, kuri padengtų 
jaunų žydų, nuo 15 iki 26 me
tų amžiaus, dešimties dienų 
kelionę į Izraelį. Žydų bend
ruomenei rūpestį kelia jų jau-, 
nimo atsitolinimas nuo jų reli* 
gijos ir santuokos su kitų re
ligijų asmenimis. Judaizmas 
buvo ir yra pagrindas, kuris 
įgalino žydus, nepaisant am
žiais trukusių persekiojimų, 
išsilaikyti. Viltis yra, kad jau
nimo apsilankymas Izraelyje 
sustiprins jų žydiškumą. 

Ši programa Birthright Is-
rael būtų finansuojama įvai
rių žydų organizacijų Šiaurės 
Amerikoje ir Izraelio valdžios, 
ir būtų prieinama jauniems 
žydams visame pasaulyje. 
Išeivijos lietuviai, išsibarstę 
po visą pasaulį, irgi mato di
džiulį jaunimo nutautėjimo 
pavojų. Ar mums tokia progra
ma nebūtų labai svarbi ir gy
vybiška? Didžiulės sumos, su
rinktos išeivijoje, nueina į Lie
tuvą kaip parama politinėms 
partijoms ir jų vadams, turi-

NEPAVERSKIME 
NERIJOS ASFALTO 

DŽIUNGLĖMIS! 

Niekad nepriklausiau žalie
siems (LŽJ), bet piestu viso
mis keturiomis stojuos kartu 
su jais prieš per didelę turiz
mo industrializaciją Kuršių 
nerijos valstybiniame parke. 
Keletą naktų tiesiog nemiego
jau dėl š.m. lapkričio 18 d. 
„Drauge", pirmajame pusla
pyje, išspausdintos žinios, kad 
prie Nidos yra planuojamas 
pastatyti net 1.5 km ilgio lėk
tuvų nusileidimo-pakilimo ta
kas. Tai maždaug toks plotis, 
koks ir Neringos plotis toje vie
toje! Kas per daug — nesvei
ka! 

Dar. A. Brazausko preziden
tavimo metais kažkas buvo 
pasišovęs Nidoje pastatyti 
prezidentūros vasaros reziden
ciją, kuriai, galbūt LŽJ dėka, 
nebuvo lemta tapti kūnu. Aš 
irgi tuomet parašiau straips
nelį „Drauge", prieštarauda
mas tokiam užsimojimui, nors 
abejoju, kad mano įkištas tri
grašis turėjo įtakos ano pro
jekto atsisakymui. O gal ir 
turėjo? Gal kam ir pakuteno 
sąžinę? Čia juk dar rimtesnis 
reikalas! 

Kalbant apie sąžinę, noriu 
su skaitytojais pasidalinti vie
nu nutikimu — man asme
nišku. Gal prieš trečdalį šimt
mečio teko dirbti vienoje in
žinerijos firmoje, statant turis
tinių laivelių prieplauką prie 
didžiulio ir gražaus Yellow-
stone valstybinio parko ežero. 
Po keletos metų ten apsilan
kius ir matant, kokią žalą ta 
dirbtinė prieplauka padarė tos 
nuostabiai gražios vietovės 
aplinkai, labai gailėjausi, pri
sidėjęs prie jos suteršimo. Da
bar jau nebekaltinu meškos su 
meškiukais, kurie tuomet ma
ne netikėtai įvijo į ledo šaltu
mo ežero įlankos vandenį ir 
negailestingai į purvus įvertė 
mano ten vartotą matavimo 
instrumentą — theodolitą. 

Meškinams jau seniai atlei
dau, bet nemanau, kad pats 
sau atleisčiau, jei tylėčiau dėl 
Kuršių nerijos, to nuosta
baus ir reto grožio žemės kam
pelio ateities, kurį ketinama 
paversti į asfaltines džiungles. 
Tam protestuoti nėra vien tik 
LŽJ, bet kiekvieno Lietuvos 
piliečio, kiekvieno susipratu
siu lietuvio reikalas. 

Nesu žaliasis, bet pradedu 
žaliuoti iš apmaudo, kad apsk
ritai gali atsirasti žmonių to
kiems trumparegiškiems užsi
mojimams. 

J o n a s Šarka, 
Omaha, NE 

PADĖKA 
A.tA. 

KAZIMIERAS VIERAITIS 
Mūsų brangus Brolis mirė šių metų lapkričio 11 d. 

Buvo palaidotas lapkričio 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
atnašautas šv. Mišias, pamokslą ir maldas kapuose. 

Ačiū sol. M. Momkienei už giesmes šv. Mišių laiku. 
Dėkojam Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės nariams 

budėjusiems prie karsto ir palydėjusiems velionį į 
Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįsta
miems taip gausiai susirinkusiems atsisveikinti su a.a. 
Kazimieru. 

Ačiū už pareikštas užuojautas, šv. Mišių aukas ir 
kitas aukas, kurios bus perduotos Almos Fondui. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direkt. D. M. Petkui už rūpestingą 

patarnavimą. 
Liūdintys: seserys Albina, Izabelė, Tefa, brolis 

Zenonas su šeimomis, B. Juodelių šeima. 

PADĖKA 
Vos tik atvykus į Ameriką ir pradėjus naują gyve

nimą, dar net nespėjus pilnai įsikurti, mūsų šeimą 
ištiko didžiulė nelaimė — autoavarijoje žuvo mano 
brangi Žmona, dviejų mažų vaikučių mamytė — 

A.tA. 
AUKSĖ DABRAVOLSKIENĖ 

Sunkią netekties valandą mums daug padėjo Lietu
vos Dukterys, pirm. Joana Krutulienė, kurios dengė vi
sas laidotuvių išlaidas, Socialinių reikalų taryba, Bi
rutė Jasaitienė, laidojimo namų direktorius Donald M. 
Petkus, Marąuette Parko namų savininkų organizacija, 
pirm. Juozas Bagdžius. 

Nuoširdžiai dėkojame už taip reikalingas aukas, ku
rios buvo surinktos Socialinių Reikalų raštinėje, laidoji
mo namuose ir paaukotas asmeniškai. 

Labai dėkoju draugams ir visiems tautiečiams, ku
rie atėjo atsisveikinti su mylima Žmona ir vaikučių Ma
myte, užjautė, palaikė morališkai skaudžią netekties 
valandą. 

Vyras Artūras, sūnūs Paulius ir Martynas, ir 
Auksės mama. 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 8 d., antradienis 

A-A. VYTAUTO VYGANTO FONDUI AUKOJO 
Šeima ir Ateities fondas dėkoja aukojusiems A.A.Vytauto 
Vyganto fondui. 
Aukojo 1000.00 Seyfarth, Shaw, Fairweather ir 

Geraldson, New York, N.Y.; Po 500.00 Hotel Employees ir 
Restaurant Employees International Union, Washington, 
D.C., Micheal Kay, Dalias, TX., J.J. ir Elizabeth OT^eil, 
Dalias, TX; 250.00 Stanley L. Aiges, Fort Lee, N J . , po 200.00 
Don Carty, Dalias, TX, Vytautas Maželis, Ridgewood, N.Y., 
Barbara Seyferth, Chicago, IL, Tomkų šeima (Sigita, Leonas 
ir Milda, Daiva ir JeffFuerst, Živilė ir Stepas Puodžiūnai), 
Westhills, CA; po 100.00 Renata ir Tadas Alinskai, 
Ridgewood, N.Y., Auburn Universiteto veterinarijos 
residentai, Auburn, AL., Daiva ir Arvydas Barzdukai, Falls 
Church, VA, Daiva ir Antanas Bobeliai, Massapeaua Park, 
N.Y. Teresė ir Algimantas Gečiai, Hungtinton Valley, PA 
Ralph E. Gretzinger m , Plano, TX, Dana ir Vytautas Gyliai, 
Plano, TX, Gailutė Janušonis, Rochester, N.Y., Teresė ir 
Kazys Kazlauskai, Gurnee, IL, Raimonda ir Ričardas 
Kontrimai, Mission Viejo, CA, Darcy ir Darius Kudžma, Royal 
Oaks, MI, Laurie ir Linas Kudžma, Annandale, N.J., Regina 
Kudžmienė, Great Neck, N.Y., Hal ir Diedre Michel Jr., 
Irving, TX, Audrius Polikaitis, Lemont, IL, Dalilė ir Antanas 
Polikaičiai, Westlake Village, CA, Shirley Reinfelder, Little 
Neck, N.Y. Laima ir Jonas Šalčiai, Arlington Heights, IL, 
Daina ir Donatas Siliūnai, Downers Grove, IL, Eleonora ir 
Leonas Simonaičiai, Hartford, CT, Toronto Ateitininkai per 
Liną Daukšą, Torontas, Inga ir Alfonsas Tumai, Simi Valley, 
CA, Elona ir Rimas Vaišniai, North Haven, CT, Rita 
Venclovienė ir Viktutė Siliūnienė, Deerfield, IL; po 75.00 
Rima ir Lance Acord, Los Angeles, CA, Lina ir Jeff Bey, 
Oceanport, N J!; Po 50.00 Asta ir Vytas Čuplinskai, Riverside, 
IL, Čuplinskų šeima, Torontas, Vai Connelly, Burlingame, 
CA, Bronė Kuodienė, Arlington, MA, Antanas Dundzila, 
Mclean, VA, Liuda Gudelienė, Greenvrich, CT, Klumpės šokių 
grupė, Waukegan, IL, Paulius Kontrimas, Mission Viejo, CA, 
Bronė Kuodienė, Arlington, MA, Ginny ir Richard Lombardi, 
Dalias, TX, Vilija ir Thomas, Coppell, TX; po 30.00 Claudia 
Buše, Kirchweyhe, Vokietija, Danutė ir Leonas 
Garbaliauskai, Mississauga, CANADA, Šernai, CANADA, po 
25.00 Marytė Čemiūtė, Hinsdale, IL, Cheryl ir Robert Flynn, 
Colleyville, TX, Virginia ir Algimantas Gureckai, Windsor, 
CT, Judy ir Ray Powers, Carrollton, TX, Valentina ir Viktoras 
Rauckiai, Farmington Hills, MI; šeimos auka, 3000.00. 
Norintys prisidėti prie šio fondo, kuris skirtas ugdyti 
katalikišką jaunimą, prašom siųsti aukas: 

ATEITIES FOUNDATION - RELIEF FUND / P.V.V. 
FONDAS c/o M. Vygantas, 1430 N. Harlem #D, River 
Forest, IL 8035. 

A.tA. 
STASYS ASTRAS 

Gyveno Grand Rapids, Michigan. Mirė 1998 m. 
gruodžio 5 d., 9 vai. ryto sulaukęs 83 metų. 

Gimė Lietuvoje, Notėnų kaime, Žemaitijoje. Baigė 
Gruzdžių Aukšt. Gyvulininkystės mokyklą. Amerikoje 
išgyveno 49 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Uršulė, duktė Marytė Currier. 
žentas Patrikas, ir sūnus Antanas, marti Rita, sūnus 
Donatas, marti Kathy, duktė Alberta, žentas Kuljit 
Singh, trylika anūkų ir vienas proanūkas Amerikoje. 

Lietuvoje liko broliai Donatas, Vacys, Adolfas Ast
rauskai su šeimomis, sesuo Birute Gabrėnienė su šei
ma, seserėčia Irena Linkauskienė su šeima ir kiti gi
minės. 

Kanadoje liko seserėčia Birute Eidintienė, vyras 
gerb. ambasadorius Alfonsas Eidintas su šeima. 

Priklausė Grand Rapids Lietuvių Bendruomenei, 
Šv. Jurgio ir Vytauto draugijoms ir kitoms organizaci
joms. 

Velionis pašarvotas Barto laidotuvių namuose, 
Grand Rapids, Michigan. Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 8 d. Šv. Mišios bus aukojamos už jo sielą 11:30 
vai. ryto, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Grand Rapids. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Prašome visus, a.a. Stasį pažinusius, prisiminti jį 
maldoje ar mintyse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, anūkai ir kiti 
giminės. 

1 
Liūdesio valandoje 

A.tA. 
VENAI LAUKAITIENEI 

išėjus Amžinybėn, dalinamės skausmu ir liūdesiu su vyru 
ALEKSU, dukra VILIGAILE LENDRAITIENE su šeima, 
sūnumi VYTAUTU ir kitais artimaisiais. 

Vanda, Gediminas, Andrius, Laima ir Danutė Balukai 

Mirus brangiai Motinai 

A.tA. 
VENAI LAUKAITIENEI, 

VILIGAILE LENDRAITDZNĘ, jos Tėvą, Šeimą bei arti
muosius skaudžioje netekties valandoje nuoširdžiai užjaučia 
ir liūdi kartu 

Ariogalos ligoninės direktorė Vida Krencienė 
ir gydytojų kolektyvas 

1 

A.tA. 
STASIUI BRIEDŽIUI 

mirus, žmoną ELENĄ, dukrą VIOLETĄ, žentą VI
LIŲ, anūkes TANIĄ, KRISTINĄ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena ir Kazys Karveliai 
Gražina, Vidas ir Julytė Karveliai 
Edis ir Sarah Karveliai 
Rasa ir Kastytis Karveliai 

A-tA. 
KONSTANCIJAI VALIUŠKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dr. ANTANĄ. 
dukrą GAJĄ su šeima ir visus artimuosius. 

Teodora Tamulienė 
Zosė Martinaitienė 
Juozas Žadeikis 

A.tA. 
VENAI LAUKAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą ALEKSĄ, dukrą 
VILIGAILE ir sūnų VYTAUTĄ su šeimomis, visus 
gimines bei artimuosius ir kartu liūdime. 

Elena Jasaitienė 
Marija Vilutienė 

St. Petersburg, Florida 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

ESAME DĖKINGI! 
Aldona Zailskaitė, buvusi 

„Draugo"' pirmojo puslapio re
daktorė, net pasitraukusi iš 
tų pareigų, dar keletą metų 
sąžiningai rašė sielą nuskai
drinančius straipsnius šešta
dieniniam „Rimties valan
dėlės" skyriui. Esame įsiti
kinę, kad mūsų skaitytojai tų 
straipsnių nekantriai laukda
vo ir skaitydavo. 

Deja, uolioji mūsų bendra
darbe Aldona praėjusią savai
tę pranešė, kad, dėl susi
dėjusių aplinkybių, turi nuo
latinį bendradarbiavimą nu
traukti. Visiškai iš „Draugo" 
puslapių ji nežada pranykti 
— ypatingų švenčių progomis 
ji ir toliau parašys, bet savai
tinio rašymo našta pasidarė 
per sunki, tad turi ją padėti. 

Esame nuliūdę, kad praran
dame tokį svarų įnašą į mūsų 
dienraščio puslapius, tačiau 
tuo pačiu turime sutikti su A. 
Zailskaitės pageidavimu. Žo
džiais jai padėkos už ilgų 
metų darbą neįmanoma iš
reikšti. Lauksime bent tų re
tesnių jos straipsnių, o tuo 
tarpu tariame nuoširdų ačiū 
ir linkime sėkmės! 

Redakcija 
„Sietuvos" skautininką u 

ir vyr. skaučių draugovės 
šeimos šventė šeštadienį, 
gruodžio 12 d., 1 v.p.p. vyks 
sesės Jolandos Kerelienės na
muose. Vaišės sudėtinės. Tu
rint klausimų prašoma skam
binti draugininkei, tel 630-
257-2558. Visos sesės ir sve
čiai kviečiami dalyvauti. 

.Amerikos lietuviu radi
jo" valandos š.m. lapkričio 
23 d. Jaunimo centre sureng
tas koncertas sulaukė didelio 
pasisekimo. Koncerto rengė
jai, o taip pat Arvydas Palti-
nas, Nelė Paltinienė ir Nijolė 
Tallat-Kelpšaitė dėkoja už pa
rodytą dėmesį. 

Advento susikaupimas 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje vyks gruodžio 11-
13 d. Susikaupimui vadovaus 
Vatikano radijo lietuviškų 
laidų direktorius kun. Virgini
jus Vailentas. Penktadienį, 
gruodžio 11, ir šeštadienį, gruo
džio 12 d., išpažinčių bus 
klausoma pusvalandį prieš pa
maldas, kurios vyks 9 vai. ryte 
ir 5 vai. vakare. Sekmadienį 
svečias bus 8 vai. ir 10:30 vai. 
r. Mišiose. Po 10:30 vai. r. 
Mišių kun. Vailentas skaitys 
paskaitą ir atsakys į klausi
mus parapijos salėje. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pasiruošti Kristaus Gimimo 
šventei. 

Lietuviu fronto bičiulių 
prieškalėdinis susirinki
mas įvyks gruodžio 11 d., 
penktadienį, 2 vai. p.p., t. 
marijonų namuose. Susirin
kime dalyvaus dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai, atvykę iš 
Lietuvos į JAV žiemos atosto
goms. 

Aldona Soliūnienė. viena 
geriausių, gardžiai vaišins 
Pal. Juirgio Matulaičio misijos 
choro svečius pietumis gruo
džiu 13 d.. 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre. Kad būtų gali
ma pakankamai paruošti 
maisto, apie dalyvavimą pie
tuose prašome pranešti tel. 
815-836-1845 iki gruodžio 9 d. 

Labdaros vakaras „Sek
lyčioje"! Programą atliks Sta-
-(• J.-ignunionc. Jūra Bakai-
tiene, solistai Margarita ir Va
clovas Monikai ir galbūt visi 
Sūs'nnkuM'.'ji [ abdaros va
karas vyks jau ŠĮ šeštadienį, 
gruodžio 12 d 6:30 vai. vak. 
Užsitikrinkite sau vietą, 
skambinkite 773-476-2655. Iki 
pasimatymo! 

Šiandien, antradieni, yra 
Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventė. Kas nespėjo 
iš vakaro ar šį rytą dalyvauti 
Mišiose (dalyvavimas visiems 
katalikams privalomas), gali 
tai padaryti vakare. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke Mišios lietu
vių kalba bus 6:30 vai. vak. 

Čikagos ateitininkų Kū
čios sekmadienį, gruodžio 20 
d., 1 vai. p-p. vyks Jaunimo 
centre. Visi kviečiami. Regis
truotis pas Valeriją Žadeikie-
nę, tel. 708-424-4150. 

11-OJI MADŲ PARODA 
„SEKLYČIOJE" 

Šį spalio 21-os trečiadienį 
„Seklyčioje" įvyko 11-oji madų 
paroda. Kaip gera, kad „Sek
lyčios" renginių vadovė E. Si
rutienė turi tokią lakią ir tur
tingą vaizduotę. Ji vis sugal
voja ką nors įdomaus ar gra
žaus, kad tuos trečiadienio po
būvius paįvairintų. Surengti 
madų parodą nėra taip leng
va. 

Pirmiausia reikia susirasti 
„modelius" ir jų prisiprašyti, 
kad sutiktų dalyvauti. De
monstruoti madas nesudė
tinga — reikia tik pereiti per 
salę ir, užlipus ant paaukš
tinimo, keletą kartų žengte
lėti, apsisukti, kad žiūrovai 
galėtų pamatyti demonstruo
jamo drabužio detales. Ilgai 
trunka, kol prisiprašai, kad 
kas nors sutiktų demonstruoti 
rūbus, nes mūsų modeliuoto
jos — ne profesionalės, todėl 
neapsakomai kuklios. Šį sykį 
drabužius demonstravusių są
rašą sudarė 8 moterys ir (ačiū 
jiems už solidarumą) 2 vyriš
kiai: šaunuolis Jonas Žebraus
kas, kuris visur ir visada sten
giasi „Seklyčiai" padėti, ir mū
sų nepailstantis fotografas 
Antanas Malinauskas. Buvo 
demonstruojami: sportiniai, 
šventadieniniai ir vakariniai 
rūbai. Salę labai gražiai- pa
puošė dekoratorius Liudas, 
„Seklyčios" sienas nukabinė
damas lietuviškomis lovatie
sėmis, staltiesėmis bei juosto
mis, kurias paskolino G. Gied
raitytė. Margaspalvės rudeni
nių gėlių puokštės puošė sta
lus. 

Akordeonu maestro Faustas 
Strolia grojo visokiausias ro
mantiškas ir šokių melodijas, 
ši muzika visiems taip pakėlė 
nuotaiką, kad žiūrovai net 
ėmė kartu niūniuoti ir ranko
mis ploti, į madų demonstruo-
tojas bežiūrėdami. Prisimenu 
seno eilėraščio posmą, kad: 
„Savaip gražus kiekvienas 
metų laikas". Nesvarbu, kad 
tas mūsų „laikas" jau visai ru
denėjantis, tačiau galima ir 
gražiai, grakščiai pasenti. Be 
to, kaip kadaise žemaičiai sa
kydavo, kad „Vuo kas gal 
mums neleist bagota galvout?" 
Tai taip „bagota galvoudami", 
pirmieji drabužių demonstruo
ti išėjo Juzė ir Jonas Žebraus
kai — abu pasipuošę aukštai
tiškais tautiniais drabužiais. 
Drabužiai Žebrauskus „suvedė 
į krūvą", nors Juzė Žebraus
kienė kilusi iš Žemaitijos, o 
Jonas — aukštaitis. 

Antroji pasirodė modeliuoto
ja Jūra Bakaitienė (visi dra
bužiai pačios Jūros sukurti ir 
pasiūti). Ji dėvėjo pilkos ir 
juodos spalvos vilnonį kostiu
mėlį — švarkelį ir kelnes. Prie 
jo labai tiko šilko skarelė. 

Aldona Budrienė pasirodė, 
pasipuošusi lygiai, grakščiai 
sukirptu kostiumėliu. Prie jo 
buvo užsidėjusi gražius pa
puošalus, o saulės akiniai at
rodė lyg tigro akys. 

Mūsų „Seklyčios" nuoširdi 
talkininkė ir daugelio madų 

parodų dalyvė luzė Ivašaus-
kienė (kaip lengva demonst
ruoti rūbus, kai esi lyg tam 
sutverta: gražutė, smulkutė ir 
visad greitutė). Ji taip pat 
žiūrovams rodė kostiumėlį ir 
šaunią skrybėlę, o visą apran
gą puošė žiburiuodamas ne
mažas žalčiukas švarko at
lape. 

Ketvirtoji buvo Palmyra Ja-
kienė (pernai irgi dalyvavusi 
parodoje), kuri atžingsniavo, 
apsiavusi puikiais sportiniais 
batais (tokiais, kokie dabar 
madingi — su aukštais pa
dais), irgi sportiškai apsiren
gusi — raudonšvarkiu kos
tiumėliu ir juodomis kelnėmis. 

Emilija Kantienė (visur da
lyvaujanti ir gerus darbus dir
banti) parodai taip pat apsi
rengė sportiškai, kaip šį rude
ninį sezoną moteriškės ren
giasi, „išeidamos į žmones". 

Janinos Lisauskienės dėvi
mas aksominis drabužis buvo 
labai įdomus, jos švarkelis bu
vo auksu siuvinėtas, su užda
ru kaklu. Apsisukusi grįžti at
gal, demonstruotoja švarkelį 
nusiėmė, ir tada pamatėme 
įdomią berankovę palaidinu
kę. Tikrai puiki kombinacija. 
Kita (aštuntoji) madų de
monstruotoja — Kleopatra 
Šimkienė (dažnai dalyvaujanti 
madų parodose) irgi sportiškai 
apsirengusi ir dėvinti origina
lią mėlyną skrybėlaitė. Po jos 
pasirodymo matėme mūsų 
nuolatinę trečiadieninių po
piečių lankytoją Marytę Juk
nienę. Ji išėjo apsirengusi pil
ku drabužiu, lyg būtų pasiruo
šusi eiti, ko nors pirkti. Labai 
įdomi ir graži idėja. „Pasigar
džiavimui" liko mūsų mielas 
A. Malinauskas, nepailstantis 
„Seklyčios" renginių fotogra
fas. Rūbus demonstruodamas, 
nefotografavo, tik šmaikščiai 
peržygiavo per salę, į dailaus 
švarko kišenę, kad visi ma
tytų, „Draugą" įsikišęs. Spor
tiškai, „pasikaišę", kaip teniso 
žaidėjai (net ir su raketėmis 
bei sviedinukais), Juzė ir Jo
nas Žebrauskai, tarpusavyje 
gražiai „susižaidę", „sužaidė" 
ir mums beveik visas varžy
bas. Po to buvo pertrauka, ir 
jos metu F. Strolia grojo mie
las, lengvas melodijas. 

Po pertraukos buvo de
monstruojami šventadieni-
niai-išeiginiai drabužiai. Sofi
ja Plenienė, parodos koordina
torė, demonstravo 2 dalių 
margą suknelę, kurią puošė 
nuostabūs karoliai. Jūra Ba
kaitienė šį kartą pasirodė, ap
sivilkusi juodos vilnos megztą 
popietinę suknelę, kurios prie
kis, nugara ir rankovės buvo 
puoštos žvėrio kailio aksomine 
imitacija. Aldonos Budrienės 
rudeninis, pilkai melsvas kos
tiumėlis labai tiko jos puikiai 
figūrai, o melsvą skrybėlę puo
šė visiems daug dėmesio su
kėlusi strauso plunksna, o gal 
ir plunksnos? Juzei Ivašaus-
kienei labai tiko violetinis kos
tiumėlis ir savotiška, „su po
lėkiu", skrybėlė. Man Juzės 
Ivašauskienės drabužiai pri
minė šaunų muškietininką 
(vieną tų muškietininkų, apie 
kuriuos skaitėme mokyklos 
suole). Kaip smagu, kad žmo
gus sugeba „dūšioj" nepasenti. 
Palmyra Jakienė šį sykį pasi
rodė, lyg rimtai būtų pasiruo
šusi eiti į kažkokį iškilmingą 
pobūvį, nes dėvėjo ir kailį ant 
pečių, ir labai dailią megztą 
suknelę. Buvo pasipuošusi ne 
tik auksine grandine ant kak
lo ir apyranke to paties meta
lo, bet ir „auksiniais" batais — 
toks malonus, šviesus vaizdas. 
Ir vėl staiga prisimenu tą že
maitišką pasiteiravimą „kas 
gal neleist baguota (šį sykį 
bus) atruodyt?" Emilija Kan
tienė, apsivilkusi melynajj 
kostiumėli — lyg rugiagėlė. 
Ta mėlyna spalva labai tiko 
prie jos platininių plaukų. Ant 
Emilijos Kantienės kaklo 
„švietė" reto gražumo auksinė 
rūta, kuri buvo padovanota 

Gruodžio 7 d., t. marijonų vienuolyno patalpose susirinkę uolieji „Draugo" t ? l l f i n i " k n ' visiems mūsų skaityto
jams išsiuntinėjo gražų, naują, 1999-jų metų „Draugo" kalendorių. Priekyje is kairės- P. Totoraitis, O Bau-
kiene, A. Totoraitienė, S. Plenienė, J. Ivašauskienė (tuojau už jos), V. Valavičienė, O. Gradinskienė ir A.* 
Čepėnas; II eil.: M. Baukus, V. Momkus, S. Žilevičius, N. Sodeikienė, A. Kriaučiūnienė, J. Giginienė, A. 
Paužuolis, V. Jakovickas, A. Smilga, V. Milaitis, K. Rožanskas, A Dirgėla, J. Janusevičius, A. Valavičius ir J. 
Vidžiūnas. Dar talkino M. Remienė. Visiems esame labai dėkingi! 

„auksinių vestuvių" jubilie
jaus proga. 

Janina Lisauskienė irgi at
rodė išsipuošusi, lyg eidama į 
iškilmingą pobūvį, nes jos suk
nelė — ilga, pilka ir dailiai 
juodai raštuota. Prie elegan
tiško drabužio pritaikyti ir pa
puošalai. 

Paskui moteriškaitės per sa
lę greit nužingsniavo A. Mali
nauskas — gražų kaklaraištį 
pasirišęs ir mėlyną švarką 
užsivilkęs — atrodė, kad sku
ba į kažkokį koncertą, ką nors 
fotografuoti. 

Kleopatra Šimkienė elegan
tiškai kostiumuota ir skrybė
lėta, ir pirštinėta. Publikai, 
t.y. žiūrovams, Kleopatra Šim
kienė paaiškino, kad šiemet 
kailiai vėl madingi. Vargšai 
„kailinėti" žvėreliai... 

Marytė Juknienė visus žavė
jo šviesiai violetiniu kostiu
mėliu ir kepuraite. Jos pa
puošalai: perlai ir mėlyni ak
menukai (nepaklausiau, kaip 
jie vadinasi, bet vėrinys tikrai 
gražus). 

Po to vėl pamatėme Žeb
rauskus, kurie už rankelių 
susiėmę, ėjo per salę, lyg ke
liautų į kokį pasirodymą Jau
nimo centre. Juzė — juoda 
suknele, puikiais gintaro ka
roliais pasidabinus, o Jonas 
Žebrauskas — simpatiškai at
rodantis, apsivilkęs bet kokį 
drabužį (šį kartą dėvėjo tam
sų kostiumą). 

Paskutiniai rūbai, kuriuos 
matėme parodoje, buvo Jūros 
Bakaitienės siūti stilizuoti 
liet. tautiniai drabužiai, spe
cialiai sukurti šių metų Lietu
vių dienoms Los Angeles. 
Šilkinė ir lininė tautinių raštų 
sijono medžiaga šią vasarą 
pirkta Kaune. 

Taip ir prabėgo labai marga 
ir beveik nerūpestinga popie
tė. Pradėjo ją tautiniais dra
bužiais pasipuošę Žebrauskai, 
o baigė irgi lietuvišku, bet jau 
stilizuotu drabužiu, J. Bakai
tienė. (Gerą nuotaiką mums 
„sukūrė" mūsų mielas Pagani
ni — F. Strolia, grodamas 
šviesias, linksmas melodijas. 
Tikimės, kad ir kitais metais 
rengsime madų parodą. Rody
ti dar turime ką, ir pajėgiame, 
tik kad būtų žiūrovu. 

Emilija J . Valantinienė 

PENSININKŲ 
SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS 

Lietuvių pensininkų Čika
gos sąjungos narių (prie nau
jos valdybos) susirinkimas 
įvyko lapkričio 10 d., 1 vai. po 
pietų, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose. Susirin
kimą malda atidarė valdybos 
pirmininkas Alex Navardaus-
kas. Mirusieji, kurių buvo 328 
per visą sąjungos laiką, pa
gerbti minutės atsistojimu ir 
susikaupimu. Pirmojo susirin
kimo protokolą iš 1998 m. 
kovo 26 d. skaitė sekretorė 
Antanina Repšienė. Protoko: 
las priimtas be pataisų. Po to 
buvo sąjungos 25 metų mi
nėjimas. Garbės vicepirminin
kas Juozas Skeivys tarė trum
pą žodį. Jis pasidžiaugė naujai 
atkurta Pensininkų sąjunga, 
linkėjo sėkmės ir ištvermės, 
sveikino visus valdybos na
rius, įsijungusius į šį garbin
gą, bet nepelningą darbą. Po 
kalbos valdybos sekretorė An
tanina Repšienė perskaitė są
jungos steigiamojo susirinki
mo protokolą. Jis skambėjo 
šitaip: „1973 m. lapkričio 10 d. 
Hollywood svetainėje įvyko 
steigiamasis Lietuvių pensi
ninkų susirinkimas. Jį atidarė 
Juozas Gibaitis, pateikdamas 
darbotvarkę. Susirinkimui 
pirmininkauti sutiko Stasys 
Grigaravičius, sekretoriauti 
Ona Karosienė. 

Šio susirinkimo iniciatorius 
buvo Juozas Gibaitis. Jis savo 
žodyje išdėstė, kaip sunku yra 
vienišam pensininkui savo rei
kalus bei rūpesčius sutvarky
ti. Valstybinės įstaigos mažai 
tekreipiančios dėmesio, jei 
kreipiamasi ne organizacijos 
vardu. Gen. Mikas Rėklaitis 
savo žodyje pareiškė, kad nėra 
jokių abejonių šią organizaciją 
steigiant, ji labai reikalinga, 
tik svarbu nustatyti darbų 
eilę. Susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai pasisakė tokią or
ganizaciją steigti. 

Susitarta rinkti tik steigia
mąją valdybą — 6 mėnesiams, 
kuri paruoštų įstatus, parink
tų pavadinimą ir duotų visą 
steigiamosios organizacijos 
pagrindą. Valdybą nutarta 

rinkti iš 7 asmenų. Buvo pa
siūlyta 11 asmenų, dviem atsi
sakius liko 9, kurie ir buvo 
išrinkti. 

Lietuvių pensininkų steigia
mojo susirinkimo išrinkta val
dyba: pirmininkas — Juozas 
Gibaitis, pirmininko I pav. — 
Stasys Grigaravičius, pirm. H 
pav. — Leopoldas Mūrelis, 
sekretorė — Ona Karosienė, 
iždininkas — Juozas Blažys, 
spaudos atstovas — Ignas Se
rapinas, soc. reik. — Juozas 
Bulikas, soc. reik — Kazys 
Karazija, org. propagandos — 
Martynas Nagys. 

Ilgamečiui Lietuvių pensi
ninkų sąjungos pirmininkui 
Stasiui Vanagūnui 1997 m. 
gruodžio 6 d. į Amžinuosius 
namus iškeliavus, o kelių kitų 
sveikatai sušlubavus, sąjunga 
sustojo veikti. Likusio vicepir
mininko Juozo Skeivio ir kitų 
likusių valdybos narių dėka, 
nutarta šaukti susirinkimą 
1998 m. kovo 26 d. Šiame susi
rinkime ir buvo atkurta sąjun
ga, išrenkant tokios sudėties 
valdybą: pirmininkas — Alex 
Navardauskas, I vicepirm. — 
Regina Petrauskienė, II vice
pirm. — Frank Grigaliūnas, 
sekretorė — Antanina Rep
šienė, iždininkė — Stasė Ru
dokienė, korespondentas — 
Anatolijus siutas, vaišių va
dovė — Janina Skama, pa
dėjėjos Emilija Kantienė ir 
Anelė Ramanauskienė, ligonių 
lankytojos — Regina Petraus
kienė ir Anelė Ramanauskie
nė. Naujoji valdyba turėjo po
rą posėdžių, rugpjūčio 16 d. 
surengė gegužinę. Tai buvo 
pirmoji gegužinė per visus 
sąjungos 25 metus. 

Valdybos pranešimai. Pirmi
ninkas pranešė, kad Amerikos 
Lietuvių pensininkų valdyba 
sutinka dirbti 1998 ir 1999 
metus. Susidariusios išlaidos 
apmokamos iš kasos. Mirus 
sąjungos nariui, nuperkamas 
vainikas (50 dol. vertės) arba, 
šeimai pageidaujant, išmoka
ma pinigais. Sąjungos nario 
mokestis pakeliamas nuo 3 iki 
5 dol. metams. Valdyba nario 
mokesčio nemoka. Šio jubilie
jaus proga už ilgametį įdėtą 
darbą organizacijai Leonora 
Paketurienė, Antanina Rep
šienė už daugialypę veiklą 

(""ikaRos Lietuviu |>ensininkų sąjungos valdyba U kaires: Antanas Malinauskas, Antanina RepAienė, Al«x Na-
vanlauskast. Anele Ramanauskienė. Stasė Rudokiene, Vlada* Paliulionis, Janina Skama Nuotr Z. Degučio 

daugelyje organizacijų ir lietu
vybės puoselėjimą, Janina 
Skama už ilgų metų darbą šio
je organizacioje — visos pakel
tos į Garbės nares. 

Pranešimą padarė iždininkė 
Stasė Rudokienė. Pranešimas 
nuo kovo 26 d., kai išrinkta 
nauja valdyba, vienbalsiai pri
imtas. Kontrolės komisijos 
pranešimą padarė pirminin
kas Vladas Paliulionis. Kon
trolės komisijos aktas atitiko 
iždininkės pranešimui, todėl 
jokių klausimų nebuvo. Pini
gai laikomi Midland Savings 
banke, dviejose sąskaitose. 
Sergant sąjungos nariui, ligo
nių lankytojos aplanko ser
gantįjį ir įteikia 10 dolerių do
vaną. Klausimų nebuvo, nes 
per tokį ilgą laiką į visus buvo 
atsakyta. 

Nauji reikalai. Pirmininkas 
pranešė, kad nuo sausio 1 d. 
nario mokestis bus 5 doleriai. 
Taip pat pranešė, kad birželio 
22 d. bus sąjungos pusmetinis 
narių susirinkimas, o birželio 
26 d. — gegužinė. Taigi vi
siems vėl reikės pasidarbuoti, 
kad gegužinė pasisektų. 

Aukų paskirstymas. „Drau
gui" buvo paskirta 100 dol. au
ka, „Margučiui IF 100 dolerių 
ir Anatolijaus Šluto radijo 75 
doleriai. Kai sąjunga uždirbs 
daugiau pinigų, bus paskirsty
ta daugiau aukų. Reikia pri
pažinti, kad susirinkimas bu
vo darbingas ir sėkmingas. Vi
si nariai labai gražiai priėmė 
sąjungos atkūrimą. 

Susirinkimas buvo uždary
tas ir sugiedotas Lietuvos 
himnas. Po to pasivaišinta. 

Ant. Repšienė 

SKELBIMAI 
• Indrė ir D o n a t a s 

Tijūnėliai, vietoj kalėdinių 
dovanų, paaukojo $300 „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui, kad šv. Kalėdos būtų 
linksmesnės vargingai gyve
nantiems Lietuvos vaikučiams. 
Ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove , IL, 
60089. Tel. (847) 537-7949. 
Tax ID #36-3003339. 

(sk.) 
• Sigutė ir Juozas Užu

piai globoja du našlaičius 
Lietuvoje. Pratęsdami globą 
kitiems metams, atsiuntė po 
$150 - metinį vaiko globos 
mokestį, ir dar pridėjo $25 - tai 
Šventinė dovana. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Išnuomojamas 3 kamb. 

butas prie 66 St. ir Kedzie 
Ave.;su baldais ir šiluma; $380 
mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• Baltic Bakery praneša, 

kad Šakočius (Baumkuchen) 
galima užsakyti tel. 773-523-
1510 ir atsiimti iš kepyklos, 
4627 S. H e r m i t a g e Ave. 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius. 

(sk.) 


