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S e i m o v a d o v a s s u s i r ū p i n ę s 
dė l va l s tybės f i n a n s ų 

Vilnius, spalio 25 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis teigia pasi
gendąs plano, kaip reikia 
spręsti Lietuvos finansų pro
blemas. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį V. Landsbergis sake, 
kad atsistatydinęs finansų 
ministras Jonas Lionginas ža
dėjo palikti tokį planą, tačiau 
to nepadarė. „Mane domina, 
kur yra Finansų ministerijos 
planas", sakė Seimo pirminin
kas. 

Dabartinę finansų padėtį j is 
įvertino kaip problemišką ir 
priekaištavo buvusiam fi
nansų ministrui, atsisakiu
siam susitikti ir paaiškinti 
padėtį. V. Landsbergis kvietė 
J. Lionginą pasikalbėti šešta
dienį, tačiau, pasak buvusio fi
nansų ministro, j is negalėjo 
atvykti. 

J. Lionginas sakė. kad jokio 
atskiro priemonių plano jis 
nežadėjo pateikti, o apie 
prastą finansų padėtį ne kartą 
buvo informuoti visų Seimo 
frakcijų ir komitetų nariai, ne 
kartą apie tai buvo aiškinta 
susitikimuose prezidentūroje. 
kur dalyvaudavo ir Seimo pir
mininkas. „Šiuose susitiki
muose buvo paaiškinta, ir ko 
mes netenkame, jei visą 1">U 
mln. eurų euroobiigacijų emi
siją paskirtume 'Mažeikių naf-

kumui padengti", sake J. Lion
ginas. 

V. Landsbergis prmadienį 
tvirtino, kad yra išefSų, kaip 
išspręsti pinigų trūkumo prob
lemą, tačiau, pasak jo, reikia 
„turėti Finansų ministeriją, 
kuri dabar paralyžiuota". 

Seimo pirmininkas sake, 
kad gali tekti priimti nepopu
liarių sprendimų, pavyzdžiui, 
mažinti valstybės išlaikymo 
išlaidas. „Reikės dar griežtes
nės taupymo politikos. Viena 
priemonių — sutaupyti visus 
valdininkų priedus transpor
tui, komunikacijoms, paštui ir 
panašiai. Tai nedidelės sumos 
valstybės mastu, bet susi
spausti reikės visiems", kal
bėjo V. Landsbergis. 

Paklaustas apie Tarptauti
nio valiutos fondo (TVF) per
spėjimus, kad Lietuvai pasi
rašius sutartį su „Williams In-
ternational", kiltų grėsmė bū
simajai Lietuvos ir TVF su
tarčiai. Seimo vadovas aiški
no, jog tai buvo „vietinių TVF 
atstovų, o ne pačios viršūnės 
signalai". Anot jo. TVF vado
vybė neprieštarauja sandoriui 
su „Williams International". 

TVF reikia, kad Lietuvos 
metinis deficitas nebūtų di
desnis nei 2 proc.. o pasirašius 
sutartį su „Williams", pasak 
žinovų, jis padidėtų iki maž
daug 10 proc. ir daugiau. 
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„Centro sąjunga jau šiandien yra pasirengusi vykdyti visai .naują liberalią valstybes politiką", spalio 23 dieną 
Vilniuje, „Litexpo" rūmuose. įvykusiame Centro sąjungos <CS' suvažiavime kalbėjo sąjungos pirmininkas, Sei
mo pirmininko pavaduotojas Romualdas Ozolas. Beveik trijų šimtų suvažiavime dalyvavusių sąjungos narių 
balsais pirmininkas buvo perrinktas naujai kadencijai. 

Nuotr.: Centro sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas atidarė CS suvažiavimą. (Eltai 

Centro sąjungos pirmininku 
perrinktas Romualdas Ozolas 

tos' apyvartinio kapitalo trū-

Banko valdytojui pasiūlytas 
finansų ministro portfelis 

Vilnius, spalio 25 d. ;BNS) 
— Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas gavo oficialų Lietuvos 
prezidento pasiūlymą užimti 
finansų ministro postą. Kana
doje viešintis Valdas Adam
kus ir R. Šarkinas pirmadienį 
po pietų kalbėjosi telefonu. 

,Aš atsakiau, kad pažiūrė
sime — tai ne toks paprastas 
dalykas. Be to. jau vieną kartą 
aš buvau ministru", sakė R. 
Šarkinas. J is teigė turintis 
daugiau argumentų prieš, nei 
už. 

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys sakė, kad siūlymą V. 
Adamkus išsakė sužinojęs. 
kad šią kandidatūrą remia 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. ,,V. Landsbergis 
tikisi, jog R. Šarkinas priims 
prezidento pasiūlymą vėl im
tis finansų ministro pareigų, 
ir kad ministras pirmininkas 
tam nesipriešins", pranešė 

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai. 

..R. Šarkinas būtų neblo
gas finansų ministras", teigė 
ir premjero atstovas spaudai 
Jonas Čekuolis. 

53-ejų metų nepartinis R. 
Šarkinas nuo 1995 m. vasario 
vienerius metus buvo finansų 
ministras Adolfo Šleževičiaus 
vadovaujamoje,LDDP vyriau
sybėje. Karjerą Finansų mi
nisterijoje jis pradėjo 1983 
metais. Lietuvos banko valdy
bos pirmininku R. Šarkinas 
buvo paskirtas 1996 m. pra
džioje. Jo kadencija baigiasi 
2001 metų vasarį. 

Ligšiolinis finansų minist
ras Jonas Lionginas atsistaty
dino praėjusios savaitės pra
džioje dėl neigiamo požiūrio i 
Lietuvos vyriausybės sutartis 
su JAV verslove „Wil-
liams In ternat ionar dėl „Ma
žeikių naftos" pardavimo. 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS). 
Vilniuje šeštadienį vykusia
me suvažiavime Centro 
sąjungos (CS) pirmininku ab
soliučia balsų dauguma per
rinktas Romualdas Ozolas. 
Slaptu balsavimu jis buvo 
išrinktas iš vieno kandidato. 

CS į naujus savivaldybių ir 
Seimo rinkimus vesiantis R. 
Ozolas teigė, kad daug 
džiaugsmo dėl šių pareigyjie-
jauciąs ir puikiai supfamąs, 
jog reikia ruoštis pačiam atsa
kingiausiam partijos momen
tui. 

R. Ozolas sakė esąs paten
kintas dabartinės CS vado
vybės darbu ir savo pavaduo
tojais siūlė jais ir anksčiau bu
vusius parlamentarus Egi
dijų Bičkauską ir Kęstutį Gla
vecką. Į pavaduotojo-atsa-
kingojo sekretoriaus pareigas 
pasiūlytas prezidentūros sek
retorius Vidmantas Staniulis. 

Centristai taip pat pataisė 
mažąją sąjungos programą 
„Naujoji Lietuva" bei partijos 
statutą. Pastarajame doku
mente sugriežtinti kai kurie 
narystės reikalavimai. Pvz., 
įvedama nuostata, kad naujas 
CS narys vienerius metus ne
gali kandidatuoti į renkamą 
partijos vadovybę bei Seimo ir 
savivaldybių tarybų rinkimų 
sąrašus. Taip pat įvedama 
nauja nuostata, kad asmuo, 
dalyvavęs kitų partijų veik-

teisės būti savivaldybių ta
rybų ar Seimo rinkimų są
rašuose. 

Nors R. Ozolas žurnalistams 
neigė, kad šis žingsnis susijęs 
su didėjančiu centristų popu
liarumu, manoma, kad patai-

galimų „perbėgėlių" norą įstoti 
į CS prieš artėjančius r inki
mus. 

Suvažiavime CS pr iėmė 12 
nutarimų dėl valstybės ūkio ir 
socialinio gyvenimo normali
zavimo, privatizavimo, mo
kesčių, darbo vietų kūr ime, 
verslo skatinimo, pensijų sis
temos, valdymo reformos. sos turėtų gerokai atvėsinti 

Pramonininkai remia premjerą 
sandėryje su ^ i l l i a m s " 

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis neno
rėtų kad premjeru taptų jo 
pirmasis pavaduotojas And
rius Kubilius. „Man būtų gai
la netekti Andriaus Kubiliaus 
Seime. Aš bevelyčiau ieškoti 
kito kandidato", sakė V. Lan
dsbergis spaudos konferenci
joje pirmadienį. Manoma, kad 
dabartinis premjeras Rolan
das Paksas atsistatydins iš 
karto po to, kai iš vizito Ka
nadoje grįš prezidentas Val
das Adamkus. Apie savo 
sprendimą R. Paksas, kuris 
nepritaria sutartims su JAV 
bendrove ..Williams Interna
t ionar , praneš spalio 28-ąja. 
Seimo vicepirmininkas A. Ku
bilius žiniasklaidoje minimas 
kaip vienas geriausių kandi
datų į premjero postą. Pasak 
spaudos, jis gerai išmano stoji
mo į Europos Sąjungą ir ener
getikos problemas, tiesiogiai 
dalyvauja derybose su ,.Wil-
liams". 'BNS. 

loję, dvejus metus neturi 

Vilniuje įsteigta Tėvynės 
liaudies partija 

Vilnius, spaliwį>4 d. (BNS) 
— Lietuvos Pramonininkų 
konfederacijos prezidentas 
Bronislovas Lubys išreiškė pa
ramą premjero Rolando Pakso 
nuostatai dėl susivienijimo 
„Mažeikių nafta" privatizavi
mo. 

„Konfederacija remia R. 
Pakso ryžtą ir nedviprasmišką 
nusiteikimą maksimaliai ginti 
ekonominius šalies interesus 
derantis su ofšorine kompani
ja 'Williams International' dėl 
'Mažeikių naftos' privatizavi
mo sąlygų", sakoma B. Lubio 
laiške prezidentui Valdui 
Adamkui, Seimui ir vvriausy-
bei. 

J ame pramonininkai reiškia 
palaikymą R. Pakso nuostatai, 
„aukojant savo partinius in
teresus, o gal ir visą tolimesnę 
politinę ateitį, nuoširdžiai 
dirbti šalies labui". 

Laiške sakoma, kad konfe
deracijai kelia nerimą, jog, po 
premjero atsisakymo pasi
rašyti sutart is su „Williams", 
gausėja prieštaringų ekonomi
nio bei politinio pobūdžio ver-

šinimą valdžios institucijose, 
politinėse partijose bei visuo
menėje. 

Konfederacija reikalauja ne
delsiant įkurti nepriklausomų 
ekonomikos žinovų darbo gru
pę, išanalizuosiančią ir kiek 
įmanoma išsamiau supažin
dinsiančią visuomenę su esa
ma ekonomine situacija „Ma
žeikų naftoje", pagrindiniais 
susivienijimo privatizavimo 
principais, „Williams" ir Lietu
vos įsipareigojimais. 

„Reikalaujame, kad vert in
dami strateginio investuotojo 
pasiūlymus ir, ypač pr i imdami 
galutinį sprendimą, visų val
stybės institucijų vadovai 
siektų kuo didesnės ekono
minės naudos Lietuvai ir va
dovautųsi ne ambicijomis a r 
politinėmis nuojautomis, as
meninėmis simpatijomis a r 
antipatijomis, o racionalia 
ekonomine logika ir asmenine 
atsakomybe už konkrečias 
ūkines vienokio ar kitokio 
sprendimo pasekmes", sakoma 
Pramonininkų konfederacijos 
laiške. 

Vilniaus, spalio 23 d. 
i BNS) — Vilniuje įsteigta 
įstatymų viršenybę ir visų ly
gybę prieš įstatymą skelbian
ti Tėvynės liaudies partija 
(TLP). 

TLP steigėjai skelbia ku
riantys europines tradicijas 
turėsiančią liaudies partiją, 
kurios pagrindinis tikslas yra 
sukurti demokratinę visuome
nę bei modernią Lietuvos val
stybę, besiremiančią laisvų pi
liečių iniciatyva bei valdžia. 

Partijos steigimo deklaraciją 
pasirašė buvę ministrai ir 
konservatoriai Laima Andri
kienė ir Vidmantas Žiemelis, 
baleto solistas Petras Skirman 
tas, kino režisierius Arūnas 
Čebriūnas, olimpinė vicečem
pione Nijolė Sabaitė Razienė, 
teisininkai, verslininkai, inži-

<'r;;ii. pedagogai iš daugelio 
Lietuvos miestų. 

Spaudos konferencijoje V. 

Žiemelis pabrėžė, kad naujos 
partijos steigimas visiškai at
sitiktinai sutapo su Sąjūdžio 
steigiamojo suvažiavimo, įvy
kusio 1988 metų spalio 23-ąją, 
data . 

Pasak V. Žiemelio. TLP 
sieks iškelti Lietuvą iš gilios 
ekonominės duobės ir sukurti 
modernią valstybę. Jo teigi
mu, kitą savaitę prasidės 
naujų narių registracija. V. 
Žiemelis sakė esąs tikras, kad 
būt inus 400 naujų narių parti
ja i pavyktų surasti jau šian
dien. 

L. Andrikienė pabrėžė, kad 
partija skelbia įstatymų vir
šenybę, todėl jos finansavimas 
būsiąs skaidrus ir aiškus. 

Pasak V. Žiemelio, yra tam
prūs naujosios partijos ryšiai 
su Pramones ir prekybos 
rumais, įvairiomis verslininkų 
organizacijomis, nes šių insti
tucijų tikslai yra glaudžiai su

tinimų, kurie didina suprie-

Rusijos sraigtasparnis pažeidė 
Lietuvos oro erdvę 

Vilnius, spalio 23-24 d. 
(BNS) — Šeštadienį prieš vi
durdienį Lietuvos oro erdvę 
pažeidė Rusijos Karinių oro 
pajėgų straigtasparnis. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija (URM) pranešė, 
kad Rusijos sraigtasparnis į 
Lietuvos teritoriją įskrido ties 
Sudargo kaimu Šakių rajone, 
o, grįždamas atgal į Kara
liaučiaus sritį, valstybinę sie-

siję su TLP tikslais. 
Naujoji partija taip pat tiki

si sulaukti paramos »iš JAV 
gyvenančių Lietuvos piliečių, 
šios partijos narių. 

Sąjūdžio ištakose buvęs 
režisierius A. Žebriūnas teigė, 
kad, kaip ir prieš 12 metų, jis 
pajutęs, jog taip gyventi toliau 
negalima. Jis išreiškė viltį, 
kad TLP steigimas būsiąs 
„naujasis atgimimas". 

ną kirto Paleikių kaimo J u r 
barko rajone ribose. 

Pasak pranešimo, sra igtas
parnis t rumpam buvo nusilei
dęs Jurbarko Vytauto Didžiojo 
vidurinės mokyklos s tadione. 

Lietuvos URM pareiškė pro
testą Rusijos ambasadai Vil
niuje del oro erdvės pa
žeidimo. „Tikimės, kad šio 
įvykio aplinkybes bus nedel
siant išaiškintos ir tokie 
pažeidimai daujriau nepasi
kartos", sakoma URM pra
nešime spaudai. 

Tuo tarpu Rusijos ambasada 
Vilniuje teigia, kad jų sraig
tasparnis, skrido suteikti sku
bią medicininę pagalbą ir atsi
prašo už šį įvykį. „Tikimės, 
kad šis atvejis neįtakos toles
nio draugiško dvišalio bendra
darbiavimo plėtros", sakoma 
sekmadienį išplatintame am-

* Š i e m e t l a b a i s m a r k i a i 
s u m a ž i n u s Kultūros ir sporto 
rėmimo fondo finansavimą. 
ant plauko pakibo lietuvių 
sportininkų dalyvavimas Sid
nėjaus olimpinėse žaidynėse. 
teigia politikai. Kultūros ir 
sporto rėmimo fondo įstaty
mas nustato, kad planuojant 
metų valstybės biudžeto iš
laidas, fondui numatoma 2 
proc. praėjusių metų akcizo už 
alkoholinius gėrimus ir taba
ko gaminius įplaukų. 1998 m. 
biudžete šie 2 proc. sudarė 
12.776 mln. litų. Tačiau prii
mant šių metų biudžeto 
sumažinimo įstatymą, šio fon
do lėšos buvo sumažintos 
praktiškai dukar t iki 5.29 
mln. litų. Spaudos konferenci
joje pirmadienį buvęs kultūros 
ministras konservatorius Sau
lius Šaltenis bei Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto narys socialdemokra
tas Rolandas Zuoza tvirtino, 
kad toks lėšų sumažinimas 
turės labai neigiamų pasek
mių. 

* Prez identas Valdas 
Adamkus, atsisakydamas iš 
karto priimti premjero Rolan
do Pakso atsistatydinimą, ne
turėjo versti lakūno „sukti 
virš aerodromo ratus", teigia 
Centro sąjungos (CS) pirmi
ninkas Romualdas Ozolas. Pa
sak jo, situacijoje, kai premje
ras jau yra parašęs atsistaty
dinimo prašymą, prezidentas 
turėjo „nepalikti pakabinto la
kūno, nei leisdamas jam nu
tūpti, nei skristi toliau". Ta
čiau. R. Ozolo teigimu, Centro 
sąjunga ir toliau mano, kad V. 
Adamkus „yra jos preziden
tas", o dažnai su valstybes va
dovu nesutampančios partijos 
nuomonės yra „aiškiai norma
lus politinio gyvenimo reiški
nys". 

* Baltarusijos ambasa
da Lietuvos žurnal is tu tei
sių ir laisvių pažeidimą Bal
tarusijos sostinėje aiškina tuo. 
kad jie neturėjo reikiamų lei
dimų. Spalio viduryje LNK te
levizijos žurnalistus Irmą Ja-
nauskaitę ir operatorių Vytau
tą Juknį Minske buvo sulaikę 
Baltarusijos specialiosios tar
nybos ir atėmė iš jų vaizdo ka
setę, kurioje buvo nufilmuotos 
milicijos pajėgos, pasiruošu
sios susirėmimams su demok
ratine opozicija. Lietuvos žur
nalistai buvo nuvesdinti į mi
licijos skyrių, kuriame išbuvo 
daugiau kaip 4 valandas. Bal
tarusijos ambasados Lietuvoje 
pranešime teigiama, kad Lie
tuvos žurnalistai del vizos 
kreipėsi į Baltarusijos konsu
latą Lietuvoje, o anketose jie 
nurodė, kad į Baltarusiją vyk
sta kaip turistai, „nors kaip 
profesionalūs žurnalistai žino
jo, kad, norint užsiimti profe
sine veikla užsienio valstybės 
teritorijoje, reikia gauti akre
ditaciją". BNS 

basados pranešime spaudai. 
Pasak ambasados praneši

mo, sraigtasparnis ,.Ka-27PS" 
skrido į netoli Lietuvos ir Ru
sijos pasienio esanti Krasnoz-
namensko rajoną, kur turėjo 
suteikti skubią medicininę pa
galbą į automobilio avariją pa
tekusiam kariui bei jj evakuo
ti. Ambasados teigimu. Lietu
vos oro erdve buvo pažeista 
todėl, kad sraigtasparnio ko
manda, gavusi skubų iš
kvietimą, buvo praradus 
orientaciją. 

Dėl šio įvykio vyksta tyri
mas. 

Kard ino las V i n c e n t a s 
S ladkev ič ius mano. kad 
premjeras Rolandas Paksas. 
atsisakydamas pasirašyti su
tartis su JAV bendrove „Wil-
liams International". įnešė 
neįkainojamą įnašą .; tautos 
didžiadvasiškumo banką". 
„Esu giliai sujaudintas jūsų 
pilietinio kilnumo, drąsos ir 
meilės Tėvynei Lietuvai" sako
ma kardinolo laiške R. Paksui. 
J ame S. Sladkevičius iš visos 
širdies dėkoja premjerui, 
reikšdamas tvirtą tikėjimą, 
kad per jį išsipildys Šventojo 
rašto žodžiai ..Palaimintieji ro
mieji — jie pavelde? žemę". 

• S u n e r i m ę s dėl pas t a 
rųjų Lie tuvos pol i t in io ir vi
suomeninio gyvenimo įvykių, 
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius ragi
na tikinčiuosius susikaupti 
maldoje ir ..kviečia Dievą ir 
Tėvynę mylinčius žmones šią 
savaitę kiekviena vakarą mel
stis, paaukoti rožinio maldą 
bei šv. Mišias už Tėvynę, 
idant šalies vadovai padarytų 
Lietuvai pačius naudingiau
sius sprendimus". Šis arkivys
kupo raginimas kunigams ir 
tikintiesiems sekmadienį buvo 
paskelbtas visose Kauno Baž
nyčiose. Eita. 

• Seimui y ra p a t e i k t a 
p a ž y m a bei išsami studija 
apie planuojamų sutarčių su 
..VVilliams International" pa
darinius. Kartu pateikti ir kiti 
palydimieji dokumentai. Sei
mo nariai, pageidaujantys su
sipažinti su medžiaga, turės 
laikytis darbo su slaptaisiais 
dokumentais taisyklių. Pagal 
dar anksčiau abiejų derybų 
pusių — Lietuvos vyriausybės 
ir .AVilliams" atstovų — pasi
rašytą susitarimą, minėtoji 
medžiaga nėra viešai skelbti
na. Seimo nariai gali su ja su
sipažinti įstatymų nustatyta 
tvarka kaip kontroliuojantys 
asmenys su sąlyga, kad ši in
formacija bus laikoma paslap: 
tyje ir negali būti perduodama 
tretiesiems asmenims. 

* Opozic inės Socialde
m o k r a t ų part i jos 'LSDP; su
manymu. Seime iki pirmadie
nio vakaro surinkta daugiau 
nei pusė (26) parašų, kad būtų 
surengtas referendumas del 
„Mažeikiu naftos" privatizavi
mo. Referendumo idėją parė
mė Socialdemokratų. Centro. 
LDDP, Jungtine frakcijos. Ne
priklausomos. Demokratines 
frakcijų atsto\ai Referendu
mo surengimui reikia 48 par
lamentarų parašų 

* Garb ingos Balt i jos 
Asamblėjos (BA) p remi jos 
laureatu meno srityje tapo 
Lietuvos baleto šokėjas Min
daugas Baužys. Literatūros 
srityje nugalėjo estas prozi
ninkas Jaanas Krossas, moks
lo — latvė Janina Kursite. BA 
premijos kasmet skiriamos 
vienam Lietuvos, vienam Lat
vijos ir vienam Estijos meni
ninkui ar mokslininkui. Lau
reatų darbus siekiama popu
liarinti visose trijose Baltijos 
valstybėse. Iš Lietuvos šiemet 
literatūros srityje kandidatavo 
Jurga Ivanauskaite, o mokslo 
srityje — Arvydas Šliogeris ir 
Albertas Juška. BN -S> 

KALENO ORI U8~ 
Spalio "26 d.: F.vanstas. Liaudgi 

nas. LMartn, Mineile. Vita 
Spalio 27 d.: Fmmentas. Gedai-

nis. I!nt<>. Ramojus. Tautnnic. Vin 
centas iVineasi 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SVEIKATA ŽYDĖS, KAI NORMALIAI 
MAITINSIMĖS (2) 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Senyvas žmogus apsileidžia 
mityboje ir visokeriopai nu
kenčia. L'ž tai mes tokiems 
talkinkime. Tada ne tik senes
nieji, bet ir mes. jiems pade
dantieji, geriau jausimės. 

Štai senyvas žmogus svaigs
ta, parvirsta ir ligoninė nusta
to, kad jis mažai naudingų 
skysčių gėrė. mažai baltymų 
— proteinų valgė ir dėl to su
menko, nors šiaip toks apsilei
dėlis nieko kito rimto nestoko
jo. 

Taigi, jei mes patys pakan
kamai baltymų valgysime ir 
juos valgyti pensininkams pa
dėsime — visos ir visi daug 
laimingiau gyvensime. 

Baltymai teikia energiją, 
užlaiko sveikas kūno ląsteles, 
padeda maisto virškinimui ir 
vidurių ištuštinimui. Balty
mai užlaiko žmogaus gyve
nimą aukštumoje, tenkina 
apetitą ir yra svarbūs mote
riškei, esant sunkumoje. 

Svarbu valgyti pilnaverčius 
baltymus, kaip liesas pienas, 
toks sūris ir varškė kiaušinio 
baltymas, pupos — pupeles, 
ypač sojos — jų ^Soya Beans 
protein" dabar įvairaus pavi
dalo — skystyje, tabletėse ir 
milteliuose, pardavinėjamuose 
visose didžiosiose krautuvėse. 

Žmogui reikia sunaudoti pa
roje 60 gramų baltymu, o ap
sileidėliui 80 gramų, suvargu
siam asmeniui 100 gramų, kol 
jis atsigaus. 

Sojos pupelių miltelių puo
delis turi 40 gramų baltymų. 
Todėl dabar imkime tuos mil
telius kasdien suvalgyti, po 
puodeli dedami j sriubas, salo
tas , su pienu sumaišę sunau
dokime ir tada stipria sveika
ta neatsigėrėsime. 

Žinoma, baltymų yra ir lie
soje mėsoje, bet jos venkime 
dėl širdies ir smegenų sveika
tos. Tik žuvį. kiaušinio bal
tymą ir lieso pieno gaminius 
valgykime savo sveikatos nau
dai. O kai suliesinsime kraują 
iki normos: 160 mg. choleste
rolį ir gerąjį cholesterolį iki 60 
mg., pagausinsime, tada ir 
vištiena be odos. ir ji teiks at
gaivą. Žinoma, nesinuodijant 
tabaku, degtine, kava. birzga-

nystes netekimas, sausa oda, 
persivalgymas, žarnyne rau
menų suglebimas ir labai di
delis prakaitavimas. 

To viso ir dar kitokio vargo 
nesulauksime, jei pradėsime 
minėtais baltymais save mai
tinti, kartu nepamirštant vai
sių 4 kartus, o daržovių 5 kar
tus kasdien sudoroti. 

Lec i t inas y r a s m e g e n ų 
pa l a iky to j a s 

Šalia minėtos normalios mi
tybos, dar ir antras didelis 
sveikatos ramstis yra leciti
nas. Jo miltelių pavidalu iš 
maisto krautuvės nusipirkime 
ir kaip priedą kasdien naudo
kime su įvairiu maistu. 

Lecitinas yra laikomas sme
genų, jaunystės ir nervų mais
tu. Jis išlygina susipainioju
sius nervus, jis cholesterolio 
perteklių mažina ir kūno au
dinius gamina. Lecitinas yra 
reikalingas daugeliui kūne 
vykstančių gamybų, kaip pa-
sigaminimas lyties hormonų, 
kaip sustiprinimas protavimo 
ir geros nuotaikos. 

Stokojant lecitino. žmogų 
vargina galvasopė. įtampa, 
jautrumas, nervinė netvarka, 
egzema, spuogai ir žvynelinė 
liga — psoriasis. 

Geležies t r ū k u m a s — 
t i k r a s n e g e r u m a s 

Geležies yra mielėse, lęšiu
kuose, džiovintose vynuogėse, 
slyvose, pilnų grūdų duonoje 
ir tokiuose javainiuose, taip 
pat ir liesoje mėsoje. Maiste 
turi būti dar ir vario, vitamino 
E ir kalcio — tada geležis tin
kamai atlieka savo darbą. Tik 
organinė geležis gamina he
moglobiną, transportuoja de
guonį, gamina kūno ląsteles. 
Geležis mažina jautrumą, 
įtampai ir ligoms. 

Trūkstant geležies, kūne 
vystosi mažakraujystė, atsi
randa išblyškimas, nuovargis, 
mažėja pajėgumas darbams, 
nes silpsta raumenys, trupa 
nagai, sunkėja alsavimas ir 
sukietėja viduriai. 

Geleži^ nešalinama gausiai 
iš organizmo, bet sandėliuo-

lais. taip pat nepamiršdami ir jama kepenyse, kraujyje, bluž-
darbščiais būti. 

O jei taip nesimaitinsime. 
tai mūsų dienas sunkins nuo
vargis, bendras silpnumas. 
blogas iš burnos kvapas, žaiz
dos, atsiduodančios pėdos, per 

nyje ir kaulo smegenyse. 
Moterims kasdien reikia ge

ležies 18 miligramų, nėščioms 
daugiau, o vyrams 10 mg. Au
gančiam žmogui svarbu gauti 
pakankamai geležies su mais-

ankstyvas pasenimas — jau- tu. Sėkmes! 

DRAUGAS 

„SUTARTINAI DIRBKIME 
LIETUVAI" 

Trys reikšmingieji Amerikos Lietuvių tarybos kongreso, įvykusio spalio 2'> d. Čikagoje, dalyviai Dalia Kuodytė 
i£ Vilniaus, vysk. Paul ius Baltakis , OFM, ir Lietuvos garbes gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, pasakęs 
įspūdingą kalbą. Visos nuotraukos šiame puslapyje E d v a r d o Š u l a i č i o 

„Gana akivaizdu, kad pa
starųjų dienų įvykius Lietu
voje vienas svarbiausių veiks
nių, leidžiančių išvengti visiš
ko konfliktų užaštrinimo ir 
neapgalvotų, apverktinus pa
darinius galinčių atnešti 
veiksmų, yra prezidento 
Adamkaus santūri ir apgalvo
ta politika". 

„Tikiu, kad dabartiniai sun
kumai Lietuvoje yra vienas iš 
paskutinių stambesnių sukrė
timų, kurį pavyko išspręsti 
galutinai ušfiksuojant vaka
rietišką Lietuvos ekonomikos 
orientaciją, o 3teityje mūsų 
laukia kur kas labiau kasdie
niški, bet, ko gero. ne lengves
ni ir nemažiau atsakingi dar
bai", — samprotavo šis ofi
cialus Lietuvos pareigūnas. 

ALTo centro valdybos pirm. dr •Jonas Račkauskas ir ilgametis -JAV lietu
vių veikėjas iš Kalifornijos Antanas Mažeika, dalyvavęs ALTo kongrese ir 
u* savo veikla gavės apdovanojimą. 

13-ojo A m e r i k o s L i e t u v i u 
k o n g r e s o į s p ū d ž i a i 

Nepaisant, kad šis Amerikos 
Lietuvių kongresas buvo 13-
sis, tačiau tas „nelaimingasis" 
skaičius j a m visai nepakenkė. 
Galima net teigti, kad jis buvo 
net sėkmingesnis negu kai ku
rie ankstesnieji. 

Pats kongresas, kurį su
šaukė Amerikos Lietuvių tary
bos vadovybės sudary tas ren
gimo komitetas su pirm. M. 
Marcinkiene priekyje, vyko 
spalio 23 d. Čikagos J aun imo 
centre esančios Čiurlionio ga
lerijos patalpose, o kitą dieną, 
kaip jo tęsinys ten pat buvo 
pravestas ir 59-sis ALTo su
važiavimas. 

Čia reikia pažymėti, kad 
Amerikos Lietuvių kongresas 
dabar yra rengiamas kas pen
ki metai ir pirmasis iš jų įvyko 
1943 m. rudenį Pi t tsburge, 
PA. Tada jo svarbiausiais as
menimis buvo didieji tų laikų 
lietuvių veikėjai: P. Dargis, 
kun. J. Prunskis , J . Laučka, 
A. Devenienė. A. Vinikas. 
Kongrese buvo nu ta r t a ap
jungti didžiąsias, demokrat i
niai nusiteikusias lietuvių 
grupes į bendrą vienetą, jį pa
vadinant Amerikos Lietuvių 
taryba (ALTu). J i veikia iki 
šių dienų ir apjungia 13 šio 
krašto lietuviškų organizacijų 
ar sambūrių, kurie vieningai 
dirba Lietuvos ir lietuvių nau
dai. 

Kadangi dabart iniu metu. 
po Lietuvos išlaisvinimo bend
ra šio krašto lietuvių veikla 
politinėje srityje j au pradeda 
išsiderinti, tai nenuostabu, 
kad šio kongreso pagrindiniu 
šūkiu buvo pasir inktas posa
kis: „Sutartinai dirbkime Lie
tuvai". Šiuo vardu kongrese 
buvo pravestas net specialus 
simpoziumas. 

P r a s m i n g o s k o n s u l o 
V. Kle izos m i n t y s 

Kongreso metu buvo nema
žai kalbėtojų, tačiau konkre
čiai šį šūkį išdiskutavo tik vie
nas iš jų — tai Lietuvos gar
bės konsulas Čikagoje V. Klei
za, kuris taip pažymėjo: 

„Tai kilnus ir gražus šūkis , 
kuriam turbūt niekas nesi
priešins. Tačiau, j ame yra vie
na problema: žodis su ta r t ina i . 
J is pas mus turi savotišką 
reikšmę — dirbsime su tar t i 
nai, bet aš vadovausiu. O vis 
tik žodis sutar t inai savo esmė
je turi kitokią reikšmę. Tai 
darbas bendram labui, vi
siems išlyginus nuomonių 
skir tumus, suderinus veiks
mus ir, svarbiausia, pažabojus 
savąjį „aš", kuris labai dažnai 
yra didžiausias mūsų bendros 
veiklos priešas ir kliūtis". 

O toliau V. Kleiza tęsė, sa
kydamas, jog tai nebūtinai 
turi būti viena organizacija su 
viena vadovybe, kaip kad kiti 
galvoja. J i s teigė: 

„Nebūtina visus pajungti po 
vienu jungu. Kaip yra daug 
kelių į Romą. taip yra daug 

kelių į Vašingtoną. Demokra
tinėje visuomenėje kiekvienas 
laisvai pasirenka savo kelią, 
tačiau svarbiausia, kad visi 
būtume susitarę dėl keliamo 
plano, tikslo ir apimties". 

Konsulas pacitavo amžinos 
atminties prof. V. Vardžio šū
kį „Vienybė įvairume", kuris 
reikalauja savotiškos discipli
nos ir atsisakymo savo asme
niškų interesų bendram labui, 
šiuo atveju, Lietuvos naudai. 

Toliau kalbėtojas bandė, 
kaip jis sakė, pasvajoti ar tas 
yra įmanoma mūsų tarpe. Jau 
anksčiau buvo duota mintis 
šimtmetį baigti plačiu visų 
Amerikos lietuvių kongresu, 
kuriame būtų realiai pažiūrė
ta į dabartį, į santykius su 
Lietuva, būtų nustatytos gai
rės tolimesnei egzistencijai 
šiame krašte. 

Konsulas paminėjo, kad iki 
tokio lygio dar nespėjome pri
augti ir r>unant atvirais, šis 
kongresas, deja. nėra visų 
Amerikos lietuvių kongresas, 
nes čia nematoma daug veidų 
ir vardų, kurie čia turėtų būti 
ir neieškoma atsakymo į dau
gelį mūsų gyvenimo klausimų, 
kurie tokio atsakymo reika
lauja. 

Todėl kalbėtojas davė pasiū
lymą tokį visuotinį kongresą 
surengti kitų metų rudenį ir 
juo Amerikos lietuviai įžengtų 
į naująjį šimtmetį. 

O savo prasmingas mintis V. 
Kleiza baigė taip: ..Todėl su
tartinis darbas yra vienas iš 
pagrindinių sąlygų tolimes
niam mūsų išsilaikymui ir išli
kimui svetimame krašte. Ar 
tą sąlygą pajėgsime išpildyti, 
ar sugebėsime, gal geriau pa
sakius, norėtume dirbti, at
sakykime kiekvienas sau. Mū
sų atsakymo laukia ateitis, lau
kia ir Lietuva". 

G e n . k o n s u l o 
G. A p u o k o m i n t y s 

Nemažiau įdomios, bet kiek 
trumpesnės buvo ir kito oficia
laus Lietuvos pareigūno — 
Lietuvos gen. konsulo Čikago
je Giedriaus Apuoko mintys. 

J is , perdavęs Lietuvos am
basadoriaus Vašingtone S. Sa
kalausko sveikinimus bei lin
kėjimus kongresui, iškėlė Ame
rikos Lietuvių tarybos nu
veiktus darbus kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybe, lietu
viškos veiklos ir lietuvybės 
išeivijoje puoselėjimą. 

Kalbėtojas pažymėjo, jog* ir 
dabar, kuomet daug kas pa
sikeitė, Amerikos lietuviai gali 
pagelbėti Lietuvai. G. Apuo
kas pažvelgė į dabartinę pa
dėtį Lietuvoje, kurioje, deja. 
trūksta ypatingai ekonominio 
pastovumo, o j is turi didelę 
įtaką ir politiniam pastovu
mui. 

„Jo siekiant, nemažą vaid
menį gali atlikti ir lietuvių 
išeivija Amerikoje, kurios bal
sas Lietuvoje vis labiau girdi
mas", — teigė kalbėtojas ir 
pridėjo: 
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Prez . V. A d a m k a u s 
sveikinimas 

Užsiminus prez. V. Adamkų, 
reikia paminėti, jog jo gražus 
sveikinimas Amerikos Lietu
vių tarybos nariams bei vi-
siĮ. ^-tautiečiams, buvo įdėtas 
gana skambiame, kongreso 
proga išleistame, leidinyje. 

Savo sveikinime, Lietuvos 
prezidentas irgi akcentavo su
tarimo ir bendradarbiavimo 
dvasią, teigdamas: 

..Linkiu jums malonaus ir 

atviro bendradarbiavimo, šilto 
ir dvasingo buvimo kartu. 
Nuoširdžiai linkiu įvairiose 
Amerikos vietovėse gyvenan
tiems tautiečiams ir ateityje 
likti broliais ir seserimis, vie
nijamiems meilės tėvynei ir 
savajai tautos dvasios". 

Daug kitų pranešimų bei 
linkėjimų. Amerikos Lietuvių 
tarybos kongrese praėjusį šeš
tadienį buvo išsakyta daug 
gražių ir vertingų minčių pa
reikšta. Jų nestokojo vysk. P. 
Baltakio ir kun. J . Vaišnio, 
SJ, invokacijose, paskaitinin
kų bei diskusijų dalyvių pasi
sakymuose. 

Prof. dr. J . Račkauskas, A. 
Rimas. dr. J. Valaitis, D. Kuo
dytė, G- Lazauskas, P. Naru
tis, P. Žumbakis, neskaitant 
jau anksčiau minėtų, pabėrė 
daug vertingos informacijos, 
kuri galėtų, dominti mūsų 
skaitytojus. Bet prie jos, ma
nau, dar ne kartą šio dien
raščio puslapiuose bus susto
ta E d v a r d a s Šulai t is 

ALTo konsjresiM.š kairės: Jonas .j::tkun.i> i: Aulanas Mažeika. 

EUGENE C. DECKER DOS. PC. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apvt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 706422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hctory Hite, IL 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PĖJREIKJS 
DANTL] GYDYTOJA 

9055 S.ftoberts Rd., Hictory. Hirte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS, kLD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chtcago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630j 435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAULKNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ALTo Čikagos skyriau* pirm Evelina I '•'>•' K ; i , 

* P r a t u r t ė t i Švedijoje 
svajoję l i e tuv ia i grįžo tuš
čiomis kišenėmis, rašo ..Lie
tuvos rytas" (10.20). Prieš ke
lias dienas j namus iš užsienio 
sugrjžo 21 lietuvio grupė, ku
rie patikėjo vienos Kauno ben
drovės pažadais, jog galima 
gerai užsidirbti Švedijoje ir 
buvo apgauti, nes ne tik neuz-
sidirbo. bet ir turėjo daug rū
pesčių grįždami namo. n jų 
problemas teko spręsti ir Lie
tuvos ambasadų Estijoje lx-i 
Švedijoje darbuotojams. Kelio
ne organizavusios Kauno fir
mos darbuotojai keliautojams 
p«*adejo. kad jie Švedijos miš
kuose rinks uogas ir grybus. 
Žmonėms buvo pasakyta, kad 
pi i diena uždirbs po 50 dol.. o 
kiekvienas grupės narys už 
kelionę firmai sumokėjo po 
.r-0 de i Atvykę į Švedija. 
tjnonės buvo nuvilti: j ie pras-
t"Ki;> s ą l y g o m i s g y v e n o pa
lu •_( ilil .'( ii! re .K!:.e 



Pernai beveik šiuo pačiu metu (spalio 23 d.) Lietuvos prez. Valdas Adamkus lankėsi Vašingtone ir susitiko su 
JAV prez. Bill Clinton. šiemet jis lankosi Kanadoje, kur susitiko sujos valdžia bei Kanados lietuviais. (Elta) 

LIETUVOS PREZIDENTAS PAS 
KANADOS LIETUVIUS 

Viešėdamas Toronte, prezi- vertybe prez identas pavadino 
tai, kad buvo iškovota žodžio 
ir spaudos laisvė, nors ja kar
tais ir b ū n a piktnaudžiau
jama. 

Kaip pranešė prezidento at
stovė spauda i Violeta Gai
žauskaitė, Lietuvos vadovas 
prisiminė i r darbus , kuriuos 
Kanados lietuviai nuveikė Lie
tuvos labui . J i s paminėjo, jog 
maždaug prieš dešimtmetį 
išeiviai sur inko milijoną dole
rių, kuris buvo panaudotas 
Lietuvos diplomatinės atsto
vybės pas ta tu i Briuselyje įsi
gyti. Be to, Kanados lietuviai 
buvo surengę akciją, per kurią 
surinko ir perdavė Lietuvai 
apie 200 žemės ūkio mašinų. 

Kanados lietuviai turėjo la
bai daug klausimų preziden
tui — iš anks to buvo ^aštu pa
teikta apie kelis š imtus 
klausimų, bet dėl laiko stokos 
prezidentas galėjo atsakyti tik 
į dalį jų. 

Domėtasi tuo, ar Lietuvai 
bus pelningas Būtingės naftos 
terminalas , a r nereikėtų ma
žinti ambasadų ir jų darbuo
tojų skaičių. Be to, Kanados 
lietuviai teigė turį žinių, kad 
Lietuvos prezidento išlaiky
mas valstybei ka in .o ja gero
kai daugiau nei kitose dvie-

vietų okupacijos metai paliko jose Baltijos valstybėse. Prezi-
savo ženklą — vis dar dentas pažymėjo, kad didelės 
jaučiama, jog buvo paneigti sumos susidaro dėl to, jog į 
moralės dėsniai, sugriauta išlaikymo išlaidas įskaičiuo-
vertybių skalė. Ypač didele jamos ir lėšos, skirtos prezi

dentas Valdas Adamkus pa
dėtį Lietuvoje apibūdino kaip 
„pilną ir džiaugsmo, ir skaus
mo,- ir nepriteklių". 

Taip Lietuvos vadovas sek
madienio popietę kalbėjo daž
noje Kanados Lietuvių Ben
druomenės susibūrimų vie
toje, vadinamoje Anapilio lie
tuvių sodyba. Čia susirinko 
pilna salė — apie pusantro 
tūkstančio — tautiečių iš visų 
septyniolikos Kanados LB 
skyrių, kurie vienija apie 
40,000 toje šalyje gyvenančių 
lietuvių. Susitikime dalyvavo 
labai daug jaunimo. 

Buvo dainuojamos lietu
viškos dainos, skaitomos rašy
tojos * W * t ė s Pukelevičiūtės 
eilės, iš garsajuostės skambėjo 
poeto Henriko Nagio balsas. 

Susitikime dalyvavusi mies
to mere (Hazel McCallion) 
pasidžiaugė tuo, kad lietuviai 
daug prisic' io prie Kanados 
gerovės ir p įdėjo šaliai užimti 
vadovaujama poziciją Jungti
nių Tautų ataskaitoje apie 
valstybių raidą. 

Kreipdamasis į tautiečius, 
prezidentas V. Adamkus sakė, 
kad dabar Lietuvoje gyvena 
laisvi ir savarankiški žmonės, 
tačiau pažymėjo, kad ilgi so-

nuo kelionės pradžios. Kana
dos oro linijų lėktuvu skren
dant iš Frankfurto į Torontą. 
Lietuvos vadovui prisistatė 
lietuviškai kalbanti stiuardese 
— Kanados lietuvaitė Lina 
Celtorius. Taip oro linijų ben
drovė nutarė padaryti staig-

16,000 Kanados dolerių (per zįdentą V. Adamkų lydi jau 
40,000 litų) aukų šiam fondui. 

Labdaros fondas pasipildė ir 
lėšomis, kurias paaukojo Iš
ganytojo bažnyčios parapijos 
moterų draugija. Šioje liute
ronų bažnyčioje sekmadienį 
buvo aukojamos Mišios, ku
riose dalyvavo ir prezidentas 
V. Adamkus. 

Pasak atstoves spaudai, per 
Mišias kreipdamasis į gausiai 
susirinkusiu.- tautiečius, pre
zidentas prisipažino, su neri
mu palikęs Lietuvą ir išvykęs 
vizito į Kanadą, bet pažymėjo 
tikįs, kad pavyks išspręsti ki
lusias problemas. 

Prezidentą.- Toronte įteikė, 
dar vasarą paskirtus, garbin
gus valstybe- apdovanojimus 
— ordinus — Lietuvos garbės 
generaliniam konsului Kana
doje Hariui Lapui, Kanados 
Lietuvių 'Bendruomenės pir
mininkui Algirdui Kaziui 
Vaičiūnui, žymiems išeivijos 
veikėjams Antanui Pacevičiu: 
ir Sigitui Krasauskui. 

Beje, lietuviški akcentai pre-

Danutė Bindokienė 

Vis tiek viską nulemia 
pinigai 

Pasirodo, kad visgi Ameri
kos politika, ir ypač rinktieji 

meną Lietuvos prezidentui ir vyriausybės nariai, daugiau-
parodyti jam išskirtinį dė
mesį. 

Dar sekmadienio vakarą 
prezidentas iš Toronto išvyko į 
Ottawą. Pirmadienio darbo
tvarkėje — Lietuvos vadovo 
susitikimai su Kanados prem
jeru Jean Chretien, užsienio 
reikalų ir gynybos ministrais. 
Antradienį numatyti susitiki
mai su Kanados generalguber-
natore Andnenne Clarkson, 

sia priklauso nuo paprastos 
matematikos: turi pinigų — 
yra galimybių kopti į valdžios 
viršūnes, net iki Baltųjų rū
mų; neturi — net nesvajok, vis 
tiek liksi už durų... O vis tik 
svajojančių netrūksta. Daugu
mos laukia kartus nusivyli
mas — jiems belieka tik prie
kaištauti ir kaltinti visus už 
tos svajones žlugimą. 

Artėjant JAV prezidento 
Senato ir Bendruomenių rū- rinkimams, šį kartą galbūt 
mų vadovais. Susitikimuose 
kalbama apie Lietuvos pas
tangas tapti NATO ir Pasaulio 
prekybos organizacijos nare. 
taip pat apie dvišalį bendra
darbiavimą įvairiose srityse. 
(Elta, spalio 25 d. — Iš Toronto1 

dentūros rūmų remonto bei 
statybos darbams. 

Buvo ir klausimas apie Lie
tuvos derybas su JAV ben
drove „VVilliams", ketinančia 
investuoti į Lietuvos naftos 
ūkį. Prezidentas „VVilliams" 
investicijų projektų ir su tuo 
susijusius reikalus pavadino 
„sunkiai praryjama piliule". 

Per susitikimą Anapilio lie
tuvių sodyboje pasikeista do
vanomis. Prezidentui V. 
Adamkui Kanados lietuviai 
padovanojo skulptūrą „Šei
ma", taip pabrėždami tvirtus 
ryšius tarp tautiečių, gyve
nančių abipus Atlanto. Šios 
skulptūros autorius — amži
nojo įšalo žemėje gyvenančios 
invitų tautos atstovas, todėl 
Kanados lietuviai šioje dova
noje įžvelgė ir sesąjų su lietu
vių tauta , kurios ištvermę taip 
pat išbandė į v a i r ū s ^ n k u m a i 
ir negandos. 

Prezidento atstovė spaudai 
sakė, kad Kanadoje viešintis 
prezidentas V. Adamkus visur 
labai svetingai sut inkamas. 

Dar Toronto oro uoste še
štadienį iš lėktuvo išlipusį 
prezidentą pasveikino „Mai
ronio mokyklos auklėtiniai, 
kurie padainavo ir Lietuvos 
vadovui padovanojo savo mo
kyklos sporto marškinėlius. 

Tą patį vakarą prezidentas 
dalyvavo priėmime bei vaka
rienėje Lietuvių namuose To
ronte. Per šį pobūvį reikš
mingos paramos sulaukė pre
zidento žmonos Almos Adam
kienės labdaros fondas — 
buvo surinkta daugiau kaip 

SODRAI" GRESIA BANKROTAS 
Nuo praėjusių metų rudens 

kiekvieną mėnesį mažėjančios 
„Sodros" socialinio draudimo 
fondo pajamos sukėlė pavo
jingą pajamų ir išlaidų disba
lansą, kuris rugsėjo pradžioje 
pasiekė 359 mln. litų. „Sod
ros" vadovybė prognozuoja, 
kad metų pabaigoje deficitas 
tokiu tempu nebedidės, tačiau 
2000 metus ..Sodra" pasitiks 
su beveik 400 mln. litų trū
kumu ir augančiomis palū
kanomis komerciniams ban
kams, rašo „Lietuvos rytas". 

J au pripažįstama, kad šių 
metų deficito nebeišgelbės jo
kie įstatymų pakeitimai. Spe
cialistai įsitikinę, kad „Sod
rai" būt ina 300 mln. litų injek
cija iš valstybės biudžeto, nes 
kitaip fondas nepajėgs išbristi 
iš skolų. 

Rugsėjo 22 d. vyriausybė po
sėdyje pritarė ..Sodros" gel
bėjimo planui. Skubiai siū
loma pakeisti Valstybinio so
cialinio draudimo įstatymą ir 
padidinti uždarbio ribą priva
lomojo socialinio draudimo 
įmokoms skaičiuoti nuo 3.5 iki 
5 vidutinių darbo užmokesčių. 
Įvedus 5 vidutinių darbo už
mokesčių ribą. „Sodra" per 
metus nesurinktų 72 mln. li
tų. Šiemet dėl įvestos 3,5 vidu
tinio darbo užmokesčio ribos 
fondas neteko 132 mln. litų. 
Rugsėjo mėnesį vidutinis dar
bo užmokestis buvo 1,100 litų. 

Dirbantiems pensininkams 
siūloma mokėti tik bazinę 
pensiją, kuri yra apie 130 litų. 

Šiuo metu dirba 135,3 tūkst. 
pensininkų, gaunantys ir atly
ginimą, ir visą pensiją. 

Socialines apsaugos ir darbo 
ministerija siūlo perskirstyti 
valstybinio socialinio draudi
mo įmokų tarifą. Tuomet 
darbdavys mokėtų 16 proc. 
darbuotojo atlyginimo, o pats 
darbuotojas - 15 proc. Dabar i į į j £ ^ ' £ £ £ J 1 £ £ 
4 socialinio draudimo fondą 
darbuotojas moka 1 proc. atly
ginimo, likusią dalį — darbda
vys. 

dar anksčiau kaip praeityje, 
pradėjo tarp savęs alkūniuotis 
kandidatai ir norintys kandi
datuoti. Kai kurie jau spėjo iš 
lenktynių tako iškristi, dar 
nedavus signalo jas pradėti. 
Kiti, nors neturi daug vilties 
ištverti iki pabaigos linijos, 
kol kas laikosi — ir svajoja. 
Viena paskutiniųjų, pasitrau
kusi iš kandidatų į preziden
tus tarpo, buvo Elizabeth 
Doie. vienintelė iki šiol mote
ris, galbūt turėjusi nemažai 
galimybių bent jau priartėti 
prie baigmės linijos. O galbūt 
net laimėti (Amerikos balsuo
tojai kartais rinkimuose iš
krečia nenumatytą, visus nu-

ne-
I turėsime progos sužinoti, ko-
: kia būtų buvusi pagrindinė jos 
\ kampanijos linija, ką Eliza-
| beth Dole norėjo žadėti savo 
valstybės gyventojams, kaip Priemonių plane numatyta 

ir sparčiai didinti išėjimo į I t u o s "pažadas būtų mėginusi 
pensiją amžių. Nuo 1995 m. į 
galiojantis įstatymas nustatė ; 
moters senatvės amžių — 60 
metų, vyrų — 62 metus ir 6 '•• 
mėnesius. Tokį senatvės pen
sijos amžių buvo numatyta pa
siekti 2009 metais, kasmet 
proporcingai ilginant pensinį ; 
amžių. 

Tačiau ekspertams nuostabą j 
kelia ir „Sodros" išmokų '• 
struktūra. Iki šiol net po dvi ] 
pensijas Lietuvoje gauna 
156,000 gyventojų, po tris pen
sijas yra išsireikalavę per 
11,000 žmonių, per tūkstantis 
privilegijuotų pensininkų gau
na po 4 pensijas. Apskritai 
Lietuvoje taip išplėstas „Sod
ros" išmokas gaunančių gy
ventojų sąrašas, kad pinigų iš 
šio fondo gauna beveik pusė 
šalies gyventojų — 1,5 mln. 
Tai yra 15-20 proc. daugiau 
nei Europos Sąjungos šalyse. 

Rima J a k u t y t ė 

įvykdyti. Jeigu kai kam Dole 
pavardė atrodo nepažįstama, 
tai verta pasakyti, kad Eliza
beth yra buvusio senatoriaus 
Robert — Bob — Dole, kanda-
tavusio praėjusiuose rinki
muose ir pralaimėjusio prieš 
Bill Clinton, žmona. Ji yra 
turėjusi aukštas pareigas JAV 
vyriausybėje Vašingtone, sėk
mingai vadovavusi Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir turėjo 
ypatingą moterų balsuotojų 
palankumą. Po dabartinio pre
zidento „nuotykių" su visu 
pulku „dailiosios lyties atsto
vių", po tarptautinės politikos, 
daugiausia visas problemas 

milijonai dolerių. Jeigu Texas 
gubernatorius George VY, 
Bush iki šio! yra surinkęs per 
56 milijonus dol., jeigu Donald 
Trump ar Steve Forbes taip 
pat giriasi dešimtimis mili
jonų, tai Elizabeth Dole — ga
lima sakyti, iš tų pačių respu-
Liikoi i ar jiems palankių 
asmenų kišenių — tesugebėjo 
išgiiebti apie 5 mln. dolerių. 
Žinant, kiek dabar kainuoja 
televizijos reklamos ir kitos 
kampanijos išlaidos, su tokia 
suma — netoli nuvažiuosi. 

Ar Elizabeth Dole būtų gera 
prezidente, ar ji apskritai 
turėtų galimybių laimėti rin
kimus, jau yra antrinis reika
las. Rūpesti kelia, arba kiek
vienam Amerikos piliečiui 
turėtų kelti, faktas, kad ne 
pats geriausias, o pats turtin
giausias kandidatas, daugiau
sia užgožęs televizijos, radijo 
bangas savo reklamomis, dau
giausia „prišiukšlinęs" mies
tus ir provincijas savo rekla
miniais plakatais, turi dau
giausia galimybių patekti į 
Baltuosius rūmus. Galbūt 
ateityje net nereikės rinkimų: 
kiekvienas, norintis būti pre
zidentu, pateiks savo apyskai
tas ir — turtingiausias laimės. 
Argi nuostabu, kad krašte 
kaskart laDiau įsivyrauja apa
tija rinkimams, kad vis ma
žiau ir mažiau balsuotoju nori 
juose dalyvauti? 

Galbūt neturėtume stebėtis 
Elizabeth Dole nutarimu pasi
traukti iš „žaidimų aikštės", 
rungtynėms dar net nepra
sidėjus. Tačiau negalime ne
sistebėti jos vyro Robert ne 
kartą pareikšta nuomone, kad 
..Elizabeth daug galimybių 
laimėti neturinti ' . Kas jau 
kas, o vyras tikrai turėtų pa
rodyti pasitikėjimą savo žmo
nos pajėgumu. Juk niekuomet 
nesame girdėję, kad kuri 
žmona, vyrui kandidatuojant į 
prezidento 'ar kurias kitas pa
reigas) vietą, būtu viešai abe-
jojusi jo sugebėjimais ar lai
mėjimu. To tikrai niekad ne
padarė ir Elizabeth, kai jos vy-

linkusios spręsti ginklo pagal- r a s k i e t a i rungėsi buvusioje 
ba, moteris prezidentė kai rinkiminėje kampanijoje. 
kam atrodė labai priimtina. 

Tai kodėl ji pasitraukė dar 
prieš oficialią rinkiminės kam
panijos pradžią, užleisdama 
lenktynes vėl išskirtinai vy
rams? Atsakymas paprastas: 

Kol kas Elizabeth Dole nėra 
pareiškusi, kurį Respublikonų 
partijos kandidatą ji asme
niškai remsianti būsimuose 
rinkimuose. Vis tik ji tiktu ir 
viceprezidentės vietoje. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Tęsinys Nr.47 

Mane rėmę krikdemų „vyresnieji" (Igna
cas Uždavinys, Petras Gražulis, Kazimieras Kryže
vičius ir kt.) buvo laipsniškai išstumiami ir jų įtaka 
mažėjo (vėliau net bandyta jų visai a ts ikratyt i ) , j ie 
mano pašalinimo atveju, žinoma, siūlytų krikščio
niškos orientacijos asmenį (vėliau siūlė viceministrą 
Vincentą Lamanauską, Rietavo katal ikiškos gimnazi
jos direktorių V. Rutkauską). Tačiau ner imas išnyko, 
kai 1998.03.16 LKDP valdyba nutarė, kad pagal koali
cijos sutartį LKDP paskirtoms ministerijoms toliau 
vadovaus LKD partijos deleguoti ministrai , taip pat ir 
aš. Šią nuostatą 03.21 palaikė ir LKDP taryba. Taigi 
priežastys nerimauti lyg ir išnyko. 

Su prezidentu Valdu Adamkumi kontaktų esu tu
rėjęs, ko gero, jau prieš kokius tris dešimtmečius. 
Mane supažindino Česlovas Kudaba, su kuriuo teko 
nemažai bendrauti dirbant tame pačiame Vilniaus 
universitete. Tai įvyko Rasų kapinėse prie Basana
vičiaus kapo Vėlinių vakare (ten lankytis tada buvo 
pavojinga). Vėliau po ilgokos pertraukos su būsimuoju 
prezidentu buvau susitikęs 1985 m. Čikagoje per V 
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą. 

1998 m. kovo 20 d. lankiausi Klaipėdos universitete 
ir teko dalyvauti Prezidento priėmimo Klaipėdoje cere
monijoje. Čia susitikę prisiminėme seną pažintį. Pa
geidavau audiencijos pasikalbėti švietimo ir mokslo 
klausimais. Prezidentas sutiko ir pažadėjo mane pa
kviesti. Laukiau to pakvietimo. 

Po penkių dienų, kovo 25 d., truputį prieš 14 vai. Vy
riausybės posėdžio metu man buvo praneš ta , kad 
14.30 vai. atvykčiau į Prezidentūrą. Nuvykęs pirmiau
sia buvau apspistas korespondentų. I juos nekreipiau 

dėmesio, kadangi žinojau, jog korespondentai atakavo 
ir k i tus Prezidento pakviestus ministrus (jis kalbėjosi 
a tskirai su kiekvienu). Be kitų įprastų klausimų ko
respondentai primygtinai manęs teiravosi, ar aš ne
žadu atsistatydinti . Atsakiau, kad tai padarysiu tik 
tada, kai įsitikinsiu, kad mano abu svarbiausi užda
viniai, dėl kurių atėjau į Ministeriją, jau įvykdyti. 

Prezidento kabinete išbuvau daugiau negu valandą. 
Kalbėjomės tik dviese. Jau iš pirmų sakinių mačiau, 
Ikad Prezidentas labai vienašališkai nuteiktas Kuolio 
Lukšienės grupuotės, kad jam prisakyta daug netei
sybės, kurią man teko atitaisinėti. Plačiau papasako
jau apie savo darbą ir svarbiausius tikslus. „Nema
niau, kad čia viskas taip labai sudėtinga", — pasakė 
Prezidentas man baigus. Iš tolesnės jo kalbos jutau, 
kad yra gerokai prigąsdintas, jog manęs palikimo mi
nistru atveju nebūsią ramybės: inteligentija (iš tikrųjų 
tik Kuolio-Lukšienės pakraipos) visą laiką prieš mane 
kovosianti ir man nebūsiančios sudarytos sąlygos dirb
ti. Tuo mūsų kalba ir baigėsi. Prezidento lauke kiti 
ministrai . 

Išėjusį iš kabineto mane vėl apspito korespondentai. 
Klausinėjo, ką Prezidentas sakė ir ar aš liksiu Minis
terijoje. Atsakiau, kad nei iš Prezidento, nei iš Premje
ro lūpų negirdėjau, kad esu nepaliekamas, ir skubiai 
grįžau į Vyriausybės posėdį. Jam pasibaigus ministras 
Vytautas Knašys (jau atsistatydinęs) pakvietė mane į 
savo išleistuves netoliese esančioje Žemės ūkio ir miš
ku ministerijoje. Sutikau trumpai pabūti, nes iš anks
tyvo ryto manęs lauks nebaigti darbai. Kiek pavė
lavęs ten atėjo ir Algirdas Saudargas. Jis ėmė man 
kažką keistai pasakoti, lyg ir atsiprašinėjo (nesuvo
kiau už ką), kalbėjo taip padrikai (diplomatiškai?), 
kad neįmanoma jo kalbos turinio atpasakoti. 

J n a m u s parvažiavau apie 20 vai., pažiūrėjęs „Pano
ramą" ir nieko iš jos nesužinojęs, netrukus nuėjau 
miegoti. Kaip paprastai greit užmigau. Apie atleidimą 

sužinojau tik anksti rytą pusryčiaudamas iš radijo 
žinių laidos. 

Pirmas pojūtis — palengvėjimas, staigus ir ne
tikėtas: nuo pečių nukrito didžiulė našta, nebereikės 
kęsti spaudos patyčių, neužsitarnautų nuoskaudų. Ge
riau pasitraukti, negu dirbti surištomis rankomis. Dar 
vienerius tokios įtampos metus vargu ar beišlaikyčiau, 
nors sveikata nesiskundžiu. Dienos tapo ilgesnės, iki 
tol jos tiesiog skrido. Tik gaila, kad per metus ir tris 
mėnesius nespėjau baigti viso to, ką buvau numatęs, 
svarbiausia, ne viską, ką padariau, pajėgiau negrįž
tamai įtvirtinti. Bet tam tikras lūžis jau įvyko ir dėl to 
džiaugiausi. Kad ir kaip besistengtum, visko, ką pasie
kiau, nepanaikinsi. Šis tas vis tiek liks. „Feci, quod po-
tui" — padariau, ką galėjau. Del to pirmam korespon
dentui, kuris į mane kreipėsi, pasakiau, kad i Mi
nisteriją atėjęs be džiaugsmo, išeinu be liūdesio. 

Kas vyko kovo 25 d. vakare, man nesant Preziden
tūroje, ėmė aiškėti tik vėliau. Pirmiausia šį tą paty
riau iš spaudos. Pateikiu kelias citatas: 

„trečiadienį vakare Prezidentas paskambino partijos 
(LKDP. — Z.Z.) valdybos nariui, Seimo pirmininko 
pavaduotojui Feliksui Palubinskui ir pranešė, jog keti
na netvirtinti Z. Zinkevičiaus ministru... klausė, kokia 
bus partijos reakcija, ir siūle iki vidurnakčio pasiūlyti 
kitą kandidatą" („Lietuvos rytas", 1998.03.27>. 

„Prezidentas paklausė seno pažįstamo iš Amerikos, 
krikdemų vadovvbės nario" ..Respublika". 1998.04. 
16). 

„Laikraščiai pranešė apie derybas su mistine „LKDP 
vadovybe", kurios, tarp kitko, niekas nebuvo įparei
gojęs tartis... Kadangi partijos Taryba yra vyriausias 
LKDP organas tarp konferencijų, tapo aišku, kad krik
demų „vadovybe" 'beje. tai šios partijos Statute nenu
matytas darinys; viršijo savo įgaliojimus, slapta net 
nuo partijas valdybos sumaniusi pakeisti ministrą" 
(„Voruta". 1998 m. Nr. 15). 

„Netikėtai daugumai partiečių (LKDP nanų. — Z.Z.) 
iniciatyvą parode neįvardyta partijos „vadovybė" 
(„Dienovidis". 1998 m. Nr. 16). 

Premjeras Gediminas Vagnorius vėliau man pasako
jo (03.27), kad jis Prezidentui pateikė ministrų sąrašą, 
kuriame buvo ir mano pavarde. Adamkus pasiūlė ma
ne išbraukti. Vagnorius nesutikęs. Dei to buvę ginčija
masi iki 21 vai. Paskutinis Vagnoriaus argumentas 
buvo tas, kad mano nebuvimas sąraše pakenksiąs 
Krikščionių demokratų partijai, pagilinsiąs jos ski
limą, be to, galėsianti kilti grėsme konservatorių ir 
krikdemų koalicijai, todėl Vagnorius pasiūlė Preziden
tui atsiklausti LKDP vadovo. Prezidentas buvo telefo
nu sujungtas su Feliksu Palubinsku. Kodėl tarėsi bū
tent su Palubinsku, o ne su LKDP pirmininku Aknrdu 
Saudargu (abu tada buvo toje pačioje patalpoje), man 
nesuprantama ir keista. Palubinskas telefonu Prezi
dentui pasakęs, kad manęs pašalinimas krikdemams 
nepakenksiąs ir skilimas nepagilesiąs. taigi pasekmių 
nebūsią. Tada Vagnorius jau nebeturėjęs argumentų 
ir sutikęs mane išbraukti iš ministrų sąrašo. Kas davė 
įgaliojimus Palubinskui taip kalbėti, nežinoma. 

Koks šioje istorijoje LKDP pirmininko Saudargo 
vaidmuo, tiksliai nustatyti trūksta duomenų. Spauda 
apie jį rašė neaiškiai ir prieštaringai pateikiu kelias 
citatas: 

„Partija lyg ir krikščioniu, lyg ir demokratų, bet jai 
vadovauja vienašmenis jos pirmininkas A. Saudargas 
ir jo draugų būrelis" (Vilmantas Pauliukevičius. ..Vo
ruta". 1998 m. Nr. 15). 

„Saudargas gule kryžiumi prieš Z Zmkevičįu — 
neva jį vėl siūlydami 'tokių reikalavimų iš tikrųjų 
buvo. — Z.Z.). — pastatysime į nepatogią padėti V. 
Adamkų. — kalbejojis 'P . Gražulis. — Z.Z). — galbūt 
nepatogioje padėtyje būtų atsidūręs pats A. Saudar
gas, jei prieš tai vedė slaptas derybas su Prezidentu" 
(„Lietuvos aidas". 1998.04.15). 'B.d.) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

DIEVUI KLIUVINYS 
ŽMONIJOJE 

A n t o n A n d w a n d e r . Ištrau
ka iš jo knygos: „Einfuerung 
in die Religionsgeschichte". 
Koesel & Pustet . Miunchen, 
1930 m. 

Savitą grėsme I*;evo idėjai 
žmonijoje sudaro fizines ir mo
ralinės blogybės. Del to žmo
nėms kyla klausimai: ar Die
vas yra pakankamai geras, 
kad jis tų blogybių nori? Ar jis 
nėra pakankamai galingas, jei 
j is negali jų prašalinti? Ar jis 
nėra indiferentiškas ir beas-
meniškas0 Ar gal yra jo var
žovas, kuris pasėja rauges 
t a rp kviečių"? O gal blogybė 
yra tik blogu atrodantis daly
kas, tik išorinė būtybės ap
raiška, kuri slypi visų daiktų 
pagrinduose? Tai klausimai, 
kuriais yra užsiėmusios religi
jos ir filosofijos. 

* 

Blog io s a m p r a t a 
p r i m i t y v i o s e religijose 

Religijose galima apskritai 
pastebėti, kad jos nėra linku
sios blogio principą laikyti tuo 
principu, kuris yra visumos 
kūrėjas, tvarkytojas ir yra ge
ro norintis. Tai yra savaime 
supran tama, nes blogis dau
giausia suprantamas, kaip 
t rūkumas , kaip priešingybė, 
kaip tai. ko neturėtų būti. Jis 
yra supran tamas , kaip daly
kas, netvir tas savyje: kaip pa
saulio kenkėjas. N'e kaip pa
grindinė jo linija, bet atskira 
atsit iktinybė. 

Tačiau jis, nors ir nevienin
gas, jokiu būdu ne šalutinis ir 
retas dalykas. Priešingai, tiek 
primityvus žmogus, apsuptas 
priešiškų jėgų, tiek kultūrin
gas žmogus supranta, kad 
kultūrinėmis priemonėmis 
kentėjimas ir blogis nėra pra
šal inamas, tik sušvelnina
mas, ar pastumiamas i šalį. 

Dėl to nereikia stebėtis, kad 
visose taut inėse religijose yra 
įsivaizduojama tokių klastin
gų būtybių, kurios pasidariu
sios apvaldančios ir prisle
giančios. Dėl to naktis, pože
minis pasaulis, ledinė šiaurė, 
tvankus vidurdienio karštis, 
vanduo ir ugnis, perkūnija ir 
audra, balos ir dykumos, ken
tėjimas ir mirtis yra apkrau
namas velniškumu ir apgy
vendinama daugybe velniškų 
dvasių. Galima sakyti, kad to
kiu būdu politeizmui atitinka 
ir polidemonizmas. Geros ir 
blogos dvasios dalyvauja var
žybose, ir gerosios jokiu būdu 
nepasireiškia kaip stipresnės. 

einama nirvanos priemone, 
kurios bruožas yra visuotinis 
kentėjimo neturėjimas. 

Rytietiškoje — helenistinėje 
religijoje į pasaulį žiūrima, 
kaip į doriškai abejingą daly
ką, kaip į anapus asmenišku
mo esantį pasaulio dėsnin
gumą, kuris surašytas žvaigž
dynuose. Jie be jokio skausmo 
sukasi, nepaisant, ar. kas kam 
atrodo gera, ar bloga. 

Šitokį blogio problemos 
sprendimą žmogui sunku pa
kelti ir del to visur, kur ši pa
žiūra yra pasiekusi filosofinio 
lygio, randame plačiai išsivys
čiusį tikėjimą į burtus. Burtų 
pagalba norima papirkti ne
gailestingą būtybe, arba sten
giamasi negailestingą būtybe 
pakeisti į maloningą apvaizdą, 
kuri sugeba net blogybes pa
keisti į gerą. Taip mokė filoso
fas Markus Aurelijus. 

S K E L B I M A I 

Šv. Gertrūdos bažnyčia Kaune. N'uotr Viktoro 

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA 

K a i p d idž ios ios religijos 
kovo ja su blogiu 

Pažiūrėkime dabar, kaip di
džiosios religijos išaiškina blo
gybes. Negalime nepastebėti, 
kad tarpe primityvių religijų 
esminis blogybės negerumas 
nėra nuslepiamas. Tačiau jam 
pripažįstamas tam tikras pas
tovumas ir nuoseklumas. Ir, 
norint tai padengti, pagalbos 
reikia ieškoti visada gero ir 
visa galinčio Dievo sampra
toje. 

Mes galėtume išskirti šiuos 
religijų tipus. Indijos religijose 
vyrauja pažiūra, kad visame 
žemiškame pasaulyje kentėji
mai ir aistros kliudo džiaugs
mui. I tai reikia žiūrėti, kaip į 
jausmų apgaulę /Maya/. Pana
šiai \ nelaimes žiūri ir senasis 
Budizmas, kuriam jos yra ry
šulys visokių aplinkybių, ku
rios „kilnų ir dėmesingą žmo
gaus kelią" gali padaryti ne
veiksmingu. Tobulajam (Ta-
thagata) apsigynimui yra pri-

Dual izmo filosofija 

Radikalų gėrio ir blogio 
sprendimą turi tie, kurie gėrį 
sutapatina su dvasia, blogį su 
medžiaga ir kūnu, ir tarp jų 
pastato neperžengiamą amži
ną bedugnę. Bet, kadangi 
žmogus dalyvauja abiejose 
šios bedugnės pusėse, tai jam 
tenka neišvengiama tragiką. 
Šitokiai dualistinei pažiūrai 
atstovauja Orfejaus legenda. 
kuri žmogų laiko kilusiu iš ti
taniškos blogybės/ ir iš dioni-
ziškų bei dieviškų elementų. 

Tai taip pat moko Maniche-
jizmas, kuris į šviesą ir tamsą 
žiūri, kaip į amžinus, ir lygiai 
galingus, principus. Jis skati
na niekinti medžiagą, neiš
skiriant net vedybų. Keista. 
kad šis radikalus dualizmas, 
nors kentėjimo problemos ne
išsprendžia. Gordijaus mazgo 
neatmezga. bet. nepaisant to. 
daro įtakos religiniam gyveni
mui. Jis ateina su Platono fi
losofija, misterijų kultu, su 
orientališkomis — rusiškomis 
paslapčių sektomis ir su vi
duramžiniais Katarais. Juose 
visuose galima atrasti šios 
galvosenos pasėkų ir tai vie
nur kitur pasirodo net dabar. 

Šis mokslas yra priešingas 
sveikam žmogaus prigimties 
supratimui ir griauna dorines 
bei kultūrines pastangas. 

Antra vertus, yra dualisti
nių galvosenų, kurios pripa
žįsta, kad aukštajai būčiai yra 
varžovas, tačiau iš pagrindų 
jame mato bejėgį maištininką. 
Ir taip Kalifornijos Maidu tau
toje, ištisai driekiasi priešta
ravimas tarp pasaulio kūrėjo 
Kodoyante ir jo priešininko 
vylingo Koyoten, kuris tačiau 
aukščiausios būtybes neįsten
gia aptemdyti. Masai tautoje, 
šiaurinėje Afrikoje, yra du Na
gai: raudonas piktas Nagai ir 
geras juodas Nagai. Bet mal
domis yra kreipiamasi tik į šį 
pastarąjį. 

Zaratustros religijoje yra 
išvystytas dualizmas doriniu 
ir kulto būdu. Jų gatose skai
tome, kad „pradžioje šios abi 
dvasios, buvo dvyniai, jų pačių 
žodžiais betariant vadinosi 
geras ir blogas principas, pasi-
reiškiąs mąstyme, gyvenime ir 
veikime. Šitie du principai 
vadinasi šventoji dvasia ir blo
goji dvasia. Pastaroji, būdama 
apgaules, niekingumo ir tuš
tumos valdovė, negali pasi
priešinti prieš teisingai vei
kiantį Mazda tikintįjį. 

Tik vėlesniame, iškrypusia-
me Parsizme ir jo gynyba yra 
stipriau išvystyta. Ret galu
tinėje išvadoje visas blogis bus 

Š.m. rugsėjo 29 d. Vilniuje. 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos (LVK) sekretoriate Euro
pos Komisijos delegacijos Lie
tuvoje vadovas ambasadorius 
Henrik Schmiegelow susitiko 
su LVK ir Visagino katalikų 
parapijos bendruomenės atsto
vais. Pokalbyje dalyvavo LVK 
Generalinis sekretorius vysk. 
Jonas Boruta. SJ, Vilniaus ar
kivyskupo generalvikaras 
vysk. Juozas Tunaitis, Visagi
no Apaštalo Šv. Pauliaus pa
rapijos klebonas kun. Vytau
tas Rapalis. parapijos bend
ruomenės nariai — Ignalinos 

sunaikintas, kad palaimintie
siems niekas nekliudytų. 

Vėlesnėje žydijoje ir krikš
čionybėje velnias yra nupuolęs 
angelas, kuris atneša nuodė
mes, mirtį ir visokias blogy
bes. Tačiau jis negali žmogaus 
įtraukti į savo amžiną nelaimę 
prieš paties žmogaus valią. Is
lamas žydišką ir krikščionišką 
velnio tradiciją yra paėmęs iš 
jų tradicijos, nudažytos apok
rifinių raštų. Iš Iblis jiems yra 
pasidaręs velnias, i? Schaite 
— Šėtonas. Jis buv nustum
tas dėl to, kad jis nenorėjo 
Adomui pareikšti pagarbos 
(Sure 7,10). Krikščioniškoje 
teologijoje galima sutikti pa
žiūrą, jog Liuciferis nupuolė 
del to. kad jis negalėjo sutikti 
su Dievo — Žmogaus įsikūni
jimu. Korano teologija tačiau 
nieko neprisidėjo prie gyveni
mo mįslės išaiškinimo. 

Ve ln io religijos 
k l a u s i m a s 

Kai kuriais laikais ir kai ku
riose visuomenėse blogio jėga 
taip užvaldo žmonių nuotai
kas, kad yra pagrindo kalbėti 
greičiau apie velnio religiją, 
negu apie Dievo religiją. Ne
galima neigti, kad ir krikščio
niškose tautose velnio tikėji
mas taip stipriai neįsigalėtų, 
kad nebūtų pagrindo kalbėti 
apie velnio tikėjimą. Ir tai at
sitinka ne be neoplatonistiš-
kos demonologijos mokslo. Ta
čiau yra visiškai be pagrindo 
kalbėti apie Viduramžių arba 
Romos kultūros nupuolimą 
nuo Dievo idėjos. Dėl to, kurie 
norėtų taip priekaištauti, jis 
galėtų pasimokyti iš vienos ar 
kitos vadinamų auksinių le
gendų apie šventųjų gyveni
mus, parašytų Jokūbo de Vor-
aginc, mirusio 1298 m. Ir, tie, 
kurie mėgsta kalbėti, apie ra
ganų kvailybes, tai daro nekri
tiškai ir tokiu būdu prie velnio 
baimės nugalėjimo nepriside
da. Žinoma, negali būti abejo
nės, kad blaivus krikščioniš
kas jausmas priešintis burti-
ninkiškoms priemonėms kovo
ti su velniu turi būti saikingas 
ir protingas. 

Verte J . Dulebai t i s 

atominės elektrinės inžinie
riai, techniniai darbuotojai. 
Ambasadorius Schmiegelovv 
papasakojo apie susitarimą 
parengti projektą dėl atomi
nės elektrinės pirmo bloko už
darymo 2005 metais ir apie 
Europos Sąjungos paramą 
sprendžiant su šio projekto 
vykdymu susijusias technines, 
ekonomines ir socialines prob
lemas. 

Vysk. J. Boruta ambasado
riui išreiškė Bažnyčios susirū
pinimą, kad. sprendžiant elek
trinės uždarymo problemas. 
nebūtų užmiršti konkretūs 
Visagine gyvenančių ir ato
minėje elektrinėje dirbančių 
specialistų interesai, sociali
nės problemos, kad jie nebūtų 
palikti be darbo ir be švieses
nės vilties ateičiai. Ypač ak
tuali gyvenamojo ploto proble
ma. Šie žmones Visagine turi 
įsigiję butus, kuriuose planavo 
gyventi ir juos palikti savo 
vaikams. Uždarius elektrine 
ir netekus darbo joje, tų butų 
nebus lengva parduoti net už 
pačią mažiausią kainą lei
džiančią tolygų būstą įsigyti 
kitur. Tokia situacija susidarė 
Vilniaus arkivyskupijoje esan
čioje Didžiasalio gyvenvietėje. 
Ten. uždarius statybinių me
džiagų kombinatą, daugiabu
čiuose buvusių kombinato 
techninių darbuotojų butuose 
apsigyveno iš kitų Lietuvos 
miestų socialiai remtini žmo
nės ir gyvenvietėje susidarė 
įvairiais požiūriais sunki nor
maliam visuomenės vystymui
si situacija Didžiasalyje yra 
tik keli tūkstančiai gyventojų. 
o Visagine gyvena apie 35.000 
gyventojų, pastatyta 12.000 
butų. Dauguma šių gyventojų. 

Kučo 

uždarius elektrinę, liks be 
darbo ir be šviesesnės vilties 
ateičiai. Kyla pavojus, kad jie 
bus pastūmėti link girtavimo 
ir asocialaus gyvenimo būdo. 
Atomines elektrines uždary
mas tampa ne tik politine, 
ekonomine, socialine, bet ir 
moraline problema. Būtų ge
ra, kad, rengiant elektrinės 
uždarymo projektus, į tai būtų 
atsižvelgta, siekiant kuo ma
žiau traumuoti žmones ir jų 
likimus. 

Pokalbio dalyviai sutarė, 
kad anksčiau ar vėliau atomi
nę elektrinę reikės uždaryti, 
tačiau ją reikia uždaryti civi
lizuotai, atsižvelgiant į visų to 
uždarymo paliestų tiek Euro
pos šalių, tiek Lietuvos, tiek ir 
elektrinės darbuotojų bei Vi
sagino gyventojų interesus. 

Manoma, kad šis pasikeiti
mas nuomonėmis buvo nau-
d i n g ^ ^ I g n a l i n o s atominės 
elekij .,iės uždarymo moralaus 
ir civilizuoto projekto paieš
koms. 

LVK sekre to r i a t a s 

I m b r a d a s . Birželio 30 d. 
Imbrade prie Ilgio ežero buvo 
surengta giesmių šventė 
..Giesmė Marijai". Tai kasme
tinis Švč. Mergelės Marijos, 
prieš 32 metus pasirodžiusios 
ant šio ežero, pagerbimas. 
Šventėje dalyvavo Molėtų, 
Kauno bei Zarasų „Canticum" 
chorai. Po giesmių procesija 
melsdamasi ėjo į Imbrado baž
nyčią, kur vėlų vakarą Anykš
čių dekanas kun. V. Raba-
šauskas. Anykščių vikaras 
kun. V. Juškėnas, Subačiaus 
klebonas kun. A. Neverauskas 
aukojo šv. Mišias. Šiais metais 
žmonių susirinko kaip niekad 
daug. Buvo renkamos aukos 
koplyčios prie Ilgio ežero sta
tybai. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBLO. UNMl SVBKAT06, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agantaa Frank Zapofe ir O I . Mgr. Auka* 
S. Kant k a t * katuvttfcai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 Weat96tfi8tfWt 

Tai. (708) 4244654 
(773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
REALTOHS 

otfc (77J) 586-5959 
homt (70S) 425-7160 
p»9er (706) 886-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Orėtas ir sąžininga* patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Legaliai gyvenanti Seimą 
ieško boto tik ne Marąuette 

Parko ir ne Brighton 
Parko apylinkėse. 

TeL 773-376-2372. ' 

Oak Lawn, IL, išnuomojami 2 
butai: vienas 2 mieg.. 1 vonia, su 
ši luma, virykla, šaldytuvu, 
skalbykla. $665 į mėn.; antras: l 
mieg., vonia, $500 į mėn. Kieme 
maudymosi baseinas ir teniso 
aikštė. Taip pat išn. 2 miegamųjų 
naujai įrengtas butas pusrūsyje 
(garden apt.), Pulaski Rd. ir 67 St. 
apylinkėje. Kreiptis: First Rate 
R.E., Aušra, tel. 773-767-2400. 

Skubiai reikalingi 
taxi vairuotojai. 

Tel. 847-774-6643. 
jEflL 

Home Health Care In« . 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
v/r. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
td. 414-763-2615. 

FOR SALE VILNIUS AKLA 
A beautifu! modern 5 bedroom 300 
sųuare meter home on Antakalnio St. 
ai the end of Saulėtekio A ve.. situated 
on a 16 arės sized lovely forested plot. 
10 min. drive to the centre of Vilnius. 
Every modem convenience, including 
bath house. Gym, basketball and bad-
minton courts and a spectacular 
barbeque area. This home comes fur-
nished and with modern appliances. 
TV, w/d, d/w, microwave. etc. The ask-
ing price is just $295,000. Please call 
617-8*44914 for furiher details. (Troly 
a one of a kind properry.) w»» 

BALTlAgar»gW;EXPRESS 
S P T ^ T ' CO. LTD. 

Prez. Vidmantas RapSys 
Menedž. Algimantas Barniškis 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI I 

LIETUVĄ 
Laivo 

priimami iki lapkričio 9 d. 
kasdien 

7269 S. Hariem A ve., 
Brtdgevtew, IL 60455 

TeLt-MtSPARNAI; 1^00-772-7624 
1554 Carroen Drive, Eik Grove 

ViBage,IL 60007 
Tel. 14M-AMBER X* 14HV262-3797 

Jaunimo centre šeštadieniais 
Skambučiai į Lietuvą 12 c/mm. 

One bedroom apt . heated with 
stove & refrig. Near 71 & 

Washtenaw. $350 per mo. One 
month security deposit. 

Call 773-476-8727. 

Mokytoja, turinti didelį darbo 
stažą, gali mokyt i savo 

namuose lietuvių šnekamosios 
kalbos ir gramatikos. 

Tel. 773-838-1522. 

m 
HELP W Ą N Į E P 

Banųuet Wait re^Pl tKi tchen 
hehp. English not necessary. We 
speak Lithuanian + sotne Polish. 

Flexible Days + Hours. 
Apply in Person at: 

Hkkory Hills Country Club 
8201 W. 95th S t 

Hickory Hills, Illinois. 

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

kviečia apy l inkės j a u n i m ą dalyvaut i 
H a l k m e e n Šokiuose ir 

Kanados L J S me t in i ame suvažiavime 

Halkmeen šokiai 

Kur? Latvių Namuose 
491 Coliege St. Toronto 

Kada? 1999 m. spalio 30 d. 9 v. v. 
Įėjimas? $7.00 su kostiumu 

$9.00 be kostiumo 

Taip pat įvyks 
Metinis suvaž iav imas : 

Kur? Lietuvių namuose 
1573 Bloor St. W. Toronto 

Kada? 1999 m. lapkričio 6 d. 1.30 vai. p.p 

Jūsų dovanos gimines ir ar t imuosius Lietuvoje pasieks 
Šv. Kalėdoms, jeigu kreipsi tės į Atlantic Express Corp. 

iki Lapkr ič io mėn . 1 dienos. 
Jūsų siuntinys yra labai laukiamas Lietuvoje. 

Jau pats me ta s p radė t i ruoštis šiai šventei . 

Pigiausi skambučiai į Lietuvą 29C»/min . 
Parduodame telefono korteles. 

12301 8.N«w Ava., Sulto D, Lamont IL 60438, (630)257-6822 
2719 WMt 71st StrMt, Chicago, IL 60629, (773)434-7919 

1-888-615-2143, 1-800-77 5-SEN D 

Vvt K.i.. 

• Neįmanoma stebėti mie
gantį katiną ir pasilikti įtemp
ta"1 Jane Pauley 

• Amžinasis žmogaus tri
kampis: gėris, blogis ir pasi
rinkimo laisvė. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

SIŪLAU REFERENDUMĄ 

Kai TS/Lietuvos konservato
riai laimėjo Seimo rinkimus, 
ir V. Landsbergis pasiskyrė 4 
pavaduotojus, buvo aišku, kad 
rimtai dirbti Seimas nesiruo
šia. 

Valstybė yra praskolinta, 
turtas baigiamas išparduoti, 
bankai išvogti. Kas nors su
galvoja naujus projektus, kad 
tik kuo daugiau pasiskolint iš 
užsienio dolerių. Kur daug 
yra, ten daug nubyra. 

Šiaulių oro uostas, tiltas per 
Kuršių marias, katedros aikš
tė, elektros linija į Vakarus. 
(Ignalinos elektrinę reikia už
daryti, bet nori statyti liniją 
elektrai eksportuoti!), milijo
nai sporto klubams ar jų savi
ninkams iš valstybės iždo. 
Kultūros ministras Šaltenis 
perka seną smuiką už 90,000 
Lt, skiria kultūros atašė ir t.t. 

Nuo 1993 m. gruodžio iki 
1996 m. sausio Finansų minis
terija be užstato šalies įmo
nėms išdalino daugiau kaip 
212 mln. dolerių vertės užsie
nio paskolų bei valstybės ga
rantijų. („Liet. aidas", 1997. 
04.23). Ar Valstybės kontrolė 
patikrino, kam tie milijonai 
buvo panaudoti? 

Finansų ministerija prane
ša, kad Lietuvos valstybės 
skola 1999 m. liepos pabaigoje 
buvo 10,852 milijardo litų ir 
sudarė 24,4 procento numaty
to bendro vidaus produkto. 
(„Liet. aidas" 1999.08.28). 

1998 m. valstybės biudžete 
didžiausios išlaidos (beveik 
ketvirtadalis viso 1998 m. val
stybės biudžeto) 1,758 milijar
do litų yra išlaidos, nepriskir
tos pagrindinių funkcijų gru-
pėma-ttai prezidentūros, Sei-

-.-.• nio narių ir ministrų kelio
nėms, automobiliams, bevie
liams telefonams, priėmi
mams, festivaliams, meda-

• liams, bereikalingoms konfe
rencijoms, komisijoms, Čiur-
lionio kūrinių varžyboms, spe
cialioms pensijoms ir t.t.). Šios 
išlaidos sudaro, visas išlaidas 
kartu sudėjus, skirtas 1998 m. 
biudžete krašto apsaugai, že
mės ir miškų ūkiui ir sociali
nei apsaugai: 

Kiek garbės ir džiaugsmo 
yra, jei „Žalgiris", prisisamdęs 
Amerikos negrų, laimėjo Euro
pos krepšinio pirmenybes? 

Tuo tarpu „Už premjero mei
lę krepšiniui valstybė moka 
milijonus", tvirtina „Respubli
ka" (06.10). Dienraščio teigi
mu, Gedimino Vagnoriaus vy
riausybė paskutinėmis savo 
gyvavimo dienomis dosniai at
seikėjo pinigų Lietuvos krep

šiniui. Šešios didžiulės akci
nės bendrovės (AB „Alita", AB 
„Anykščių vynas", AB „Klai
pėdos transporto laivynas", 
AB „Stumbras", AB „Vilniaus 
degtinė" ir AB „Geonafta"), 
kuriose akcijų turi vyriausybė, 
iš akcijų gautą pelną turėjo 
pervest, Vagnoriaus parėdy
mu, ne į biudžetą, o tiesiai į 
krepšinio klubų bei įvairių 
krepšinio organizacijų sąskai
tas. Kas suteikė . tokią galią' 
Vagnoriui? Ką reiškia pasaky
mas „Konservatorių partija 
prisiima atsakomybę už vy
riausybės darbą?" 

Prieš Seimo rinkimus, TS/ 
Liet. konservatoriai skelbė, 
kad bus grąžinti litais ban
kuose turėti rubliai. Ir tikrai, 
pardavus „Lietuvos telekomą", 
tiems, kurie buvo arčiau „lo
vio", buvo išmokėta. Kitiems 
kažkodėl nebeliko. Dabar vy
riausybė žada duot vietoj litų 
kažkokius lakštus. Niekas ne
žino, ar nenori žinot, kur tie 
pinigai dingo. Grąžint pinigus 
tik tiems, kurie turėjo sąskai
tas banke, yra neteisinga. Bu
vo parduotas valstybės turtas, 
kuris priklausė visiems Lietu
vos žmonėms. Turtas pri
klausė ir vargšui, kuris visai 
neturėjo sąskaitos banke, to
dėl turėjo būt išdalinta vi
siems po lygiai. 

1992 m. buvo sudaryta 
„Valstybės atkūrimo ir kons
titucijos komisija" iš 10 L.R.. 
aukščiausios tarybos narių. 
Jie paruošė konstitucijos pro
jektą, kuriam 1992 m. spalio 
13 d. pritarė Lietuvos Respub
likos Aukščiausia taryba. 
1992 m. spalio 25 d. referen
dumu buvo priimtas konstitu
cijos projektas. Kartu buvo 
išrinktas nauja* Seimas. Rin
kimus laimėjo-LDDP partija. 

Viskas atrodė labai gražu, 
jeigu ne ką tik priimtos kons
titucijos 153 straipsnis. „Kai ši 
Lietuvos respublikos konstitu
cija bus priimta referendumu, 
Lietuvos respublikos Seimas 
iki 1993 m. spalio 25 dienos 3/ 
5 visų Seimo narių balsų dau
guma gali pakeisti Lietuvos 
respublikos konstitucijos nuo
statas, kurios yra 47, 55, 56 
straipsniuose, 58 straipsnio 
antrosios dalies 2 punkte, 65, 
68, 69 straipsniuose, 84 
straipsnio 11 ir 12 punktuose, 
87 str. pirmoje dalyje, 96, 103, 
118 straipsniuose, 119 str. 
ketvirtoje dalyje". 

Konstitucijos 55 str.: „Seimą 
sudaro tautos atstovai — 141 
Seimo narys, kurie renkami 
ketveriems metams, remiantis 
visuotine, lygia, tiesiogine rin
kimų teise ir slaptu balsavi

mu. Seimas laikomas išrinktu, 
kai yra išrinkta ne mažiau 
kaip 3/5 Seimo narių. Seimo 
rinkimų tvarką nustato įsta
tymas". 

55 str., naujai išrinkto Sei
mo buvo pakeistas taip, kad 
71 seimo narių bus renkami 
Lietuvos piliečių, o 70, propor
cingai pateks į Seimą pagal 
partijų sąrašus. Lietuvos žmo
nės buvo apgauti. 

„Valstybės atkūrimo ir kons
titucijos komisija" tai iš anks
to buvo numačius, kad kons
titucijos 55 str. bus pakeistas. 
Tokiu būdu partijų vadai už
sitikrino vietą Seime visam 
gyvenimui. Šiandien jie vaikš
to palaidais apyvarais ir, jei 
tik kas bando užmint, tuoj pat 
grasina teismu. Į Seimo posė
džius, jei susirenka pusė, tai 
labai gerai. Važinėja po pa
saulį už valstybės pinigus. 
Paryžius, Londonas jau atsi
bodo, važiuoja į Caymen salas 
ar Šri Lanką. Nepakeičiamų 
vadų nėra ir neturi būti. 

Č. V. Stankevičius, V. Žie
melis, A. Čaplikas, I. Degutie
nė,-V. Pakalniškis, S. Šaltenis, 
A. Žvaliauskas, visi pralai
mėję rinkimus, ne tik pagal 
partijos sąrašus įėjo į Seimą, 
bet buvo paskirti ministrais. 
Tai akibrokštas Lietuvos žmo
nėms. Nenuostabu, kad V. 
Landsbergis ir Seimas turi la
bai žemą pasitikėjimą. Žmo
nės nebeina balsuoti. 

Siūlau tik 70 Seimo narių. 
Seimo narys negali užimti ki
tų pareigų, nei būti ministru, 
nei užimt vietą privačioj įmo
nėj. Siūlau JAV LB Krašto 
valdybai ir Kanados LB Kraš
to valdybai kartu su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba kreiptis į prezidentą, kad 
jis sudarytų specialią komi
siją, kuri suruoštų referen
dumą pakeisti Lietuvos Kons
titucijos 55~str. "(atitinkamai 
pakeičiant kitus, su 55 str. su
sijusius, Konstitucijos straips
nius). Paragrafo str. gali būti 
pakeistas tik referendumu. 
Tam reikalui turėtų būti su
darytas atskiras fondas, kurį 
paremtų asmenys, organizaci
jos ir fondai, nes surinkti 
300.000 parašų ir per televi
ziją, radiją, laikraščius supa
žindini piliečius su šio referen
dumo svarba, pareikalautų 
nemažai išlaidų. Referendu
mas turėtų būti suruoštas 
2000 metų pavasarį, kad atei
nantys Seimo rinkimai būtų 
pagal pakeistą konstituciją. 
Laiko yra labai nedaug. Ma

nau, kad tokj referendumą pa
remtų ir Lietuvos žmonės, ir 
užsienio lietuviai. 

Alfa Mykolėnas 
Beverly Shores, IN 

* Turizmo departamentas 
siūlo Administracinės teisės 
pažeidimų kodekso pataisų 
priėmimą Seime, šios pataisos 
priverstų suskubti viešbučius 
įsigyti pažymėjimus, patvirti
nančius jo klasę. Viešbučių, 
motelių apgyvendinimo pas
laugų suskirstymo reikalavi
mai, pagal kuriuos viešbu

čiams turi būti suteiktos 5 ka
tegorijų žvaigždutes, įsigalio
jo jau nuo 1998 m. rugsėjo 
1-osios. Departamento pa
reigūnai teigia, kad viešbučiai 
ignoruoja keliamus reikalavi
mus, o būdų priversti tuos 
reikalavimus vykdyti nėra. 
Praėjus metams, dar tik trims 
viešbučiams yra suteiktos 
žvaigždutės: iki šių metų va
saros jas gavo Kauno viešbutis 
„Santaka" (keturios žvaigž
dutės) ir Vilniaus viešbučiai 
„Žaliasis tiltas" (dvi žvaigž
dutės) bei „Karolina" (trys 
žvaigždutės). 
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VILNIUS 
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

Spalio 1 d. - kovo 31 d., 
išskyrus kalėdini laikotarpį. 

New York $406 
Chicago $450 
Seattle $560 
plius mokesčiai. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tcl. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

A.tA. 
jūrų kpt. BRONIUI 
KRIŠTOPAIČIUI 

mirus, jo žmonai dr. MARIJAI, dukrai GRAŽINAI 
ir sūnui dr. RAMŪNUI bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Aldona Šmulkštienė 

dr. Linas Šmulkštys 

.A. t A. 
DOMININKUI GIEDRAIČIUI 
mirus, jo žmonai JADVYGAI, maloniai mano 
jaunų dienų draugei, reiškiu gilią užuojautą. 

Laima Platerienė 

Mūsų mielą daugelio metų artimą bičiulį dr. PETRĄ 
ŽEMAITĮ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir 
dalinamės jo liūdesiu netekus brangios sesers 

A. t A. 
TEOFILĖS OBELĖNIENĖS, 
mirusios Lietuvoje. Kaune. 

Ceslava ir Tadas Aleksoniai 

Dalia ir Algis Augūnai 

Liucija ir Valteris Berzinskai 

Vanda ir Vytautas Majauskai 

Gražina Petrulienė 

Katrina ir Marius Sodoniai 

•£> STAW *LLiA»*ce 

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

No orte makes round-
trip travel to Lithuania 
easierand more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure grves you a relaxed mom-
mg arrtval for busir.ess or pieasure. 
When you're ready to return, youll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Oass 

or Economy Oass, you can be 
sure our service will be world-class. 

and wtll aflow you to arnve rested and 
refreshed - all for a reasonable fare 
Find out what a world of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just cal! your Travel Agent or SAS 
at 1-8OO-221-2350. For more mfor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 

*•#*# 
SK946 
SK7M 
SK743 
SK943 

FfOfn 
Cttugo 
StocM>olm 
UMus 
Copenhagen 

To 
Stockholm 
« M 
Copenhagen 
Ottago 

Departure 
4:30 pm 
*20amM 
12:45 pn. 
3:40 pm 

Time Afrtvei Tkrw 
740 am-M 
10-30 am-1 
2:15 pm 
5:40 pm 

A. t A. 
MARIE PREIKSCHAT 

Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. spalio 22 d., sulaukusi 
77 metų. Gimė Lietuvoje. 

Nuliūdę liko: dukterys Christine, žentas Alex Penas, 
Melita, žentas Patrick Jenzake, sūnus Vily, marti 
Cassandra; aštuoni anūkai; sesuo Marta Trečiokas, 
brolis Mikas Gallinaitis su žmona Lena. 

Velione buvo motins a. a. Ewaldo ir a. a. Gertrude 
Trier. 

Velionė buvo pašarvota sekmadienį, spalio 24 d. nuo 
4 iki 9 v. v., o ta:p pat pirmadienį, spalio 25 d. nuo 1 iki 
4 v. p.p. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills. IL. Religinės apeigos buvo pirmadieni, 
7 v. v. ir antradienį, 10 v. ryto lietuvių evangelikų 
liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje, 6641 S. Troy 
St. 

Laidotuvės antradienį, spalio 26 d. po religinių apeigų 
Tėviškės parapijos bažnyčioje 10 vai. ryto Bethania 
kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti Tėviškes 
bažnyčiai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, sūnus, anūkai, sesuo, 
brolis ir ki t i giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home. 
Tel. 708-430-5700. 

A. A. 
POVILUI NORVILUI 

-
Amžinybėn iškeliavus, žmoną ONĄ, dukteris, sūnus 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Švėkšniškių draugija 

Brangiam draugui 
>.'•• - - " : A. t A. 

POVILUI NORVILUI 
mirus, jo ŠEIMAI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Antanas Šaulys su šeima 

A. t A. 
VYTAUTUI MAČIUIKAI 

Vilniuje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
MARYTĘ ir jo brolį, mūsų draugą, BENEDIKTĄ ir 
GRAŽINĄ MAČIUIKUS. 

Gražina ir Bronius Aleksandravičiui 

Danute Brazdžionienė 

Virginija ir Algimantas Gureckai 

Jurgita ir Jonas Kovai 

Aldona Prapuolenytė 

1 

A. t A. 
dr. DOMUI GIEDRAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, mūsų brangią 
klasės draugę JADVYGĄ, jo dukras AUDRĄ ir RŪTĄ 
bei jų šeimas. 
Drauge liūdinčios ..aušrokės": 

Irena Augevičiūtė-Kaestli 

Hypatia Yčaitė-Petkus 

Aldona Katiliūtė-Valukonienė 

Aldona Lesevičiūtė 

Salomėja Nasvytvtė-Vatiukienė 

Halina Pogirskytė-Bagdonienė 

Viktorija Vaitiekaitytė-Bernier 

Genovaitė Vaitkutė- Mickevičienė 

Rita Vileišytė-Bagdonienė 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://www.flysas.com
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T E L E V I Z I J O S P O K Y L Y J E -
J D O M I P R O G R A M A I R S I U R P R I Z A I 

Amerikos lietuvių televizija ausį pralinksmintų Jaunimo 
- lyg tikra lietuviško gyveni
mo jėgaine, „sukanti" įvai
riausių įvykių, renginių, kon
certų, suvažiavimų ..turbi
nas". Lietuviškos televizijos 
signalai žinių ištroškusį tau
tietį dabar pasiekia du kartus 
per savaitę. Kaip papasakojo 
mūsų televizijos vadovas Ar
vydas Reneckis, kiekvieną pa
vasarį, balandžio mėnesį, lie
tuvių televizija su stotimi pra
tęsia sutartį vieneriems me
tams ir paprastai transliacijos 
laiką gauna šeštadieniais. Ko
de! televizija rodoma ir ketvir
tadieniais? Kažkuriai progra
mai atsisakius savo laidos ir 
atsiradus neužpildytai vietai, 
lietuvių televizijai vienos va
landos laikas buvo pasiūlytas 
nemokamai. Lietuvių televizi
ja ateityje sieks, kad sutartyje' 
su stotimi transliacijos laikas 
būtų įtvirtintas ketvirtadienį, 
nes ši diena - patogi žiūro

vams. 
Šią savaitę 

ketvirtus 
šeštadienį, jau 

metus gyvuojanti 
Amerikos lietuvių televizija vi
sus savo žiūrovus kviečia i 
Jaunimo centrą, į metinį 
AL TV* pokylį. Jei seniai ne
girdėjote Ričardo Šoko vado
vaujamo moterų ansamblio 
dainuojant, jei norite, kad jūsų 

centro vyresniųjų vaikų chore
lis, diriguojamas Dalios Gedvi
lienės, jei pasiilgote Meno mo
kyklėlės lietuviškų kanklių 
ansamblio (.mok. Daiva Kimty-
tė) skambesio, atvykite, džiau
kitės ir linksminkitės. Be to, 
laisvą choreografinę Ligijos 
Tautkuvienes kompoziciją 
„Visko po truputį" šoks Vyčių 
tautinių šokių grupes studen
tai. A. Reneckis taip pat pra
nešė, jog bus atverti televizi
jos archyvai ir trumpai prista
tyta ta televizija, kuri gyvavo 
prieš 20 metų. „Lietuviai tele
vizijoje" - taip vadinosi to me
to laida, o jos vedėjas buvo 
Anatolijus Siutas. Keierius 
paskutiniuosius metus laidai 
vadovavo Algimantas Kezys. 
Bus rodomos šių senųjų laidų 
ištraukos, žiūrovų taip pat 
lauks siurprizai. Racine bake-
ry teiks maistą, veiks baras, 
loterija. Šokiams gros R. Šo
kas ir jo muzikantai, bus suor
ganizuota automobilių apsau
ga. ALTV pokylio pradžia - S 
vai.v. (kokteiliai). 6 vai.v. -
pietūs, 7 vai.v. - menine prog
rama, 8 vai.v. - šokiai. Iki tre
čiadienio vietas užsisakyti ga
lite, skambindami teL 630-
243-8918. 

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 

„ R a g a n ų d i e n o s " š v e n t ė 
bus t i k r a i smagi - joje daly
vaus išradingi ir gabūs vaikai 
- smuikininke Žara Kisieliūte, 
pianistas Kęstutis Daugirdas 
bei Meno mokyklėlės mokinu
kai, vadovaujami Ligijos Taut
kuvienes. „Raganų dienos" 
arba Hal!oween) pietūs vyks 

spalio 31 d., sekmadienį. 12 
vai. Pasaulio lietuvių centre. 
Kviečiame visus - mažus ir di
delius atvykti* pasivaišinti 
skaniais, Aldonos Šoliūnienes 
pagamintais valgiais ir sma
giai praleisti popietę. 

D a i l i n i n k ė J o a n a Valai
t i e n ė spalio 30 d. - lapkričio 
14 d. rengia parodą „Spalvų 
pavasaris". Paroda vyks Lietu
vių dailės muziejuje Lemonte: 
jos atidarymas — spalio 30 d„ 
šeštadienį. 7:30 vai. v. 

M a d ų p a r o d a Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte vyks 
lapkričio 14 d. 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Akį džiugins 
naujausios rudens ir žiemos 
mados, spalvos bei jų deriniai. 
Pasipuošę naujausių madų 
suknelėmis, sutiksime Naujus 
2000 metus. Vietas užsisaky
kite, skambindami Dainai Si-
liūnienei tel. 630-852-3204 ar
ba Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153. Paroda bus tik
rai labai įdomi. Rengia PLC 
renginių komitetas. 

L ie tuv ių fondo metinis 
pokyl is ir stipendijų įteiki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 
6 d.. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kokteiliai - 6:30 
vai.v., vakarienė - 7:30 vai.v. 
Šokiams gros „Nemuno" or
kestras. Paaukojus 100 dole
rių arba tapus naujuoju LF 
nariu, bilietas į pokylį - nemo
kamai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama šiame nuotaikinga
me pokylyje dalyvauti ir taip 
prisidėti prie Lietuvių fondo 
paramos lietuviškam švieti
mui, kultūrai ir jaunimui. No
rėdami užsisakyti bilietus, 
skambinkite tel.630-257-1616. 

L a p k r i č i o 4-10 d. Čikagoje 
viešės Valstybinis Vilniaus 
styginių kvartetas. Lietuvių 
klasikines muzikos mylėtojai 
vieną žymiausią Lietuvos mu
zikos ansamblį galės išgirsti 
lapkričio 5 d., penktadieni. 
7:30 vai.v Jaunimo centre ir 
Lapkričio 7 d., sekmadienį, 1 
vai.p.p. Lietuvių dailės muzie
juje. Lemonte. 

„Žiburė l io" , Montessori 
mokyklėles tradicine kaukių 
švente vyks šį sekmadienį, 
spalio 30 d., nuo 10 vai. r. iki 
11:45 vai.r. PLC žemutinėje 
salėje. Atvykite visi. tačiau 
ypač smagu šiame kaukių kar
navale turėtų būti priešmo
kyklinio amžiaus vaikučiams. 

Prie rūbų maišų, suaukotų „Saulutei", Lietuvos Vaikų globos būreliui, 
stovi kunigas Jaunius Kelpša. Ūdrijos miestelio klebonas ir Alytaus 
kalėjimo kapelionas. Dalis suaukotų rūbų per kunigą J. Kelpšą keliaus 
pagalbos reikalingiems kunigo žemiečiams. 

Nuotr. Ramintos Marchertienės 

V y t a u t a s Užgir is , gyv. 
Worcester, MA. minėdamas 
savo gyvenimo draugės, nuola
tinės ..Draugo" rėmėjos, pre-
numeratorės ir skaitytojos 
a.a. d r . Inos U ž g i r i e n ė s 
ankstyvą mirtį, atsiuntė 1,000 
dol„ juos pridedamas prie 
ankstyvesnių 500 dol. Draugo 
fondo įnašų. Už didelę paramą 
labai dėkojame, abu įrašant į 
Draugo fondo g a r b ė s n a r i u s . 

Išeivija y r a k ū r y b i n g a , 
gyva bendruomene. Kultūri
niai renginiai vyksta ir ma
žesnėse LB apylinkėse. Lap
kričio 14 d., sekmadienį. JAV 
LB Kultūros taryba Jaun imo 
centre rengia kūrėjų pager
bimą. Tai kukli padėka už jų 
įnašą į išeivijos kultūrinį lo
byną. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti, kviečia
mi ir buvusieji premijų laurea
tai. 

G r a ž u t ė Š lape ly tė -S i ru -
t i enė , gyv. Santa Monica. CA. 
Draugo fondo g a r b ė s n a r ė , 
jubiliejinio vajaus proga prie 
ankstyvesnių 1,300 dol. įnašų 
atsiuntė 600 dol. ir linkėjimus 
2000 metais pasidžiaugti mili
jonu. Kartu atsiuntė t rumpą 
informaciją apie tėvų Marijos 
ir dr. Jurgio Šlapelių namą-
muziejų Vilniuje. Muziejus 
buvo įsteigtas Vilniaus miesto 
tarybos sprendimu 1991 m. 
rugsėjo 25 d. Už didelę para
mą ir linkėjimus nuoširdžiai 
dėkojame. 

J u o z a s i r I r e n a R a s i a i . 
gyv. Cambridge. MA. Draugo 
fondo jubiliejinio vajaus proga 
prie ankstyvesnių 200 dol. 
įnašų atsiuntė 2.000 dolerių ir 
tapo g a r b ė s n a r i a i s . Sveikin
dami naujus garbės narius la
bai dėkojame už tokią didelę 
parama Draugo fondui. 

BALFo centro valdyba 1 eilėje iš kaires: BALFo pirmininke Maria Rudi 
paitiene. vicepirmininkas kun Jonas Kuzinskas II eilėje iždininkas Fau 
na.« Juo7upaitis. vicepirmininkas Vytautas Kasnumas. 

ene. protokolo sekretore Valerija Ce-
sras Strolia, vicepirmininkas kun. Jo-

N-.:• " Kastutes \>nrlcutt's 

M e n o m o k y k l ė l ė s kanklių 
skyriui reikalinga mokytoja. 
Skambinkite tel.630-690-4051. 

D r . V i n c o K u d i r k o s mi
n ė j i m a i sėkmingai tęsiami. 
Minėjimai įvyko Čikagoje, 
Clevelande, Baltimorėje. Put-
name. Bostone, Vašingtone, 
St. Petersburge ir Los Ange
lėse*. Kitos LB apylinkės lau
kia savo eiles: Denveris, Oma
ha, Detroitas ir Kanada. Pro
gramų atlikėjos dr. Irena Sla
vinskaitė ir aktore Virginija 
Kochanskyte savo kelionę 
baigs tik lapkričio 15 d. Aka
demijos — minėjimai yra 
aukšto lygio ir gerai paruošti. 
Minėjimus organizavo JAV 
LB kultūros taryba. 

B A L F O D I R E K T O R I Ų 
SUVAŽIAVIMAS 

BALFo direktorių suvažiavi
mas įvyks Palm Beach — 
Singer Lsland. FL, spalio 30-
31 d. Išvakarėse, penktadienį 
— susipažinimo vakaras . Visi 
direktorių suvažiavimai yra 
labai svarbūs: peržiūrima pra
ėjusių metų veikla, nustato
mos gaires ateinantiems me
t ams . Tie suvažiavimai vyksta 
vis skirtingose vietose, nes su
sipažįstama su vietos balfinin-
kais ir visuomene. Šis suva
žiavimas — ypatingai svar
bus, tai paskutinis susitiki
mas XX amžiuje, minint BAL
Fo veiklos 55-tį, tai — pa
sirengimas didžiosios labdaros 
kelionei į XXI amžių — į BAL
Fo seimą, kuris įvyks 2000 
metais. Balfinink,ai labai ruo
šiasi š iam seimui. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. BALFo pirmininke 
Marija Rudienė dažnai lanko
si Lietuvoje, neatsitiktinai pa
sir inkdama blogiausią, paniu
rusį laiką, kad iš pirmų šalti
nių sužinotų, ko tėvynainiams 
labiausiai reikia. Ir ne iš pa
sipūtusių, sunkiai sukalbamų 
valdininku, ministrų, bet iš 
kaimuose, miesteliuose gyve
nančių skurstančių, vargstan
čių tautiečių. 

Ir šį rudenį pirmininkė Ma
ria Rudiene, vicepirminkas 
kun. Jonas Kuzinska- lydinu 
inž. Antano Rudžio BALFo 
rėmėjo, veikėjo nuo pirmųjų 
. t.-ikais dienų. Lietuvoje išbu
vo 3 savaites. 20 dienu keliavo 
'.y a ' '•»' dainoje, - ..purvvnėlį 
r>rulo, meiles žiburį j niiKvk-
la-. :iašUa:;yr.us. prieglaudas 
nešė..." Apie tai plačiau išbir
sime suvažiavime 

Iš darbu mes paži-:ame 
žmogau- pasiaukojimą, idea
lizmą -avės išsižadėjimą, dė
mesio nekreipimą i savo svei
kata kad tik tau. Lietuvėle. 
šviestų laisve, kad vargui ne
lapotų. 

V vt au t JIS K a s n i ū n a s 

Š. m. spalio 13 d. 
„Seklyčioje". JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos pirmi
ninke B. Jasaitiene dvi rug
sėjo savaites praleidusi Lietu
voje, pasidalino savo įspū
džiais su trečiadienio popiečių, 
vadovaujamų Elenos Siru
tienės, lankytojais. 

B. Jasait ienės kelionė į Lie
tuvą nebuvo atostogos a r gimi
nių bei įdomių Lietuvos vietų 
lankymas. J i važiavo į Lietuvą 
„Lietuvos Vaikų vilties", „Lie
tuvos Našlaičių globos" ir Lie
tuvos vaikų įvaikinimo reika
lais. Kartu keliavo Gražina 
Liautaud, „Lietuvos vaikų vil
ties" komiteto pirmininkė, ir 
Audrone Užgirienė. 

Vilniaus oro uoste maloniai 
nuteikė sveikinimas „Sveiki 
atvykę!" Salėje buvo susirinkę 
jau 9 metus „Lietuvos Vaikų 
vilties" atvežamų ir Shriners 
ligoninėje gydytų su ortope
dinėmis negaliomis vaikų ir jų 
tėvų bei kitų artimieji su 
glebiais gėlių. „Buvo taip gera, 
— sake B. Jasaitienė, — kad 
jie mūsų nepamiršo". O vėliau 
su vaikais vėl buvo susitikta 
„Lietuvos vaikų vilties" sky
riuje Lietuvoje — Spaudos 
rūmų salėje — suruoštame su
sitikime, kur buvo pasikalbėta 
ir pasivaišinta. Susirinkusieji, 
kurių dalis kadaise buvo vai
kai, dabar — gražūs, jauni, 
suaugę žmonės, vieni jau su
kūrę šeimas ir susilaukę vai
kučių, kiti — dar besimokan
tys, studijuojantys. 

Viešnios iš JAV aplankė ir 
Santariškėse esančių Vilniaus 
universiteto vaikų ligoninę. 
Čia yra įsikūrusi „Lietuvos 
vaikų viltis". Ji atstatė dvi 
operacines, kurias aprūpina 
amerikiečių ligonių ir daktarų 
suaukotais reikmenimis ir 
reikalinga įranga. Operacinė 
naudojasi daugiau kaip prieš 
metus „Lietuvos vaikų vilties" 
nupirktu moderniu steriliza
toriumi. B. Jasaitienė kal
bėjosi su ortopedinio skyriaus 
vedėju dr. Kęstučiu Saniuku 
ir kitais daktarais bei se
selėmis, kurie „Lietuvos vaikų 
vilties" pastangomis yra buvę 
Shriner's ligoninėje pasitobu-
lint. B. Jasaitienė sakė, kad 
lietuvos daktarai, dirbą su or
topedines negalias turinčiais 
vaikais, yra talentingi ir iš
simokslinę, bet ne visiems li
goniams jie gali padėti, nes 
trūksta būtinų reikmenų, 
įrangos. Todėl daktarai sun
kiausius ligonius vaikus siun
čia į JAV (Čikagą, Los An
geles). 

B. Jasait ienė sakė, kad Lie
tuvoje kas dieną tekdavo būti 
3-4 vietose, dalyvauti įvai
riuose susitikimuose su val
džios žmonėmis ir žinia-
sklaida. Buvo daug šviesių, 
nepamirštamų, o taip pat ir 
rūpestį keliančių susitikimų. 

Almos fondo reikalais B. Ja
saitienė aplankė prezidentūrą, 
kur yra įsikūrusi Almos fondo 

būstinė. Ji Amerikos lietuvė 
kalbėjosi rūpimais klausimais 
apie daugelio kaimo vaikų 
sunkią padėtį. Vaikai neina į 
mokyklą, nes neturi kuo ap
siauti, apsirengti, nes neturi 
būtiniausių mokymosi priemo
nių — knygų, sąsiuvinių, 
pieštukų. Alma Adamkienė 
prašė B. Jasaitienės surengti 
knygų ir kitų mokymosi prie
monių vajų. B. Jasait ienė 
pabrėžė, kaip kaime yra reika
lingi nešioti rūbai ir avalynė. 
Žmonės neturi pinigų jų nusi
pirkti. 

Viešnioms iš Čikagos buvo 
aprodyti prezidentūros rūmai. 
J ie paliko didelį įspūdį. Buvo 
pasikalbėta ir su prezidentu 
Valdu Adamkumi. J i s kvietė 
pietų, bet, deja, reikėjo sku
bėti ir prezidento duota 
mašina vykti į svarbią spau
dos konferenciją, vykstančią 
kitoje miesto pusėje. Viešnios, 
Almos Adamkienės pakvies
tos, dalyvavo joms suruoš
tuose pietuose Turniškėse, 
prezidento namuose. 

B. Jasaitienei vienas pagrin
dinių kelionės tikslų buvo Lie
tuvos vaikų įvaikinimo klausi
mas. Lietuviai iš Lietuvos ir iš 
čia turėtų galėti juos įvaikinti, 
nes B. Jasaitienės turimais 
duomenimis, tokių asmenų 
yra ir Lietuvoje, ir užsienyje, 
tačiau labai pageidaujamus 
Lietuvos vaikus įvaikino sve
timtaučiai, kurie gyvena įvai
riose šalyse ir už įvaikinimo 
procedūrą įvarioms įstaigoms 
Lietuvoje ir užsienyje sumoka 
labai daug pinigų. Apie tai 
buvo kalbėta „Valstiečių laik
raščio" R. Švobienės su
šauktoje spaudos konferenci
joje, kurioje buvo daugiau 
klausimų, negu atsakymų. 
Straipsnių vaikų įvaikinimo 
klausimais pasirodė „Lietuvos 
aide" ir „Valstiečių laik-
raštye". Po keletos dienų buvo 
sušauktas apklausinėjimas 
Seime, kuriame dalyvavo Lie
tuvos Vyriausiasis teisėjas, 
teisingumo ministras, Seimo 
nariai, įvairių organizacijų at
stovai. Vyriausias teisėjas 
buvo įgaliotas peržiūrėti 1997 
m. ir 1998 m. vaikų įvai
kinimo bylas ir išaiškinti Lie
tuvos vaikų įvaikinimo padėtį. 

B. Jasaitienė turėjo kalbėti 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menės bei Seimo komisijos 
posėdyje. Ji ta ip pat dalyvavo 
Lietuvių chartos 50 m. iš
kilmingame minėjime Seime, 
tik jai į akis krito kai kurių 
Seimo narių vėlavimas ir 
dėmesio nekreipimas> kal
bėjimas ir laikraščių skaity
mas. Seime B, Jasaitienei teko 
būti net 5 kartus! J i lankėsi ir 
prie Seimo esančiame Infor
macijos centre, teikiančiame 
įvairią informaciją užsienio 
lietuviams. Aplankė Reabilita
cijos centrą, kuriame gali gy
venti 115 žmonių, 30 vietų čia 
v ra skirta lietuviams iš 

užsienio, dabar jų ten yra 26\ 
Jie visi yra labai patenkinti. 
Dr. Čeponienė, kuri rūpinasi 
šiuo centru, B. Jasaitienei vis
ką aprodė. B. Jasaitienė ap
žiurėjo šalia centro esančią 
naująją kunigų seminariją; 
buvo Tremtinių namuose ir 
Tremtinių mokykloje, kurioje 
mokosi iš Sibiro ir kitų vietų 
atvykę lietuvių kilmės vaikai. 
Kai kurie atvažiuoja ne
mokėdami lietuviškai, o iki 
Kalėdų su jais jau galima su
sikalbėti. B. Jasaitienė aplan
kė ir netoli Ignalinos esančią 
Rieškutėnų mokyklą, kuriai 
vadovauja pasišventusi mo
kytoja Lapėnienė. Mokykla 
įrengta lietuviška dvasia. Vai
kai ateina į ją iš toliau, net iš 
„už dviejų kalnų". Mokykloje 
mokosi 40 vaikų. Jie čia moko
si ir amatų, pvz., mergaitės-
audimo. Kai kurie vaikai atei
na basi. 

B. Jasaitienė aplankė ir Lie
tuvių Romos katalikių moterų 
įsteigtus 2 namus, kur gatvės 
vaikai globojami tol, kol su
randami giminės, kurie jais 
toliau rūpintųsi. B. Jasaitienė 
buvo ir pas vieną jauną šeimą, 
kuri globoja 15 vaikų! Kur tik 
B. Jasaitienė neapsilankytų, ji 
visur stengėsi sušelpti varg
stančius. B. Jasaitienė taip 
pat matėsi su Gražina Lands
bergiene ir kalbėjosi našlaičių 
globos reikalais. 

B. Jasaitienė džiaugėsi pui
kiai atstatomu Vilniaus sena
miesčiu, kuriame pilna turistų 
iš įvairiausių kraštų, džiau
gėsi daugeliu gerų ir gražių 
dalykų, esančių Lietuvoje, bet 
liūdesį kėlė ir dalykai, kuriuos 
sunku suprasti, pvz., bran
giausių krautuvių ir elgetau
jančių senučių, vaikų, kon
trastas, didelis klasių skirtu
mas. Vieni ten turi viską, ką 
tik pinigas gali nupirkti, o kiti 
vos ne vos iš mažų pensijų 
pragyvena. 50 metus--prie* 
spauda „sugriovė" žmogų ir 
reikia laiko ir didelių pa
stangų jį atstatyti! 

B. Jasaitienė susitiko ir 
daug žinomų ir žymių žmonių. 
Nors ir mažai laiko turėdama, 
ji dalyvavo ir Užsienio Lietu
vių klubo, kurį sudaro dau
giausia iš JAV Lietuvos gy
venti sugrįžę žmonės, susi
rinkime. Jame buvo išreikštas 
pasipiktinimas Grūto parko 
steigimu. 

Įspūdžių socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė parsivežė 
daug, ir klausytojai dar ilgai 
būtų jų klausęsi, bet laikas 
baigėsi. E. Sirutienė dėkojo 
Birutei ir visiems susirinku
siems. Birutei buvo įteikta 
graži gėlių puokštė, o ji visus 
pavaišino „bobeline" ir lietu
viškais saldainiais. 

Tai buvo tikrai šilta, jauki, 
šeimyniška „seklyčios" po
pietė. Visi jautėsi lyg vienos 
šeimos nariai, išleidę vieną 
narį į „svečias šalis" ir sulau
kę jo sugrįžusio su pasakoji
mais ir dovanomis! 

Aldona Šmulkštienė 

•;.l.i .i \ vt,uitas Germanai - <laž 
'. ui .u -\ cm :u ir o-n>>inių įlaly-

• A. a. P a u l B o r g e n 
atminimą pagerbdami, Lietu
vos našlaičiams aukojo Viola ir 
W Jadehs Toms River, NJ, ir 
Nancy Holstein Jackson, NJ. 
Viso $60. ReiSkiame užuojauta 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 We«t 71 Str. , Chicago, 
IL 60629. s a p 

• Kalėdiniai siuntiniai, pi
nigai , mais to s i u n t i n i a i i 
Lietuvą per TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaite. Turime dau
giau pagalbininkų-aptarna-
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
(Įstaiga , ,Draugo" pasta te) . 
Tel. 773-838-1000. 

• Karaliaučiaus srit ies 
lietuviškų mokyklų para-
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Eugenija Paku
lis; Kazys ir Genovaitė Trečio
kai. $50 — Algis Regis; Matil
da Kurapka; Meta Linkus. 
$25 — Ilona Baranauskas; 
VictOT Chainas; Romas Jagmi
nas; Maria Zigaitis-Gelžius. 
$20 — Juozas Ardys. $15 — 
Wilham Burimauskas; Henri
kas Stasas. $10 — Algirdas 
Keblinskas, Bronius ir Tama
ra Markeliūnai. Rėmėjams 
dėkojame. „Karaliaučiaus 
kraito l ietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Napervi l le , 
I L 60540-7011. 

N Kaniuti'-t Kronienės 




