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Lietuva ir Vatikanas 
sutartimis pagrįs dvišalius 

santykius 
Vilnius, lapkričio 1 d. 

(BNS) — Lietuva ir Vatika
nas, kurių santykių iki šiol ne
reglamentuoja jokios dvišalės 
sutartys, ruošiasi užpildyti šią 
spragą trimis svarbiausiais 
susitarimais. 

Užsienio reikalų vicemi
nistras Gediminas Šerkšnys 
gavo prezidento įgaliojimus 
derėtis ir paruošti pasira
šymui Lietuvos ir Šventojo 
Sosto susitarimus dėl santy
kių tarp Katalikų Bažnyčios ir 
valstybės teisinių aspektų, dėl 
bendradarbiavimo mokslo ir 
kultūros srityse ir dėl kariuo
menėje tarnaujančių katalikų 
ganytojiškos globos. 

G. Šerkšnys sakė, kad Lietu
vos derybininkai jau gavo iš 
Vatikano susitarimų projek
tus, ruošia savo pastabas ir 

vienoje sutartyje sunku ap
rėpti platų santykių ratą, o 
konkrečiais susitarimais gali
ma tiksliau teisiškai apibrėžti 
aptariamą klausimą. 

Vatikanas, atsisakydamas 
konkordatų praktikos, pasku
tinį tokį dokumentą pasirašė 
su Lenkija 1993 metais, bet 
ratifikaciniais sutarties raš
tais šalys apsikeitė tik pernai. 

Lietuvos diplomatai sako, 
kad dabar ruošiami susitari
mai iš esmės pakeičia konkor
datą, nes aptaria šalių santy
kius pačiose svarbiausiose sri
tyse. 

Pasak G. Šerkšnio, Lietu
voje nėra problemų valstybės 
ir Bažnyčios santykiuose, ku
riuos apibrėžia Konstitucija ir 
kiti įstatymai, tačiau ruošia
mieji susitarimai perkels šių 

pasiūlymus, o kitą mėnesį j s a n t y k i u principus į dvišalių 
galėtų įvykti pirmasis abiejų isįpareigojimų lygį. Vis dėlto, 
šalių delegacijų susitikimas. 

Lietuvos ir Vatikano santy
kius pirmosios nepriklauso
mybės metais reglamentavo 
vadinamasis konkordatas — 
įvairiausias dvišalio sambūvio 
sritis apimanti sutartis, pasi
rašyta 1927 metais. 

Tačiau, kaip sakė URM Va
karų Europos skyriaus ve
dėjas Audrius Brūzga, po Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo Vatikanas nepareiškė 
pageidavimo atnaujinti kon
kordatą, kuris formaliai nebu
vo nutrauktas, bet iš tikrųjų 
neveikė per 50 sovietų okupa
cijos metų. 

Šventasis Sostas pageidavo 
pakeisti visaapimančią sutartį 
keliais susitarimais, derinan
čiais santykius konkrečiose 
bažnytinio ir pasaulietinio gy
venimo srityse. Pasak Lietu
vos diplomatų, toks pasirinki
mas motyvuojamas grynai 
praktiniais sumetimais, nes 

pasak G. Šerkšnio, pasirašant 
minėtus susitarimus, Lietuvai 
teks daryti tam tikrus pakeiti
mus savo įstatymuose. Pa
vyzdžiui, bažnytinės teisės ka
nonai nustato išpažinties pa
slaptį, o Lietuvoje galiojantis 
Baudžiamojo proceso kodek
sas reikalauja atskleisti tei
sėsaugai bet kokią informa
ciją, jei ji susijusi su nusikalti
mu. 

Viceministras G. Šerkšnys 
nežino nė vieno atvejo, kad 
Lietuvoje kunigas būtų buvęs 
verčiamas prokurorų atskleis
ti išpažinties paslaptį, bet, pa
sak jo, „teisinė kolizija yra, ir 
reikės ją panaikinti". 

Kituose ruošiamuose susita
rimuose su Vatikanu bus 
aiškiau apibrėžti tikybos mo
kytojų rengimo ir jų kvalifika
cijos pripažinimo principai, 
kiti pasaulietinės valstybės ir 
Bažnyčios reikalai. 

Vadovavimą „Mažeikių naftai" 
perėmė amerikiečiai 

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) tu, tam tikrose srityse žmonių 
— Naujuoju bendrovės „Ma
žeikių nafta" generaliniu di
rektoriumi šeštadienį paskir
tas „Williams International" 
vykdantysis direktorius Steve 
Hunkus, o valdybos pirminin
ku tapo Jim Sheel, taip pat 
„Williams International" vyk
dantysis direktorius. 

„Mažeikių naftos" akcinin
kai Šeštadienį išrinko naują 
įmonės stebėtojų tarybą, o ši 
— naują valdybą. 

Neeilinis akcininkų susirin
kimas sušauktas po to, kai 
spalio 29 d. vyriausybė, tu
rėjusi 88.5 proc. susivienijimo 
akcijų, JAV bendrovei „Wil-
liams International" pardavė 
33 proc. susivienijimo akcijų. 
Valstybės dalis sumažėjo iki 
5S.5 procentų. 

„Williams" gavo ir „Ma
žeikių naftos" valdymo teises, 
o tai reiškia, kad beveik visą 
bendrovės administraciją su
darys „Williams" žmonės. 

„Williams International" 
prezidentas J. Bumgarner 
pranešė, kad iki lapkričio pa
baigos bus pakeista 15 „Ma
žeikių naftos" administracijos 
darbuotojų, o atleistų gali būti 
iki 25. 

Akcininkų paklaustas apie 
kitų darbuotojų atleidimą, J. 
Bumgarner konkrečiai neat 
sakė, tačiau minėjo, kad. kaip 
ir bet kurio pertvarkymo me-

skaičius bus mažinamas. „Be 
abejo, darbuotojai, turintys at
itinkamas žinias ir įgūdžius, 
reikalingus vadovauti būti
niems pokyčiams, liks dirbti 
bendrovėje, 'Williams' taip pat 
vertina kiekvieną darbuotoją, 
kuris supranta įmonės siekius 
bei dirba, siekdamas kuo di
desnio įmonės pelningumo", 
kalbėjo «T Bumgarner. 

Nuotr.: XIII Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio spalio 29 dieną Čikagoje, Jaunimo centre, dalyviai (I eil. sė
di ii kaires) — Lietuvos Garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, ALTo pirmininkas dr. Jonas Račkauskas, 
buvę ALTo pirmininkai Gražvydas Lazauskas ir Jonas Valaitis, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas, vyskupas Paulius Baltakis, Kongreso rengimo komiteto pirmininkė Matilda Marcinkienė, Lietu
vių tautines sąjungos pirmininkas Petras Buchas, ALTo atstovas Vašingtone Algirdas Rimas ir Amerikos lietu
vių susivienijimo pirmininkas Vytautas Kasniunas. (Nuotr Zigmo Degučio* 

Rusija nustebinta 
dėl Lietuvos ir JAV 
naftos susitarimo 
Maskva, spalio 29 d. (Reu-

ters-BNS) — Rusija yra nepa
prastai nustebinta prieštarin
go susitarimo, pagal kurį JAV 
energetikos bendrovė „WiU 
liams Cos Ltd." pradės kontro
liuoti Lietuvos naftos įmonę, 
spalio 29 d. pareiškė kuro ir 
energetikos viceministras 
Aleksandr .Kočnev. 

„Be abejo, tai Lietuvos rei
kalas. Tačiau 'VVilhams' turėjo 
garantuoti naftos tiekimą Lie
tuvai", sakė A. Kočnev spau
dos konferencijoje. 

Pagal pasirašytą sutartį, 
„Williams" gaus 33 procentų 
„Mažeikių naftos" akcijų pa
ketą. „Mažeikių naftos" susi
vienijimą sudaro naftos per
dirbimo gamykla, naftotiekis 
ir naftos terminalas. Tačiau, 
pasak A. Kočnev, lieka klausi
mas, ar Rusijos bendrovės, ku-

Vašingtone primenami Lietuvos 
NATO narystės siekiai j 

Vašingtonas, lapkričio 1 d. 
(BNS) — Lietuvos užsienio 
reikalų viceministras Vygau-
das Ušackas Vašingtone pra
dėjo susitikimus su JAV ad
ministracijos ir įtakingų po
litikų atstovais, su kuriais 
svarsto dvišalius santykius 
bei Lietuvos perspektyvas be
siplečiančioje NATO. 

Per savaitės vizitą numaty
ta iš viso daugiau nei pus
šimtis susitikimų, tarp jų — 
su svarbiausiais demokratų ir 
respublikonų kandidatų į JAV 
prezidentus patarėjais už
sienio politikos klausimais. 

Vizitą Vašingtone V. Ušac
kas pradėjo sekmadienį su
sitikimu su Valstybės departa
mento atstovu Ronald Asmus, 
kuris JAV administracijos 
vardu pasveikino Lietuvos vy
riausybes ir amerikiečių ben
drovės „Williams Internatio
nal" sutarčių dėl investicijų į 
Lietuvos naftos ūkį pasira
šymą. „Tai gerai Lietuvai, ge
rai Jungtinėms Amerikos Val
stijoms, gerai visam regionui", 
sakė R. Asmus. 

Kaip pranešė Lietuvos am
basada Vašingtone, Valstybės 
departamento atstovas taip 
pat sakė, kad sutartys pri

tiko su Senato Užsienio rei
kalų komiteto bei įtakingų At
stovų rūmų ir Senato narių 
patarėjais. „Apskritojo stalo" 
diskusijoje svarstytos NATO 
plėtimo perspektyvos ir Lietu
vos pasiruošimas narystei są
jungoje. 

sidės prie „mūsų valstybių ir 
tautų politinių ryšių'stiprini
mo bei bendradarbiavimo 
plėtros". 

Pirmadienį V. Ušackas susi-

Lietuvos verslininkų ryšiai 
Čikagoje virs sutartimis 

Čikaga-Vilnius, lapkričio 
1 d. (Elta) — Šeštadienį bai
gėsi Lietuvos verslo delegaci
jos, lydėjusios Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų kelionės 
į Šiaurės Ameriką metu, lan
kymasis Čikagoje. 

Sutrumpinus vizito laiką, 
prezidentas į Čikagą neatvy
ko. Nepaisant to, pasisekė 
įgyvendinti visą verslo delega
cijos programą, pranešė Lietu
vos Generalinis konsulatas 
Čikagoje. 

Lietuvos verslininkai Čika
goje susitiko su JAV lietuvių 
verslo tarybos atstovais, vyko 
susitikimai konsulate, Či
kagos Pasaulio prekybos cen
tre, Čikagos regiono verslo 
rūmuose. Lietuvos verslo de
legacija taip pat buvo pristaty
ta Čikagos regiono verslovių 
vadovų klubui. 

Programą Lietuvos versli
ninkams parengė Generalinis 
konsulatas Čikagoje ir JAV 

Referendumas naftos ūkio 
privatizavimo neprarado 

lietuviai. Buvo organizuoti 
verslininkų susitikimai su at
skiromis JAV firmomis, iš 
anksto parinktomis kiekvie
nam Lietuvos verslininkui in
dividualiai. Tokiu būdu kiek
vienas verslininkas turėjo su-
susitikimų su parinktais ben
drininkais, galėjo užmegzti ry
šius. 

Susitikimai vyko tris dienas. 
Be to, maisto perdirbimo pra
monės įmonių atstovai turėjo 
galimybę apsilankyti didžiu
lėje maisto perdirbimo pra
monės technologijų parodoje, 
vizito metu vykusioje Čika
goje. 

Išvykdami namo, Lietuvos 
verslininkai teigiamai įvertino 
vizito rezultatus. Jų nuomone, 
bent dalis ryšių ateityje virs 
sutartimis, atveriančiomis ke
lią Lietuvos įmonėms į JAV 
rinką ar atnešančiomis į Lie
tuvą JAV technologijas. 

prasmes 
Vilnius, spalio 30 d. (Elta) bininkai 

— Laikinai einančiai savo pa
reigas Lietuvos Respublikos 
vyriausybei pasirašius sutar
tis su „Williams Internatio
nal", pradėta skelbti informa
cija, kad referendumas dėl 
valstybės valdymo kontrolės ir 
sprendžiamosios galios išsau
gojimo AB „Mažeikių nafta" 
prarado prasmę. 

Tai — akivaizdi netiesa, tei
gia Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininkas Vytenis 
Povilas Andriukaitis šešta
dienį išplatintame pareiškime. 
Pasak V. Andriukaičio, laiki
noji vyriausybė ir „Williams" 
derybininkai, formaliai turė
dami teisę pasirašyti šias su
tartis, jau prieš jas pasirašant 
žinojo, kad referendumo idėja 
yra įgyvendinta. Taigi, dery-

rios tradiciškai tiekė naftos 
žaliavą Lietuvai, bendradar
biaus su ..VVilliams". 

Jis pridūrė, kad ministeri
ja ar vyriausybė negali nuro
dyti bendrovėms, kur ekspor
tuoti naftą. 

Be to, Rusija nelaiko Lietu
vos Būtingės naftos terminalo 
svarbiu eksporto keliu, tvirti
no viceministras. 

pasirašė sutartis 
aiškiai žinodami, kad dabar 
tik pati Tauta turi teisę tarti 
galutinį žodį. 

V. Andriukaitis taip pat 
tvirtina, kad buvo ypatingai 
skubėta, netgi stabdant nuta
rimo dėl referendumo įtrau
kimą į Seimo neeilinio po
sėdžio spalio 29 d. dienotvar-
kę. 

„Atsakingai pareiškiu, kad 
sutarčių pasirašymas neži
nant tautos valios — nusikal
stamas. Atsakingai pareiškiu 
ir tai, kad būtent dabar refe
rendumas įgauna lemiamą 
svarbą", teigė V. Andriukaitis. 
Anot jo, kol kas pasirašyta su
tartis tik dėl 33 proc. AB 
„Mažeikių nafta" akcijų įsigi
jimo, tuo tarpu Lietuva dar 
neprarado galimybės išsaugoti 
valdymo kontrolę ir spren
džiamąją galią, nes Šiuo metu 
ji dar valdo didelę dalį šios 
bendrovės akcijų. 

„Žinau, kad bus sąmoningai 
klaidinami žmonės, bus toliau 
propagandai skiriama labai 
daug pinigų, bus daroma vis
kas, kad tik būtų pasėta tarp 
piliečių abejonės ir netikrumo 
sėkla", teigiama V. Andriu
kaičio pareiškime. 

* Sekmadieni Lietuva 
sugrįžo prie „senojo" laiko 
— į antrąją laiko juostą, todėl 
gyventojams nereikėjo laikro
džių rodyklių atsukti viena 
valanda atgal, kaip tradiciškai 
daroma paskutinį spalio sek
madienį, pereinant prie žie
mos laiko. Tikimasi, kad, su
grįžus prie senojo laiko, švie
susis paros metas bus išnau
dotas geriau, o tuo pačiu bus 
sumažinti neigiami reiškiniai, 
atsiradę gyvenant pirmojoje 
laiko juostoje: įvairių nelai
mingų įvykių, automobilių ne
laimių, depresinių susirgimų 
skaičius. EIUI 

2000-aisiais bus rengiamas 
komunizmo teismas 

Maskva, spalio 29 d. i In-
terfax-BNS) — Valdant Leni
nui ir Stalinui, nuo 1917 iki 
1953 metų politiniais moty
vais Sovietų Rusijoje, o vėliau 
Sovietų Sąjungoje buvo sunai
kinti maždaug 43 mln. žmo
nių. 

Šie duomenys buvo pateikti 
spalio 29 d. Maskvoje spaudos 
konferencijoje, kurioje dalyva
vo Politinių represijų aukų 
reabilitavimo komisijos prie 
Rusijos prezidento. Aleksandr 
Jakovlev ir draugijos „Memo-

Popiežius ragina 
taikiai išspręsti 

Čečėnijos kofliktą 
Vatikanas, lapkričio 1 d. 

(Reuters-BNS) — Popiežius 
Jonas Paulius II pirmadienį 
Visų Šventųjų dienos proga 
paragino melstis del taikos ne
priklausomybės siekiančioje 
Čečėnijoje. 

Popiežius, kuris anksčiau 
šią savaitę Čečėnijos konfliktą 
aptarė su Rusijos užsienio rei
kalų ministru Igor Ivanov, 
paragino tūkstančius maldi
ninkų ir turistų Šv. Petro 
aikštėje, Romoje, prisijungti 
priėjo maldų. 

„Aš kviečiu jus melsti 
Viešpaties visų šventųjų užta
rimo, kad Čečėnijai būtų grą
žinta visiems mums brangi 
taikos dovana", sakė Jonas 
Paulius II, perskaitęs įpras
tinę „Viešpaties Angelo" mal
dos homiliją pro savo namų 
langus. 

„Mes meldžiamės, kad bū
tų surastas taikus sprendimas 
ir kad čia tvyrančią įtampą 
pavyktų išsklaidyti nepami
nant nė vieno piliečio teisių", 
pridūrė popiežius. 

Jonas Paulius II su I. Iva
nov susitiko spalio 25 dieną, 
kai užsienio reikalų ministras 
su dviejų dienų vizitu lankėsi 
Italijoje ir Šventajame Soste. 

* Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) misija, vadovau
jama antrojo Europos depar
tamento Baltijos skyriaus 
viršininko pavaduotojo Odd 
Per Brekk, antradienį pradėjo 
darbą Vilniuje. Misija iki 
penktadienio tęs derybas dėl 
naujo 15-kos mėnesių pirmi
nio susitarimo pasirašymo bei 
apžvelgs pastarojo meto Lietu
vos finansinę ir ekonominę 
raidą. Vizito metu planuojama 
apsvarstyti Lietuvos metinę 
padėtį, pagrindinius 2000-uiu 
biudžeto principus, padėtį 
bankų sistemoje, išorinių mo
kėjimų balansą, privatizavimo 
eigą, įskaitant -Mažeikių naf
tos" pardavimą, „Sodros" pa
dėtį. 

Spalio 23-24 d Čikagoje buvo paminėtos trys sukaktys — Šaulių sąjungos 
įkūrimo 80-metis, Smilių sąjungos atkūrimo išeivijoje 45-metis ir Šaulių 
sąjungos atluinmo Lietuvoje 10-metis. 

Nuotr. : Lietuvos Respublikos karo atase JAV ir Kanadoje K Zelnys. 
prieš prasidedant iškilmingam paminėjimui, pne paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisve uždegė aukurą 

'Nuotr Jono Iv:išk*.vįCiflu<i 

rial" atstovai. 
Teisių gynėjai pareiškė, kad 

pradedamas rengti VKPib;-
KPSS visuomenės teismas, 
kuris turi įvykti 2000 metais. 
Jie paragino visas valstybės 
demokratines partijas ir ju
dėjimus atsiųsti po du savo 
atstovus (pageidautina dak
tarus arba mokslų kandida
tus) į darbo grupę teismui pa
rengti. 

Teismo organizatorių nuo-
•moiic, svarbiausi kaltinimai 
komunistų partijai turi būti — 
..tautos genocidas, žodžio lais
ves varžymas, bendras techni
nis valstybės atsilikimas nuo 
Vakarų, gamtos išteklių švais
tymas, marionetinių prokomu
nistinių režimų atvedimas į 
valdžių Rytų Europoje ir pa
dėties Vakarų valstybėse de-
normalizavimas. finansuojant 
Vakarų komunistų partijas, 
kad būtų galima įvykdyti pa
saulinę revoliuciją". 

* Būtingės naftos termi
nale spalio 28 dieną baigtas 
krauti jau penktasis 76.300 
tonų talpos tanklaivis. 
„Kapitan Žuravliov" su Maltos 
vėliava pradėtas pildyti ke
tvirtadienį. 70.000 tonų naftos 
per Būtingę, kaip ir anksčiau, 
eksportuoja Rusijos bendrovė 
„Jukos", naftos pirkėjas — vie
na didžiausių Kuwaito valsty
binė naftos bendrovė „Kuvvait 
Petroleum'. Kaip pranešė 
„Mažeikių naftos" Informaci
jos ir reklamos tarnyba, pirmą 
kartą tanklaivis pripildytas iš 
Būtingėje esančių talpų ir 
naudojant Būtingės terminalo 
siurblinę, todėl jo pildymas 
truko daug trumpiau nei 
anksčiau. <3.vs. 

* Lietuvos generalinio 
prokuroro Kazio Pėdnyčios 
nutarimu sudaryta tardymo 
grupe, toliau tirianti 1991 
metų sausio 13-sios įvykių 
baudžiamąją bylą, kurioje 
grupė iki šiol nenuteistų as
menų įtariama nusikalsta
mais veiksmais prieš Lietuvos 
valstybę. Taip tęsiamas bau
džiamasis persekiojimas as
menų, kurie nuo Lietuvos tei
singumo slapstosi Rusijoje ir 
Baltarusijoje. Tai yra 1991 m. 
sausio 13-sios sąmokslo orga
nizatoriais ir vykdytojais lai
komi Vladislovas Švedas. Sta
nislava Joniene. Edmundas 
Kasperavičius, Algimantas 
Naudžiūnas. Aleksandras Su-
botinas. Valentinas Lazutka. 
Pavelas Vasilenka. Vladimi
ras Šurupovas. Viktoras Us-
chopčikas ir kiti, iš viso 43 as
menys. Dalis šių kaltinamųjų 
yra aukšti Rusijos karininkai. 

* Sukrėstas įvykiu -Armė
nijos parlamente. Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis išsiuntė užuojautos tele
gramą Valstybinio Susirin
kimo vadovams. ..Priimkite 
mano nuoširdžią užuojautą 
del tragiškos Armėnijos parla
mento pirmininko bei parla
mentarų žūties Armėnijoje 
šiandien brutaliai pasikėsinta 
į demokratija ir parlamenta
rizmą. Esame su Jumis", a-
šonia Seimo pirmininko už
uojautos telegramoje. Eita 

KALENDORIUS " 
Lapkričio 2d.: Vėlines Gedar-

da<. GeSVilė, Maura. Nora. Tobijas, 
Valentinas 'Valysi. Vinifr»da 

Lapkričio I d.: Šv Martynas Por-
res, Hubertas, Norvatnė, Silvija. Vai
da, Vidmantą-

• 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SĖKMINGĄ SENATVĘ UŽTIKRINA 

IŠMINTINGA MITYBA 
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kai žmogus valgo kasdieninį 
kiekį vaisių, daržovių ir javai-
nių (geriausia 5 ar daugiau 
kar tų) , jis gauna daug dau
giau baltymų, angliavandenių 
ir s tambmenų (sėlenų). Taip 
pat toks žmogus gauna 40 ar 
daugiau gyvybiškai svarbių 
sveikatai mažų mitybinių me
džiagų (micronutrients). Tos 
medžiagos yra vitaminai, mi
neralai ir kitos mažos mole
kulės, kurios kritiškai svar
bios normaliam kūno ląstelių 
gyvavimui, nors jos ir neteikia 
energijos ląstelių pagausini
mui. 

Mitybos žinovai apskaičiuo
ja, kad nuo 2 iki 20 procentų 
amerikiečių t rūks ta vienos ar 
daugiau šių mažųjų mitybinių 
medžiagų, kaip geležis, cin
kas, folinė rūgštis, niacinas ar 
vitaminų B12, B6, C ir E. 

Šitoks tų mažųjų mitybinių 
medžiagų t rūkumas išaiškina, 
kodėl 25 procentai mažiausiai 
valgančių vaisius ir daržoves 
amerikiečių serga vėžiu, dvi
gubai dažniau negu daugiau
sia vaisių — daržovių valgan
tieji. 

Priedinių vitaminų — mi
neralų priėmimas gali būti 
grei tas tų mažų mitybinių me
džiagų trūkumo prašalinimas. 

Žmogaus kūne gyvybiškai 
svarbi medžiaga yra DNA. Jos 
pakenkimas sukelia žmogaus 
išsivystymo nenormalumus. 
Tada sudaromos sąlygos vė
žiui atsirasti ir greitesnio pa-
senimo sulaukti. Didžia dali
mi tą DNA medžiagą žaloja 
nuolatinė radiacija ir oksidaci
ja chemikalų, vadinamų kar
tais laisvais radikalais (free 
radicals), ką mes kasdien pa
tiriame. 

Vitaminai ir kitos mažos 
mitybinės medžiagos, kurių 
dauguma yra pajėgios veikti 
prieš oksidaciją, gali paversti 
neveikliais tuos oksiduojan
čius junginius. 

Dabartiniai mitybos žinovai 
vis gausiau sužino, jog mažų 
mitybinių medžiagų trūku
mas gali būti žalingas žmo
gaus sveikatai taip. kaip ir 
gausus sąlytis su nuodingais 
chemikalais ir radiacija. Taip 
ir išeina, kad mažų mitybinių 
medžiagų pakankamumo kie
kio maiste užtikrinimas gali 
būti pigiausias ir lengviausias 
kelias į žmogaus sveikatos pa
gerinimą ir jo amžiaus prailgi
nimą. 

Mažų mitybinių medžiagų 
pakankamo kiekio naudą nu
rodo mitochondrijos — tai yra 
ląstelių jėgaines; jos pagami

na naudojamą energiją iš 
maisto. Senėjimas didžia dali
mi ir yra dėl tų mitochondrijų 
nenormalios medžiagų apykai
tos pagamintų oksidantų. Pas 
senas žiurkes tų mitochond
rijų pajėgumas sumažėja ir ta
da pasigamina daug oksidan
tų. Senos žiurkės, palyginti su 
jaunesnėmis, mažiau juda. 
Bet, kai senos žiurkės esti ke
lias savaites kasdien maitina
mos maistu, turinčiu daug tų 
mažų mitybinių medžiagų bei 
jų padalinių, tada mitochond
rijų veikla sunormalėja ir se
nių judrumas ima prilygti jau
nų žiurkių judrumui. Vadina
si, kad mažos mitybines me
džiagos yra iš esmės svarbios 
senų žiurkių geriausios svei
katos palaikymui. 

Tų mažų mitybinių medžia
gų bei jų padalinių didesniais 
kiekiais suteikimas gali už
vaduoti ilgalaikį oksidacinį 
pakenkimą mitochondrijų. To
dėl visos ir visi valgykime vai
sius ir daržoves kuo gausiau
siai vienas kitą ir viena kitą 
pralenkiant. 

S u s i p a ž i n k i m e iš a rč iau 
su l ipoic acid 

Lipoic acid priedinis priėmi
mas į organizmą pagerina 
energijos gaminimąsi ir saugo 
nuo laisvų radikalų sukelto 
tolimesnio pakenkimo. Ta 
rūgštis yra reikalinga energi
jos pasigaminimui mitochond
rijose. Ji nėra vitaminas, nes 
pats kūnas pagamina jos rei
kiamą kiekį. Ji yra stiprus an
tioksidantas ir yra vienintelė, 
nes pajėgia neveikliais pa
versti riebaluose ir vandenyje 
tirpstančius kūnui nuodus — 
laisvus radikalus. 

Atlikti tyrimai nurodo, kad, 
gyvuliams trūkstant lipoic 
acid, mažėja jų raumenys, 
nyksta smegenys ir mažėja jų 
gyvavimas. 

Nors tos rūgšties trūkumas 
pas žmones dar nenustatytas, 
vis tik yra ligų. kada tos 
rūgšties kiekis sumažėja že
miau normos. Taip esti, ser
gant cukralige, širdies ligo
mis, kepenų sukietėjimu — ci
roze ir AIDS pavietre. To
kiems ligoniams lipoic rūgštis 
pagerina energijos apyvartą ir 
saugo nuo laisvų radikalų da
romos tolimesnės žalos. 

Šalia lipoic rūgšties teikia
mo bendro gėrio ir naudingu
mo, esant jos trūkumui, ji dar 
ypatingais nesveikatos atve
jais teigiamai pasitarnauja. 
Vokietijoje yra patvirtinta gy
dymui del cukraligės atsiradu-

Ne visi vaikučiai Lietuvoje yra apleisti: daugelis : sveiki, ir laimingi, ir teveliu gražiai prižiūrimi. 
N uotr P r a n ė s Š l u t i e n ė s 

sių nervų pakenkimo. J i sti
priai lėtina tokio pakenkimo 
progresavimo eigą. 

Kaip ir keli kiti antioksidan
tai, lipoic acid gaunama tab
lečių, kapsulių ir vandenyje 
tirpstančios vadinamos Lipo-
gel pavidalais. 

Taip pat tos rūgšties daug 

yra kai kariame maiste, įskai
tant ir mieles. Jos taip pat yra 
kepenyse, bet šis valgis nevar
tojamas dėl širdžiai — smege
nims daromos kepenų žalos. 
Lipoic acid vartojimas yra 
saugus, nes jau dešimtis metų 
ją vartojant, vien tik jos nau
da pastebima. Sėkmės! 

TUBERKULIOZĖS LIGONINĖ JE 
VILNIUJE 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 

• Š i r d i e s nepa jėgumas po 
m a n k š t o s normal iu gre ič iu 
s u l ė t ė t i gali nurodyti mirtino 
širdies smūgio riziką. Kli
nikose pacientų pulsas buvo 
matuojamas „žingsnio diržo" 
(treadmill) naudojimo metu ir 
vėl įvairiais laikotarpiais, bai
gus šią mankštą. (Tuomet as
mens pulsas lėtėja ir grįžta į 
normą, tačiau vieniems tai 
už t runka ilgiau negu ki
tiems). Rezultatas: pacientai, 
kurių širdys po mankštos ne-
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pajėgė greitai sulėtėti, susi-
normuoti (per tą pirmąją mi
nutę po mankštos sulėtėjo tik 
12 plakimų arba mažiau), ke
turiskart dažniau mirė nuo 
širdies smūgio per būsimuo
sius šešerius metus negu tie, 
kurių širdys greičiau susinor-, 
mavo. (WSJ) 

J/im t i k r i ;rupi senatvės ligos Nuoti P r a n ė s Šlut ienės 

Guli du vyrai tuberkuliozės 
skyriuje, abu dar serga encefa
litu. Vieno akys jau skraido, 
pradeda po komos reaguoti į 
aplinką, jau pradeda pažinti 
žmoną. Pamačius abudu, stai
giai prisiminiau mano paty
rimą, kai buvau studentė, at
liekanti 3 mėn. internatūros 
praktiką TB Hines ligoninėje. 
Kaip tik gulėjo du veteranai, 
TB ir encefalitas. Kokia buvo 
baimė užsikrėsti. O juos kri
tiškai sergančius, turėjau pri
žiūrėti visą dieną ir dar apra
šyti ligos bei slaugos istoriją. 
Visą dieną buvome apsirengę 
chalatais, kepuraitėmis ir 
kaukėmis. Rankas plaudavom 
iki raudonumo. Durų rankenų 
nenaudojome. O dabar sėdi 
žmona be apsaugos. Paklau
siau personalo, net liko nepa
tenkinti, o kiti laikai, bet liga 
ne kita, ta pati, dar atspares
nė vaistams. Neturime tokių 
dalykų, atsakė. Jei negydom, 
atsiranda naujų ligų genčių, 
kurioms nei vaistai nepadeda. 

Kitas keistoje komoje, tary
tum miega. Sėdi žmona — 
maistas atneštas: šaltibarš-
čiai, mėsos kepsnys, bulvės, 
šiltnamio pomidorai ir agur
kas, padėta ant ligonio stalo, 
šilti patiekalai jau atšalę. 
Kam tas maistas skirtas, ne
aišku, negali būti ligoniui, ku
ris gi komoje, bet tas pats, net 
prie to ligonio, kurį zonduoja. 
Kaip trūksta vadinamų med. 
seserų — nei su padidinimu 
stiklu negali rasti prie ligonio. 
O apsisaugojimo priemonių 
nesiūlė, nenaudoja. Norėjau 
nekvėpuoti, bet kaip ilgai, juk 
pilnas kambarys TB bacilų, 
ventiliacijos ištraukiant baci
las į išorę, nėra. Depresija ap
link, niūri palata, sienos pur
vinos, sulopyta patalynė. Ne-
M-niai manęs paklausė Alma 
Adamkiene: JKr visos pata
lynes panašios?", ji manė, kad 
:-marginta, pačiupinėjo ir pa
juto, kad lopas ant lopo. Nega
ni., įsivaizduoti, kas turi tiek 
daug laiko lopyti patalynę. 
Kambary iš viso keturios lo
vos. Jokių užtrauktų užuolai
dų. ,-tinga privatumo ligoniui, 
rmrs ir be sąmones 

Ligonių valgykloje dalina 
maistą Tas pats, kaip minė
jau Pasiima dubenėlį ir 
šaukštą daugiausia jauni vy
rai ir keletą jaunesniu mo
terų. Veidai blankus, jokiu 
šypsenų, nemato viens kito. 
:a/,iuri v i e n s į k i ta , neu/.kal 

bina viens kito, lyg jiems būtų 
uždrausta kalbėti. Ir nueina į 
savo purvinom sienom palatas 
pavalgyti. Visi ypač išsekę, lie
si veidai, bet jokios išraiškos. 

Kitoje paiatoje du jauni gy
dytojai, vaistai neveikia, prašo 
padėti, rasti atitinkamų vais
tų. Nežino, kaip užsikrėtė. 
Užklausiau vyr. gydytojos, ką 
jie daro apsaugoti personalą. 
Nieko ypatingo, jei suserga, 
gydome 9 mėnesius, ji atsakė. 
O kiek tas kainuoja? Juk su
mažėja darbuotojų, gydymas 
ilgas, o dar reikia mokėti kom
pensaciją. Ar nėra prevencija 
pigesnė? 

Tebėra sanatorijų Lietuvoje. 
Lankant 12 AIDS konferen
ciją, teko .sužinoti, kad net tre
čio pasaulio kraštai jau už
darinėja sanatorijas, kadangi 
įrodyta, jei stiprūs visuomenės 
sveikatos centrai po gyvos in
fekcijos pagydymo, ligonius 
galima prižiūrėti namuose ir 
ambulatorijose. Yra labai 
svarbu aplinka, tyras oras. 
Yra labai svarbu, kad ligonis 
nurodytus vaistus imtų kiek
vieną dieną. 

Lietuvoje tuberkuliozė pa
siekusi epidemijos laipsnį. Vi
lytė Lendraitiene. LML admi
nistratorė, kuri rūpinasi TB 
Lietuvoje, tik nupirko iš suau
kotų pinigų 7,000 tuberkulino 
testų, kurių kaina 7,000 dol. 
Jie bus naudojami vaikams. 
Taip pat užsakyta sunkiems 
gydomiesiems iš Prancūzijos 
mes kaina prieinamesnė), ku
rie turi atsparumo papras
tiems „Rifamycinams", „Iso-
naizidams" ir „Pyridoksi-
nams" vaistams. 

Neapleidžia tuberkuliozė ir 
sargancių ŽIV/AIDS. Pasku
tinėmis dienomis AIDS ser
gantys užsikrečia tuberkulio
ze. Jie tuo metu yra jau labai 
išsisemę, kūnas nebekuria jo
kių antikūnių ir jų širdis nu
stoja plakti. 

•JAV-ose n u t u k i m o (obe-
sity) ep idemi ja , praneša 
Ligų kontrolės centras (CDC). 
1990 dešimtmetyje padaugėjo 
nutukusių skaičius 50%. Da
bar 17.9% JAV suaugusių nu
tukę Labiausiai padidėjo gy
ventojų nutukimo procentas 
Georgia, New Mexico ir Vir-

'ginia valstijose. Spėjama, kad 
kasmet 325,000 asmenų 
miršta nuo nutukimo suda-
rvtų sveikatai pažeidimų. 
(WSJ) 

KODĖL SUFALSIFIKUOTAS ŠIS 
SVARBUS DOKUMENTAS? 

Lietuvos Respublikos Seimo 
neeiliniame (366) posėdyje 
1999 m. rugsėjo 14 d. buvo pa
minėtas Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto sukur
tos Pasaulio Lietuvių Chartos 
50 metų jubiliejus, Džiaugiuo-
-S4r-kad šis labai reikšmingas 
Lietuvai įvykis buvo prisimin
tas , tik gaila, kad buvo iš
kraipyti istoriniai faktai. 

Nesuprantu, kodėl šio minė
jimo metu nebuvo paminėtas 
Pasaulio Lietuvių Chartos kū
rėjas ir ją pasaulio lietuviams 
paskelbęs — Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo komitetas. 

1944-1945 metais lietuviai, 
pabėgę nuo bolševikinių Lietu
vos okupantų, buvo išsiblaškę 
įvairiose Europos valstybėse. 
Daugiausia jų buvo Vokieti
joje. Jokių lietuvius jungian
čių lietuviškų organizacijų tuo 
metu dar nebuvo. Kai kur bu
vo pradėjusios kurtis Lietuvos 
tremtinių draugijos. Daugelis 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto, įkurto 1943 
metais, vadovybės narių buvo 
suimti nacių, laikomi kon
centracijos stovyklose. Tie, ku
riems pavyko pabėgti, slaps
tėsi. 

Pasibaigus karui. 1945 me
tais, iš kalėjimo išsilaivinę 
VLIKo vadovybės nariai su
sibūrė Wurzburge ir atkūrė 
Lietuvos laisvinimo kovų 
darbą. Prasidėjo sunkus or
ganizacinis ir pabėgusių lietu
vių apsaugos darbas. 
Aukščiausiajai sąjungininkų 

veiksmų ir niekas negalėtų 
jėga grąžinti jų į gimtąjį kraš
tą. 

Tuo pačiu metu prasidėjo 
lietuvių emigracija \ kitus 
kraštus — JAV, Kanadą, 
Australiją ir kt. 

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo komitetas, suprasda
mas, kad tik dabar, dar prieš 
pabėgėliams išvykstant į įvai
rius kraštus, yra paskutinė 
galimybė sujungti visus lietu
vius, nepaisant jų politinių ar 
religinių įsitikinimų, į vieną, 
apolitinę lietuvių bendruome
nę, kuri galėtų tęsti Lietuvos 
kultūros, Švietimo, lietuvybės, 
istorijos išlaikymo darbus ir 
jaunimo paruošimo ilgalaikei 
Lietuvos laisvinimo kovai. 
1949 m. birželio 14 d. VUKas 
paskelbė Pasaulio Lietuvių 
Chartą ir įkūrė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. 

Šio dokumento paskelbimas 
ir visuotinis visų pasaulio lie
tuvių pritarimas parodė, kad, 
tik būdami vieningi, galime 
atsispirti bolševikinei propa
gandai, kad neva lietuviai sa
vanoriškai rėmė Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Taip pat tęsti Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo kovą. 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto sukurta Charta 
skelbė, kad tautinis solidaru
mas yra aukščiausia taut inė 
dorybė ir pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, 
o valstybė yra aukščiausioji 

karo vadovybei buvo įteikti tautinės bendruomenės orga-
memorandumai, aiškinantys nizacija. 
tikrąją Lietuvos ir pabėgusių Liūdna ir skaudu, kad šio 
lietuvių padėtį. 
svarbu buvo 
sąjungininkų karo vadovybę, 
kad pabėgę lietuviai nėra bu
vę nacių kolaborantai, o tik
rieji politiniai bėgliai nuo bol
ševikinio teroro, todėl negali 
būti grąžinti į bolševikų oku
puotą Lietuvą. Kaip tik tuo 
metu Sovietų Sąjungos saugu
mo daliniai buvo pradėję bru
taliai terorizuoti pabėgusius 
lietuvius, kai kur net jėga 
versdami juos grįžti atgal 
namo. 

Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo komitetui pavyko iš 
Aukščiausios sąjungininkų 
karo vadovybes gauti spren
dimą, kad lietuviai butų ap
saugoti nuo sovietų KGB 

EI/GENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St . Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 706422-8260 

Ypatingai reikšmingo minėjimo metu ne
įtikinti buvo paminėtas Pasaulio Lie

tuvių Chartos ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės įkūrėjas 
— Vyriaosias Lietuvos Išlais
vinimo komitetas ir tuometi
niai jo vadovai — prel. M. 
Krupavičius, prof. St. Kairys, 
Vaclovas Sidzikauskas ir kiti. 

Ypač buvo nemalonu pama
tyti, kad Pasaulio Lietuvių 
Chartos deklaracija, išdalinta 
Seimo nariams ir minėjime 
dalyvavusiai publikai, buvo 
sufalsifikuota, pridedant ori
ginaliajame tekste nesamą 
prierašą ir net praleidžiant 
autoriaus — Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto — 
vardą. 

Visi žinome, kad fašistų, na-

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hickory HOa, IL 
Te). (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEM1CKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.RobeTtsm, Hickory HiRs, IL 
1, mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

T * . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D, S.C. 
Specialybė - Vidaus Rgų gydytojas 

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

ChiCMO, IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

VaĮaoctoe paąal susitarimą 

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

DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rklgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-036-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Te*. 773-736-7709 

cistų ir komunistinėse dikta
tūrose dokumentai dažnai bu
vo ir y ra falsifikuojami, bet 
tiesiog nesuprantama, kad tai 
būtų daroma laisvos neprik
lausomos Lietuvos Respubli
kos Seime po beveik dešimties 
metų nepriklausomybės ats ta
tymo. Gėda minėjimo organi
zatoriams už vieno svarbiau
sių Lietuvos istorinio doku
mento suklastojimą. 

Noriu pabrėžti, kad minėji
mo metu mano išsakytas ko
mentaras LRS septintosios se
sijos stenogramoje Nr. 196 są
moningai nebuvo išspausdin
tas , nors jį girdėjo visa Lietu
va. 

Dr . K a z y s J . B o b e l i s 
Buvęs VLIKo pirmininkas 

LR Seimo narys 

• Eksperto pa ta r imas yra 
didelė paguoda, nors j i s ir bū
tų neteisingas. 

Anonimas 



UKRAINOS ATEITIES 
PERSPEKTYVOS 

ZENONAS PRŪSAS 

Su ukrainiečiais mus iš da
lies riša bendra istorija ir pa
našus likimas. Abi tautos ken
tėjo nuo grobuoniškų kaimy
nų. Kartu pergyvenom Sibiro 
tremtį. Abiem tenka gyventi 
labai imperialistiškai nusitei
kusio kaimyno Šešėlyje. Dar 
vienas panašumas: ir apie 
juos, ir apie mus yra labai 
mažai žinių pasaulinėje žinia-
sklaidoje. Todėl su susido
mėjimu perskaičiau ką tik pa
sirodžiusią Anatol Lieven kny
gą: „Ukraine & Russia: A Fra-
ternal Rivalry", United States 
Institute of Peace Press, Wa-
shington, D.C., 1999. Lieven 
taip pat yra autorius premi
juotos knygos „The Baltic Re-
volution", apie kurią „Drauge" 
jau buvo rašyta. Todėl su 
JJraugo" skaitytojais norėčiau 
pasidalinti ir su kai kuriomis 
jo naujosios knygos mintimis. 

Ukraina teritorija ir gyven
tojų skaičiumi yra panaši į 
Prancūziją, ten gyvena 52 mi
lijonai žmonių. 1991 metais 72 
proc. save laikė ukrainiečiais, 
22 proc. — rusais, o 6 proc. 
buvo kitokių tautybių: žydai, 
graikai, bulgarai ir kiti. Pami
nėtina, kad tarp save laikan
čių ukrainiečiais apie trečdalis 
namuose naudoja rusų kalbą. 
Todėl iš tikrųjų tik apie pusė 
gyventojų kalba ukrainietiš-
kai, kuri yra oficiali krašto 
kalba. Ji buvo padaryta vals
tybine dar pirmojo prezidento 

~ Kravčuk prezidentavimo lai
kotarpiu. Bet antruose rin
kimuose jis pralaimėjo rusa-
kalbiui ukrainiečiui Kučmai, 
kuris ukrainietiškai labai silp
nai kalbėjo ir kuris prieš pre
zidentinius rinkimus žadėjo 
įpilietinti ir rusų, kaip antrąją 

-valstybinę kalbą. Dėl to už jį 
! ^balsavo dauguma rytinės ir 

pietinės Ukrainos dalies bal
suotojų, kur yra daugiau pra
monės ir kur daugiau rusų. Po 
išrinkimo Kučma išmoko gerai 
kalbėti ukr? ;nietiškai ir apie 
padarymą n.sų kalbos antrąja 
valstybine kalba lyg ir primir
šo. Jis kilęs iš Černihiv (Čer
nigovo), iš šiaurinės Ukrainos 
dalies ir nelauktai tebetęsia 
Kravčuko pradėtą atukraini-
nimo programą, pavyzdžiui, 
grąžinimą ukrainiečių kalbos, 
kuri carų ir sovietų laikais bu
vo išstumta iš miestų ir iš 
valdžios įstaigų. J i daugiausia 
išsilaikė tik kaimuose. Tik va
karinėje Ukrainos dalyje, kuri 
caro laikais nepriklausė Rusi
jai , išsilaikė ir miestuose, pa
vyzdžiu Lvove. Taigi, galima 
išskirti tris Ukrainos sritis: 
vakarinę, kurioje yra susispietę 
tautiškiau susipratę ukrainie
čiai; rytinę ir pietinę dalį, 

įskaitant ir Krymo pusiasalį, 
kur yra didesni rusų ir rusiš
kai kalbančių ukrainiečių pro
centai; ir centrinę — šiaurinę 
dalį, kuri yra didžiausia. Ten 
yra labai daug mišrių ukrai-
niečių-rusų šeimų ir daugelis 
tautiškumo atžvilgiu yra gana 
neutralūs. Įdomu ir su pačia 
ukrainiečių kalba. Vakarinėje 
dalyje jaučiama lenkų kalbos, 
o rytinėje-pietinėje — rusų kal
bos įtaka. Centrinėje dalyje 
gyveną ukrainiečiai išlaikė 
gryniausią ukrainiečių kalbą. 

Sugriuvus Sovietų Sąjungai, 
dauguma ne tik ukrainiečių, 
bet ir etninių rusų balsavo už 
Ukrainos nepriklausomybę, 
net ir vietovėse, kur gyveno 
daug rusų. Pavyzdžiui, anglies 
kasyklų mieste Donetske už 
nepriklausomybę balsavo 86 
proc. Visoje Ukrainoje net 90 
proc. pasisakė už nepriklau
somybę. Kadangi apie 22 proc. 
save laiko rusais, tai rodytų, 
kad tų rusų tautinis susiprati
mas nėra labai aukšto lygio. 
Gal daugiau nulėmė praktiš
kas galvojimas, gal daugelis 
tikėjosi, kad nepriklausomoje 
Ukrainoje ekonominė gerove 
bus aukštesnė, negu Rusijoje. 
Bet nuotaikos labai pasikeitė, 
kai ekonominis lygis Ukrai
noje krito dar daugiau, negu 
Rusijoje. Kravčuk, už kurį per 
pirmojo prezidento rinkimus 
balsavo net 61.6 proc., per 
antruosius rinkimus nebebuvo 
perrinktas. Buvo išrinktas 
Kučma, kuris žadėjo artimiau 
bendradarbiauti su Rusija ir 
padaryti rusų kalbą antrąja 
valstybine kalba. 

Ar Ukrainos rusai yra Rusi
jos „penktoji kolona"? Iš dau
gelio pokalbių su Ukrainos ru
sais ir iš jų veiksmų Lieven 
susidarė nuomonę, kad jie to
kiais nėra. Jie, jų tėvai ir pro
tėviai yra ten gimę, užaugę, 
visą laiką gyvenę tarp ukrai
niečių ir save daugiau sutapa
tina su Ukraina, o ne su Rusi
ja. Todėl daugelis gal norėtų, 
kad Ukraina pasidarytų Rusi
jos provincija. Bet būtų už ar
timą bendradarbiavimą, ypač 
ekonominėje srityje. Jie esą 
skirtingi nuo tų rusų, kurie 
gimę Rusijoje, bet per soviet
metį atsikėlę į Ukrainą. O to
kių esanti mažuma. 

Ar Ukrainai gresia rusiška
sis imperializmas? Lieven šiuo 
klausimu yra optimistas. Jis 
nemano, kad bent artimoje 
ateityje Rusija bandytų jėga 
okupuoti Ukrainą. Juk tai ne
mažas kraštas, turįs ginkluo
tų pajėgų ir bent dabar ga
lėtų apsiginti, kai Rusija yra 
kariškai silpna. Taip pat rusai 
kariai labai nenoriai kariautų 

Rusų ortodoksų Šv. Dievo Motinos bažnyčia Vilniuje. N'uotr Bernardo N's 

prieš „brolius slavus". O patys 
ukrainiečiai vargu ar norėtų 
savanoriškai pasidaryti Rusi
jos provincija. Net ir Ukrainos 
rusai. Kai Rusija buvo įsivėlu
si į Čečėnijos karą ir kai tele
vizija rodė iš ten karstuose 
grįžtančius rusų karius, gal ne 
viena Ukrainoje gyvenanti ru
sė motina (taip pat Latvijoje 
bei Estijoje) slapta džiaugėsi, 
kad negyvena Rusijoje, kur ir 
jos sūnums reikėtų kariauti 
Čečėnijoje. Kai paskutiniu lai
ku Rusijoje pagausėjo daugia
bučių pastatų sprogdinimai, 
gal ne vienas Ukrainos rusas 
džiaugiasi, kad gyvena Kijeve 
ar Donetske, o ne Maskvoje ar 
Petrapilyje. Bet visgi Ukrai
noje yra daugelis Sovietų Są
jungos atstatymo bei neprik
lausomų valstybių (ČIS) šali
ninkų, ypač tarp save lai
kančių rusais. Gal ne vienas 
jų pasvajoja apie „anuos gerus 
laikus". Lieven nebando spė
lioti, kas būtų už keliasdešimt 
metų, jei Rusijos meška su
stiprėtų ekonomiškai ir kariš
kai. Gal tada jai ir vėl grįžtų 
imperialistinis apetitas. Rusų 
daugumą (67 proc.) turįs Kry
mo pusiasalis ir jame esanti 
Rusijos nuomojama laivyno 
bazė Sevastopolyje galėtų būti 
pirminiu kivirčų šaltiniu. Ru
sija taip pat galėtų paspausti 
Ukrainą, sustabdydama naf
tos pristatymą. Bet. iš kitos 
pusės, Rusijos naftos ir de
gamųjų dujų vamzdynai į Va
karų Europą eina daugumoje 
per Ukrainą, todėl šr priemonė 
gal būtų brangoka. Rusai Uk
rainoje, ypač Kryme, gaištų 
surasti pretekstą agresijai. 
Juk lietuviška patarlė sako, 
kad jei nori mušti šunį. pagalį 
visada gali rasti. Iš kitos pu
sės, padėtis radikaliai pasi
keistų, jei Ukraina įstotų į 
NATO. Kol kas ji to nesiekia, 
nes neleistų Rusija ir daugelis 
Ukrainos gyventojų nebūtų 
tam palankūs. 

SĖKMINGAS LIETUVOS VERSLININKŲ 
VIZITAS ČIKAGOJE 

Spalio 31 d. popiet baigėsi 
Lietuvos verslo delegacijos, 
lydėjusios LR prezidentą V. 
Adamkų, keliones į Šiaurės 
Ameriką metu, lankymasis 
Čikagoje. Nepaisant, kad, su
trumpėjus vizito laikui, prezi
dentas V. Adamkus į Čikagą 
neatvyko, pavyko įgyvendinti 
visą LR generalinio konsulato 
Čikagoje ir JAV Lietuvių Ver
slo tarybos paruoštą, verslo 
delegacijos vizito programą. 

Renginiai prasidėjo ketvirta
dienio ryte JAV Lietuvių vers
lo tarybos ir keturiolikos Lie
tuvos verslininkų susitikimu 
konsultate. Vėliau Lietuvos 
verslo delegacija buvo prista
tyta Executive Club of Chica-
go (Čikagos regiono įmonių 
vadovų klubas) surengtuose 
priešpiečiuose, kur LR amba
sadorius JAV S. Sakalauskas 
padarė pranešiną apie verslo 
galimybes Lietuvoje. Vyko su
sitikimai Čikagos Pasaulio 
prekybos centre. Čikagos re
giono verslo rūmuose, priėmi
mas konsulate, dalyvaujant 
JAV lietuvių verslo tarybos 
nariams ir JAV firmų. įtrauk
tų į susitikimų programą, at
stovams. 

Šį kartą, bendromis konsu
lato ir JAV lietuvių pastango
mis ruošta programa akcenta
vo ne renginius, kur visa Lie
tuvos verslo delegacija dalyva
vo kartu, o susitikimus su ats
kiromis JAV firmomis, iš 
anksto parinktomis kiekvie
nam Lietuvos verslininkui in
dividualiai. Šie susitikimai vy
ko visas tris vizito dienas, tiek 
konsulate, kur kartais pri
trūkdavo kambarių deryboms, 
tiek Čikagos įmonių būstinė
se. Kiekvienas lietuvių versli
ninkas turėjo keletą susiti
kimų su parinktais partne
riais, ne vienam iš jų prireikė 

pakartotinio susitikimo užsi
mezgusiems ryšiams sukonk
retinti. Spontaniškas dialogas 
atokvėpio valandėlėmis išpro
vokavo ir iš anksto neplanuo
tus susitikimus. Maisto per
dirbimo pramones įmonių at
stovai turėjo galimybę lanky
tis stambioje maisto perdirbi
mo pramones technologijų pa
rodoje, vykusioje Čikagoje vi
zito metu. 

Malonu konstatuoti, kad vi
zito rezultatai susilaukė labai 
palankių Lietuvos verslininkų 
atsiliepimų, jiems išvykstant 
namo. Beje. daliai jų trijų vizi
to dienų nepakako ir jie pra
tęsė- savo viešnage Čikagoje. 
Verslininkų vertinimu, yra 
rimto pagrindo manyti, kad 
bent dalis kontaktų virs sutar
timis, atveriančiomis kelią 
Lietuvos įmonėms į JAV rinką 
ar atnešančiomis į Lietuvą 
JAV technologijas. 

LR G e n e r a l i n i s 
k o n s u l a t a s Čikagoje 

* P i r m u o s i u s moks lo me
t u s p radė jo Lietuvos karo in
žinerijos mokykla. įkurta Ats
kirajame inžinerijos batalione 
Kaune. Mokykloje inžinerijos 
pagrindus studijuoti pradėjo 
28 šauktiniai. Pasak mokyklos 
vadovo, ateityje čia mokysis ir 
Latvijos bei Estijos kanai . Mo
kykloje dirba 4 dėstytojai, 
ateityje jų turėtų būti apie 30. 
Vieno kario 40 dienų parengi
mo kursas kainuoja 1,000 litų. 
Steigiant mokyklą, Lietuvai 
padeda Danijos kariuomene 
— iš dalies finansuoja moky
mo programą, atvyksta danų 
lektoriai, lietuvių kariams su
daroma galini} be stažuotis 
Danijoje, iš Danijos gautu ne
mažai įrangos. 

Danutė Bindokiene 

Vienybė vardan 
Jėzaus Kristaus 

Tarp kaukėtų ..Hallovveen" 
linksmybių ir skaudžių žinių 
apie dar vieno didžiulio lėk
tuvo nukri t imą į šaltąsias At
lanto gelmes, galbūt pro dau
gelio dėmesį nepastebėtas 
prasprūdo labai svarbu.-
krikščioniškam pasauliui įvy
kis: sekmadienį, spalio 31 d., 
Vokietijoje. Augsburge, buvo 
pasirašytas dokumentas , su
mažinantis <deja. dar ne vi
siškai panaik inant i s ) sprūdį 
tarp Katal ikų ir Liuteronų 
Bažnyčios. 

Skilimas prasidėjo lygiai 
prieš 482 me tus , 1517 m., taip 
pat spalio 31 d., kai vokietis 
vienuolis augus t inas Marty
nas Liuteris (Martin Luther) 
prie \Vit tenberg bažnyčios 
durų prikalė raštą su 95 tezių, 
kviesdamas Ka tabkų Bažny
čios atstovus del jų diskutuoti. 
išsiaiškinti, galbūt kai ką pa
keisti. Liuteris , t a rp kitų 
punktų, ypač nesutiko su tei
gimu, kad tik tikėjimas ir geri 
darbai gali žmogų išgelbėti — 
jis tvirtino, kad žmogus bus 
išgelbėtas vien tikėjimu. Tiek 
Liuteriui, tiek kai kuriems ki
tiems ano meto šviesuoliams 
dvasininkams, ypatingą pasi
piktinimą kėlė vadinamosios 
indulgencijos, kai nuodėmių 
atleidimas buvo „pardavinėja
mas" jo prašant iems žmo
nėms. Tai iš tikrųjų nebuvo 
Bažnyčios taisyklė, bet dar 
vienas įrodymas, kad ..Žemes 
vaikai yra gudresni už šviesos 
vaikus"', ka ip viename palygi
nime išsireiškė pats Jėzus. J ie 
mokėjo pasinaudot i proga ir 
išgauti iš tur t ingų nusidėjėlių 
dideles s u m a s pinigų bei gau
sių žemių, žadėdami už tai 
jiems dangaus karalystę. 

Užuot diskusijų. Martyno 
Liuterio tezės susi laukė pas
merkimo ir ilgainiui tapo re
formacijos pradžia. Liuteris 
1521 metais buvo ekskomuni
kuotas, bet j a u tuo metu visas 
Europos žemynas pasidalino į 
jo pasekėjus ir tebesilaikan
čius Romos Katalikų tikėji
mo. Ypač protes tant izmas pa
plito Vokietijoje, vėliau dar 
suski ldamas j naujas šakas — 
metodistus, baptis tus, angli
konus ir daug kitų. Šiuo metu 
Evangelikų Liuteronų judė
jimui priklauso apie 60 mili
jonų žmonių (daugiausia Vo
kietijoje, Švedijoje. Danijoje, 
JAV,, o Katal ikų Bažnyčia vi
same pasaulyje turi per vieną 
milijardą nar ių . 

Tai, kas įvyko spalio 31 d. 
Augsburge 'maždaug toje pa
čioje vietoj \ kur pirmąsyk su 
savo 95 tezėmis į viešuma 

išėjo M. Liuteris), yra dešimt
mečių ir įtemptų pastangų 
prasidėjusių su Vatikano II 
Susirinkimo ekomeniniu sū
kiu, pasekme. DeKlaraciją, po 
sekmadienį koncelebruotu Mi
šių Šv. Onos bažnyčioje Augs
burge pasirašė Šv. Sosto Ta-
i • - -Patinančios krikščio
nių \ -v- .. vad - kardino
lą- Edvvard Cassidy ir Pasau
lio Liuteronų federacijos prezi
dentas vyskupas Christian 
Krause. Šio. galbūt ..vieno 
svarbiausių Bažnyčių istori
joje", dokumento pasirašymą 
stebėjo apie 600 dvasininkų 
tiek katalikų, tiek liuteronų. 

Dokumentas vadinamas 
..Bendra nuteisinimo doktri
nos deklaracija". Juo atšau
kiami prakeiksmai, kuriuos 
XVI amžiuje liuteronai ir ka
tal ikai paskelbė vieni kitiems. 
Deklaracijoje teigiama, kad 
dabar abi Bažnyčios gali 
skelbti ..bendrai sutariančios, 
kad nuteisinimą suteikia Die
vo malonė per tikėjimą Jė
zumi Kristumi". 'Berlynas. 
Reuters-BNS, lapkričio 1 d.» 

Ar tai reiškia, kad dabar 
t a rp katalikų ir evangelikų-
liuteronu panaikinti visi skir
tumai? Toli gražu ne! Tačiau 
tvir tas žingsnis žengtas i 
krikščionių vienybe, kurią 
skelbė Jėzus Kristus. Besibai
giant antrajam tūkstantme
čiui daug atskirų P>ažnyčių 
vis daugiau dėmesio pradeda 
kreipti į savo Mokytojo žo
džius, vyksta dialogai ir sten
giamasi ieškoti, kas jungia, 
ne. kas skiria. Ypač tuo 
rūpinasi katalikai su dabarti
niu popiežiumi Jonu Paulium 
11 priešakyje. Skiriama pir
menybė diskusijoms su Rytų 
Ortodoksu bažnyčia, pradėtas 
dialogas su anglikonais, dialo
gai užmegzti ir sėkmingai tę
siami Airijoje. Ispanijoje. Pie
tų Amerikoje, net Afrikoje. 
Tiesa, ne visi katalikų dvasi
ninkai, kaip ne visi ir protes
tantų teologai, tokiam ekume
niniam judėjimui pritaria, bet 
visgi yra pakankamai jį re
miančių ir įsitikinusių, kad tai 
t ikrasis Kristaus mokslo seki
mas. Juk Jėzus yra prižadėjęs, 
kad Žemėje bus vienas Pie
muo ir viena avide, tad ypač 
prasminga, bestovint ant tre
čiojo tūkstantmečio slenksčio. 
dėti pastangas tą pavedimą 
vykdyti. Šio šimtmečio būvyje, 
kaip ir ankstesniais, mūsų 
planeta pergyveno daug susi
skaldymu ir šiurpių to pasek
mių. Kiekvienas žingsnis vie
nybes link yra labai džiugus ir 
sveikintinas. 

Nr.l 

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT 
RIMVYDAS SIDRYS 

Triukšmingai skrodžiantis vandenį, laivas sustojo ir 
į jį įlipo vienas naujas keleivis. Tai buvo kareivis žalia 
uniforma su raudona žvaigžde ant kepurės. Pasidarė 
nejauku. Negalėjau atitraukti akių nuo tos raudonos 
žvaigždės. Ar nenulašės iš jos kraujo lašas? Juk taip 
persunkta krauju ta penkiakampė žvaigždė, kiniečių, 
rusų, lietuvių krauju. Milijonai žmonių turėjo pakloti 
savo gyvybes, idant išsilaikytų ta beprotiška Stalino 
bei Mao sistema. 

Tai buvo pirmasis Kinijos įspūdis, stiprus ir sukre
čiantis. Mes plaukėm iš laisvojo Hong Kongo į 
Guaugzhon ir tik ką praplaukėm Kinijos sieną. Jau tą 
patį rytą mus užplūdo galybė naujų įspūdžių, man
ding, ir mes patys buvom kiniečiams įspūdžių šaltinis. 
Žiūrėjo jie į mūsų vakarietiškus veidus, mūsų dideles 
apskritas akis tuo pačiu žvilgsniu, kuriuo žiūrima į 
žvėris zoologijos sode. Kaip nesistebėti, dar prieš dve
jus metus mes buvome „pasiutę kapitalizmo šunys", o 
dabar štai esame laukiami Socialistinės Respublikos 
svečiai. O tačiau į musžiūrinčiųjų žvilgsniuose jautėsi 
bukumas, nedrąsa. Jų žvilgsniai buvo trumpi, be akių 
ryšio, į mus buvo galima žiūrėti, bet nesiartinti. Veltui 
būtum ieškojęs jų veiduose lengvos šypsenos. Kur aš 
tą žvilgsnį matydavau? Taip, keturiasdešimtaisiais 
metais rusų kareivių akyse, kai jie apdulkėję, išsekę 

būdavo sunkvežimiais vežami per Panevėžio gatves. 
Tai buvo mano asmeniškas išgyvenimas, nežinau, ar 

mano bendrakeleiviai amerikiečiai pajuto tą nužmo
ginto žmogaus akių žvilgsnį. Bet visiems buvo akivaiz
dus Kinijos žmogaus įstatymas į rėmus. Aplink mus 
vaikščiojo kiniečiai ir visi jie vilkėjo tamsiai mėlynom 
pižamom. Sakau pižamom, nors tai buvo gatvės rūbai, 
bet daugiau negu bet ką, jie primine pižamas, o sukir
pimas buvo tas pats, kaip Vao paveiksluose. Vėliau 
važinėjom po kitus miestus ir neužmirštamą įspūdį 
paliko žmonių minia sekmadienio popietį Shanghai 
mieste. Tiršta masė žmonių, palengva judančių, be
veik vienas prie kito prisiglaudusių, atrodė, jeigu lytų, 
grindinys liktų sausas. Ir visi žmonės vien tik mėly
nais rūbais, visi iki vieno to paties atspalvio, many
tum, kad gal turėjo būti vienas fabrikas, gaminantis 
tuos pačius rūbus visai Kinijai. Eismo valandomis tas 
mėlynumas išsiskirdavo į dviračių masę. Visos gatves 
užsipildydavo dviračiais. Automobilių kaip ir nebuvo, 
kur ne kur viena kariška mašina ir mūsų autobusas, 
labai palengva skiriantis sau kelia pro dviračių srau
tą. Puskilometrines aikštės darbo metu užpildytos 
sustatytais dviračiais, kiek akis užmato. O kokias 
naštas kiniečiai dviračiais veždavo, tai tik fantazija 
galėjo apriboti. Trys žmones, dvi avys, gal dvidešimt 
ančių, pusvežimis šieno, stalas ir dvi kėdės — viskas 
sutilpdavo ant to vieno dviračio. 

Bet tai buvo prieš 17 metų... Ir kodėl tie kasdieninio 
gyvenimo vaizdai pasiliko tokie ryškus, ir rikiavosi at
mintyje lygiateisiškai su pagodomis, imperatorių rū
mais, didžiąja Kinų siena, moliniais Xiano kareiviais? 

Ar todėl, kad po septyniolikos mėtų. gnzes ; Kiniją, 
pamačiau, kad Kinijos kasdienybė pasikeitė negrįž
tamai9 

Mano antroji kelionė į Kinija šį sykį prasidėjo Los 
Angeles. Ugnimi alsuojantis, sprausminis lėktuvas 
nešė mus dvylika valandų, iki nutūpė Soul mieste. Dvi 
valandas galėjom pramankštinti sustingusias kojas, 
vaikščiodami po oro uosto salę. dar dvi valandos skri
dimo, ir mes jau buvom Beidžinge. Grunės vadovas 
Davė surinko mūsų pasus ir po penkių minučių 
pražygiavom pro muitininkus. Pirmas nustebimas. — 
kodėl niekas nesirausia po mūsų lagaminus, ieško
damas nežinia ko. kaip tada per pirmąja kelionę0 Šį 
sykį iš karto Į autobusų, ir mes jau važiavom Bei-
džingo gatvėmis. Kažko pasigedau. Tikrai, argi čia Ki
nija0 Kur jos dviračiai0 Tam. atrodo kiniečiai nuo dvi
račių sulipo į automobilius. Automobiliai, kurių prieš 
17 metų buvo tik kur ne kur. dabar užpilui.' gatves, su
sigrūsdavo prie kiekvieno šviesoforo. Dviratininkui 
buvo nustumti j siaura taką prie šaligatvių. 

Greit privažiavom viešbuti. Tai buvo kitas netikė
tumas. „Capital' viešbučio prieangis buvo erdvus kaip 
koncertų sale. blizgėjo marmurinės grindys, aukšti va
zoniniai augalai rikiavosi palei sienas. Nebyliom šyp-
senom prisidengę, šmėkščiojo tarnai, prie keltuvo 
stovėjo graži kinietė su skelto sijono suknele, kurios 
vienintelis darbas buvo šypsotis ir ranka rodyti, kad 
štai, va čia, yra keltuvas. Viešbučio kambarys atrodė 
daugiau kaip salonas, negu miegamasis, ant šoninio 
staliuko jau stovėjo virdulys su karšta arbata ir py
ragėliais. Prie lovos radom mums skirtas pižamas, pa

laidinį ir šlepetes. Ir. aišku, mini-baras. nors tas baras 
buvo iš esmės maža krautuvėle. Be visokiu gėrimų, 
s t iprių ir silpnų, čia galėjai, paleidęs savo prabangos 
instinktą, mėgautis įvairiais šokoladais, džiovintais 
vaisiais , sausainiais. Prieš susiviliojant. tačiau reikėjo 
prisiminti , kad prieš išsiregistruojant. iš ryto. gal tau 
da r tebemiegant. įsiverš tarnautojas tikrinti kiek 
mini-baro gėrybių tu suvartojai Mane stebino ne tiek 
pati prabanga, kuri nesiskyrė nuo ištaigingu viešbučių 
Amerikoje ir Europoje, bet ypač skirtumą- tarp šio 
viešbučio ir ano. i kurį patekau per mušu pirmąją ke
lionę Guangzhon. Tada vadovai mus su pasididžia
vimu nuvežė į „Baltąjį Debesį" — naujausia ir di
džiausią miesto viešbutį. „Baltasis Debesis'" buvo tipiš
kas sovietines statybos cementinis blokas su spartie
t i ška įrengimu labai primenančiu Amerikos universi
teto bendrabučio kambarį. Per tris savaites Kinijoje 
tada matėm visokių viešbučių. įsigavom juos rūšiuoti 
pagal tai. ar kambary būdavo daug tarakonų, ar ne. 
Bet buvo ir viešbučių, kurie paliko malonu prisimi
nimą, jie buvo perdirbt: iš senovės didikų rūmų. jų 
va r tus saugodavo žiaunos išvaizdos bronziniai liūtai. 
Vienas viešbučio kambarys man tada šukele didele 
nostalgiją: ant rašomojo stalo radau rašalinę su plunk
snakočiu. — lygiai tokia, kokią vartodavau, bodamas 
pradžios mokykloj. — archeologines \.-rtos rašymo sis
tema, su kuria neteko susitikti gal 50 metų. 

Pirmasis popietis Beidžmge buvo laisvas. Su S H H 
kambario draugu. Danielių aptarėm, kaip ta- valan
das išnaudoti. 

rBus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

PRIEŠ 50 METŲ KINIJOJE 
PRASIDĖJO PERSEKIOJIMAS 

Prieš 50 metų. 1949-ųjų spa
lio 1 dieną, buvo paskelbta Ki
nijos Liaudies Respublika. Ša
lies sostinė jubiliejų pasitiko 
gražiai išpuošta, tačiau saugu
mo struktūros ir policija pe
rėjo į kovine- parei gt), nes bi
jojo demonstracijų. 

Štai jau penkis dešimtme
čius didžiausią pasaulio vals
tybę Kiniją valdo komunistų 
partija, pamindama 1.2 mili
jardo žmonių laisvę ir teises. 

sekiodama jų tikėjimą. 
Kaip visa tai prasidėjo. Vokie
tijos katalikų žinių agentūrai 
KN'A papasakojo 88 metų ku
nigus Johanu Flekner, kuris 
per 1949 metų įvykius dirbo 
misijose Kinijoje. 

Tėve J o h a n n , ka ip prisi
m e n a t e t u o m e t i n i u s įvy
kius? 

Nusivylimas prasidėjo jau 
1945 metais, kartu su japonų 
(kurie buvo okupavę didžiąją 
dal) Kinijos) kapituliacija ir 
Antrojo pasaulinio karo pabai
ga. Mes manėme, kad dabar 
ateis ..rožiniai" laikai. Bet at
sitiko visai kitaip: prasidėjo 
ketverius metus trukęs pi
lietinis karas ' tarptautinės 
Cniaag Kai-shek vadovauja
mos Kinijos vyriausybinės ka
riuomenės ir Mao Zedong 
komunistinių daiinių. kuriuos 
apginklavo ir palaike stalinis
tinė Sovietų Sąjunga. Komu-
n.>tai galų gale paėmė val
džią, o Chiang Kai-shek šali
ninkai pasitraukė \ Ta'ivaną). 

Bažnyčia irgi dėl to nu
kentėjo? 

Raudonieji sušaudė tris mū
sų bendruomenės tėvus. Aš 
pats t Kinijos politine ateitį 
žvelgiau su pasitikėjimu, todėl 
išsitraukiau iš spintos teisėto 
prezidento Chiang Kai-shek 
paverksią ir pakabinau jį ant 
sienos. Tačiau vienas mūsų 
bendruomenės narys man sa
kė taip nedaryti, nes visur ap
link jau įsivyravo raudonieji. 
Tada paveikslą nukabinau. 

Ar galėjo t u o m e t misio
nier iai toliau d i rb t i? 

Kai kurie iš mūsų galėjo. 
Tačiau 194^ metais, ten buvu

si mūsų bendruomenes semi
narija buvo perkelta į pietinę 
Kenijos dalį. Aš likau dirbti 
kunigu Jenčo vyskupijoje. 
1949 metų spalio 1-ąją Pekine 
Mao Zedong paskelbė: „Kinija 
pakilo, pasaulis tegul dreba!" 
Taip jis pasakė, ir iki šios die
nos jie ikomunistas- ten valdo. 

Ar d a u g jūsų b e n d r u o 
m e n ė s mis ionier ių t u o m e t 
buvo Kinijoje? 

Labai daug jų paliko šalį j au 
prieš 1949 metus. Sužinojome, 
kad kalnuose, vakarinėje ša
lies dalyje, viename trapistų 
vienuolyne buvo išžudyti visi 
vienuoliai. Raudonieji nužudė 
ir tris mūsų bendruomenės 
narius. Todėl daugelis pasi
traukė. Prieš 1945-1949 metų 
pilietinį karą Kinijoje dirbo 
330 kunigų ir 220 seserų vie
nuolių iš mūsų bendruomenes. 

O k o d ė l j ū s l ikote? 
Mekas iš mūsų nenorėjo 

išvykti. Su manimi vyskupi
joje laisvi buvo likę tik šeši 
kunigai. Dauguma kitų ku
nigų, taip pat trys vyskupai 
jau buvo įkalinti. 

Ar nu jau tė te , ką a t n e š 
k o m u n i s t ų valdžia Kinijos 
Bažnyč ia i? 

Nors visą laiką buvo teigia
ma, kad mes esame „išva-
duoti"\ buvo aiškus pagrindas 
tuo netikėti. Ant mūsų vienuo
lyno sienos kompartijos nariai 
dideliais rašmenimis užrašė: 
.,Laisvė visoms religijoms, ap
sauga užsieniečiams''. Raudo
nieji visada skelbė didingus lo
zungus. Mes norėjome tuome
tinį internuricijų Riberį įtikin
ti, kad mūsų pastatams — 
drauge su bažnyčia turėjome 
kitų didelių vienuolyno ir se
minarijos pastatų — būtų ga
rantuota apsauga. Tačiau tuo
met nuncijus sakė, kad komu
nistai nėra jokie Bažnyčios 
persekiotojai, o tik šalies re
formatoriai. Deja' 

Be tg i Kinijos k o m u n i s t a i 
g a r a n t a v o religijos la isvę? 

Taip, tačiau tik teoriškai. 
Kai kartą, belankant provinci
jos krikščionis, mane užsipuo
lė ir išvaikė mūsų susirin
kimą, aš parodžiau į su savimi 

S K E L B I M A I 

Tanko vietoje — kryžių kalnelis Prieš 10 metų (1989 > Kaune bi. 
išvaduotojas". 

demontuotas paminklas ,.Tankas 
Nuotr. Eltos 

turėtos Konstitucijos tekstą. 
Komunistų pareigūnai man 
pasakė: „Tai mūsų nedomina". 

Kas vyko to l iau va ldan t 
Mao Zedong? 

1950 metais baigėsi religijos 
laisvė ir užsieniečių apsauga. 
Prasidėjo kunigų ir vyskupų 
persekiojimas. Vėliau, per va
dinamąją kultūrinę revoliu
ciją, bažnytinis gyvenimas bu
vo visiškai sunaikintas ir pas
maugtas. „Ketveri metai rau
donajame pragare", taip vie
nas kunigas apibūdino savo 
praleistą laiką Kinijos komu
nistų nelaisvėje. Antra vertus, 
kiek žinau, nors kalėjime buvo 
sunku, buvo ir prievartinis 
sunkus darbas, tačiau komu
nistai rūpinosi, kad niekas ne
mirtų, nes jie nenorėjo, kad 
Kinijos Bažnyčia turėtų kan
kinių. 

Kokia buvo Bažnyčios 
persek io j imo specif ika? 

Visais metodais buvo siekia
ma vieno — Bažnyčios nieki
nimo ir šmeižimo. Labiausiai 
mėgstami kaltinimai — šni
pinėjimas užsienio žvalgy
boms arba kokie nors finansi
niai piktnaudžiavimai. Tačiau 
man nieko neatsitiko. 

Gal n e k r i k š č i o n i š k o m s 
rel igi joms b u v o ger i : u? 

Ne, komunistai kovojo su 
visomis religijomis. Paskuti
niam budistų vienuoliui mūsų 
vyskupijoje aš pats daviau pi
nigų kelionei, kad jis galėtų 
išvažiuoti. 

N e p a i s y d a m a v isko , B a ž 
nyčia Kinijoje i šgyveno? 

Taip, išgyveno. Geriausias 
pavyzdys yra mūsų Šv. Augus
tino vienuolynas 'šiame vie
nuolyne prie Bonos. Vokieti
joje, dabar gyvena tėvas J . 
Flekner), kuriame yra dešimt 
seminaristų iš Kinijos. 

Kodėl 1955 m e t a i s pa l i 
ko te Kini ją? 

Tai buvo sunkūs laikai. Aš 
jau dešimt metų neturėjau pa
so, o valdžia nenorėjo man 
kito išduoti. Pagaliau 1955 m. 
kovo 2 d. turėjau išvykti. Vis
kas buvo mandagiai ir korek
tiškai atlikta. Bet nuvykęs į 
Honkongą patyriau sunkų sie
los sukrėtimą. Visą laiką sau 
prikaišiojau: gal turėjau ten 
pasilikti? 

* * * 
Misionierius tėvas J . Flek

ner gailisi, kad išvyko iš Kini
jos, palikęs savo tikinčiuosius. 
Tačiau jis vis tiek ne t rukus 
būtų buvęs išvarytas kar tu su 
visais kitais užsieniečiais dva
sininkais. 1956 metais komu
nistinė Kinija nutraukė di
plomatinius santykius su Va
tikanu ir visiems' misionie
riams buvo liepta palikti Ki
niją. 1957 metais buvo įkurta 
Kinijos kataliku patr iot inė 
sąjunga, kuri nepripažįsta Po
piežiaus primato. „Patriotinė" 
Bažnyčia pati sait skir ia (pa
lankius komunistiniam reži
mui) vyskupus, tuo t a rpu išti
kima Šventajam Sostui Kini

jos Katalikų Bažnyčia dėl ne
siliaujančių persekiojimų buvo 
priversta nueiti į pogrindį. 
Vatikano nunciatūra buvo 
perkelta į Taivaną. 

Tokia sudėtinga Kinijos ka
talikų bendruomenės padėtis 
liko iki šiol. Todėl tuo metu, 
kai oficialusis Pekinas švenčia 
Liaudies respublikos jubiliejų, 
Kinijos Katalikų Bažnyčia mi
ni savo persekiojimų penkias
dešimtmetį. Nors buvo daug 
represijų, pogrindžio Bažny
čiai priklauso milijonai kata
likų, veikia pogrindine vysku
pų. konferencija. Daugelyje 
vietinių parapijų priklausy
mas „patriotinei" Bažnyčiai 
tėra tik priedanga, norint iš
saugoti normalesnį bažnytinį 
gyvenimą, o kai kurie valdžios 
patvirt inti „patriotiniai" vys
kupai yra slapta susitaikę su 
Vatikanu. 

Tačiau .pogrindžio katalikų, 
ypač pogrindžio kunigų ir 
vyskupų, persekiojimas, sulai
kymai Kinijoje tęsiasi, ir pra
nešimai apie šiuos žmogaus 
teisių pažeidimus nuolat pa
siekia laisvąjį pasaulį. Artė
j an t jubiliejinėms spalio 1-
osios iškilmėms represijos net
gi sustiprėjo, suimta daug ku
nigų, seserų vienuolių, ir pan. 

Visa tai rodo, kad Kinijos 
komunistų valdžia, kitaip nei 
sakoma jos oficialiose dekla
racijose, net nemano atkurti 
šalyje religijos laisvę. 

XXI amžius. 1999 m. Nr. 75 

SENIAUSIŲJŲ LIETUVOS 
VIENUOLYNŲ KELIAS 

Pradedamas antrasis Vie
nuolynų įtakos kelio tarpsnis 
— „Senųjų Lietuvos vienuo
lynų kelias", pranešė Kultūros 
ministerijos atstovas spaudai. 

Vienuolynų įtakos kelias — 
viena Europos Tarybos kultū
ros programų. Jų įgyvendi
nimui Lietuvoje prieš ketve
rius metus įsteigta viešoji 
įstaiga ,Baroko kelias Lietu
voje". Pirmasis Vienuolynų 
įtakos kelio tarpsnis Lietuvoje 
buvo įgyvendintas praėjusiais 
metais. Dabar, antrajame, nu
matyta sutelkti dėmesį į pir
muosius vienuolynus, įkurtus 
Lietuvoje keturioliktame — 
šešioliktame šimtmetyje. Pats 
seniausias — benediktinų vie
nuolynas buvo įsteigtas Tra
kuose, tačiau jo nebėra iš
likusio. Iš seniausių išlikusių 
Vilniuje yra pranciškonų vie
nuolynas ir jam priklausiusi 
gotikine Mergelės Marijos 
Dangun Ėmimo bažnyčia. Vie
nuolyno įsikūrimo data siekia 
1422-uosius metus. Bažnyčia 
dabar perduota pranciško
nams konventualams. 

Šiandieninė Europos kultū
ra, pasak programos koordina
torių, neįsivaizduojama be 
kultūrines tradicijos, ilgus 
šimtmečius puoselėtos vienuo
lynuose. Po antikines kultūros 

saulėlydžio vienuolynai tapo 
svarbiausiais intelektualinių 
vertybių puoselėjimo židiniais 
Europoje ir toli už jos ribų. 
Prie vienuolynų veikė moky
klos, bibliotekos, buvo moko
ma visų menų ir mokslų, rei
kalingų bažnyčios liturgijai — 
kaligrafijos, tapybos, muzikos. 
Todėl Europos Taryba ir skati
na artimiau pažinti šį pa
veldą. 

Projektas „Seniausiųjų Lie
tuvos vienuolynų kelias" penk
tadienį, rugpjūčio 6 dieną, 
buvo pristatytas Kultūros 
ministerijoje. Vienuolynų ke
lio renginiai vyks nuo rug
pjūčio 8 iki 15 dienos Vilniuje. 
Senuosiuose Trakuose, Kau
ne. (Elta) 

* Gdanskas. Rugsėjo 5 d. 
Lenkijoje, buvusioje Štuthofo 
koncentracijos stovykloje, da
bar muziejuje, paminėta Len
kijos okupacijos ir Štuthofo 
koncertracijos stovyklos 60-
ties metų sukaktis. Šioje kon
centracijos stovykloje, be kitų 
lietuvių tautos atstovų, kan
kintas ir kun. Alfonsas Lip-
niūnas, kurio palaikai prieš 
dešimt metų iš Lenkijos. 
Pucko miestelio, buvo perkelti 
l Panevėžio katedros šven

torių. Štuthofo koncentracijos 
stovyklos muziejaus teritori
joje šv. Mišias kartu su 
Gdansko arkivyskupu metro
politu bei keliolika svečių ku
nigų koncelebravo Panevėžio 
katedros klebonas mons. J. 
Antanavičius. Bendruomeni
nėje maldoje buvo prisimintas 
ir kunigas A. Lipniūnas. 
Aukščiausiojo prašant , kad šis 
kunigas būtų paskelbtas pa
laimintuoju. 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOHUO> NAUįSVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Franfc Zapofcs ir Off Mgr. Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 We«t 95* Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)561-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Vidutinio amžiaus moteris ieško 
darbo, gali prižiūrėti, slaugyti 
vyr. amžiaus žmones, gaminti 

maistą, gyventi kartu. 
Tel. 708-344-1656, Birutė. 

Subrendusi moteris ieiko darbo 
savaitgaliais pietvakarių rajonuose 
arba gali globoti vienišą senelį. 
Vairuoja automobilį. Skambinti 
tel. 708-532-3415 vakarais. 

Ilfltt 

GREIT PARDUODA 

£ 2 ^ RE/MAX 
^REALTORS 

offc (773) S86-59S9 
home (708) 425-7160 
pagcr (708) 886-4919 

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

Vyresnio amžiaus moteris, 
tunnti žalią kortelę, ieško 

darbo. Galėtų dirbti 
kompanijone, prižiūrėti 

senesnius žmones. Siek tiek gali 
susikalbėti angliškai. Gali 

vairuoti automobili. 
TeL 732-477-7229. 

FOR SALE VILNIUS AREA 
A beautiful modem 5 bedroom 300 
sųuare meter home on Antakalnio St. 
at the end of Saulėtekio A ve., situated 
on a 16 arės sized lovely forested plot 
10 min. dhve to the centre of Vilnius. 
Every modem convenience, including 
bath house. Gym. basketball and bad-
minton couns and a spectacular 
barbec[ue area. This home comes fur-
nished and wuh modem appliances. 
TV, w/d, d/w, mjcrowave. etc. The ask-
ing price is just $295.000. Please call 
617-864-6914 for funher details. (Truly 
a one of a kind property.) w»9 

HELP WANTED 
Banquet Waitress and Kitchen 

help. English not necessary. We 
speak Lithuanian + some Polish. 

Flexible Days + Hours. 
Apply in Person at: 

Hkkory Hflb Country Club 
8201 W. 95th S t 

Hkkory Hills, Illinois. 

SKAMBINKITE PIGIAI ?! 

PASIRINKITE 
• 

Tfekgroup-

V a i r u o t o j a s j ū s ų 
p a s l a u g o m s ! 

Vežu į darbo agentūras, sutinku 
oro uoste. Tel. 773-368-4358 
arba 773-925-4984, Raimedas. 

•na 

BALT1A 

;x 

>4EXPRESS 
< CO. LTD. 

Prez. Vidmantas Rapšys 
Menedž. Algimantas Bamiškis 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI l 

LIETUVĄ 
Laivu 

priimami iki lapkričio 9 d. 
kasdien 

7269 S. Harfem Avė.. — 
Bridgeriew, IL 60455 

T a l-800-SPARNAI: 1-100-772-7624 
1554 Carmen Drive, Eik Grove 

Village, IL 60007 
TeL imAMBER XP; 1-8M-262-3797 

Jaunimo centre šeštadieniais 
Skambučiai į Lietuvą 12 c/min. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau 
dabar! 

20 svarų statinaitė — $34.00 
8 svarų statinaitė — $20.00 

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 

Home Health Care IntL 
Ageucy 

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

Skambinti Phil, 
tel. 414-763-2615. 

* Kalvarija (Marijampolės 
r.). Rugsėjo 12 d. vyko ne tik 
Švč. Mergelės Marijos Vardo 
atlaidai, bet ir didelė šventė, 
skirta 2000-iesiems metams. 
Ją organizavo Laisvalaikio 
centro direktorė Z. Veršinina, 
seniūnas J. Dirmeika, pri
sidėjo meno kolektyvai, vi
suomeninės organizacijos. Į 
šventę buvo pakviesti rajono 

Rekiamuok&Iš® 
773-5&S-9S«Mfe 
menininkai — Kazlų Rūdos 
literatų ir dailininkų klubo 
„Girių versmė" nariai, Kalva
rijos „Rasos" klubo literatai, 
Marijampolės klubo „Mūza" 
tautodailininkai. Organizuo
tos, parodos, mugės, vyko kon
certai, sporto varžybos, disko
teka. Gausus būrys para
pijiečių ir svečių susirinko į 
bažnyčią sumos šv. Mišioms. 

DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorinį sveikinimų leidinį. 
Koncertą „Genties Giesmes" atliks Čikagos LMA Dainava, 
Toronto Volungė ir Clevelando Exultate šių metų lapkričio 28 
dieną Mother McAuley gimnazijos patalpose, 3737 West 99* 
Street, Chicago, Illinois. Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus 
pasveikinti DRAUGĄ šia ypatinga 90 metų sukakties proga. < 

Vardas • 
Pavardė 
Adresas • 

Sveikinimo tekstas. 

• Auksinis puslapis $500 00 o Puslapis $100.00 
o Puse psl. $50.00 oKetvirtadalis psl. $25.00 

Sveikinimo auka $ 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
APIE ČIKAGOS 

LIETUVIŲ OPERĄ IR 
TEATRĄ 

Labai ačiū Algimantui A 
Naujokaičiui už tokį nuostabų 
vakaro, skirto Čikagos Lietu
vių operai, aprašymą („Drau
go" spalio 30 d. Literatūri
niame priede). Muzikologės 
Jūratės Vyliūtės knygos „Či
kagos lietuvių opera" pasiro
dymas buvo šio vakaro suren
gimo priežastis. Ačiū J. Vy-
liūtei už taip įdomiai ir išsa
miai parašytą knygą, už Čika
gos Lietuvių operos įsteigėjo ir 
pirmosios premjeros statytojo, 
neužmirštamojo VI. Baltru
šaičio žmonos Elenos Baltru
šaitienės didelį pasišventimą, 
prisidedant prie Čikagos lietu
vių operos istorijos ir VI. Balt
rušaičio gyvenimo aprašymų 
muzikologės J. Vyliūtės kny
gose. 

Taip pat adū rašytojai, poe
tei, aktorei, režisierei ir ver
tėjai už kalbą, pasakytą apie 
mūsų „Lingua gloriosa" kny
gos „Čikagos lietuvių opera" 
pristatymo metu. Tą kalbą 
reikėtų išsiuntinėti (ir tą tu
rėtų padaryti švietimo ar kul
tūros, o gal ir abi, ministeri
jos) visiems laikraščiams ir 
žiniasklaidai (prie kurios prik
lauso ir Čikagoj matoma „Pa
norama"), nes be angliško žo
dyno kartais sunku susigau
dyti, apie ką rašoma ar kalba
ma — tokia begalė angliciz-
mų. Birutė Pūkelevičiūtė sa
kė, kad didelį džiaugsmą pa
jusdavo širdy, kai su „mūsąja 
— senąja, nuostabiąja, beveik 
antikine kalba" galėjo nusi
leisti į „Carmina Buraną" ver
timo darbą. (Tą Carlo-Orffo 
kantatą ji išvertė Čikagos Lie
tuvių operai) Ir kaip nuosta-

. biai, skamba B. Pūkelevičiū-

. tės žodžiai „Tad tegu būna 
pašlovinta garbingoji mūsų 
kalba: Elevata sit lingua nos-
tra gloriosa". Ta pačia proga 
norėtųsi paprašyti, jog reži
sierė B. Pūkelevičiūtė pasta
tytų Vilniuje A. Škėmos „Ži
vilę", kad galų gale lietuviai ją 
pradėtų vaidinti užuot JDedia 
Vania". Čikagos išeivija turėjo 
ne tik operą, bet ir labai gerą 
teatrą. „Živilė" buvo pastatyta 
Čikagoje ir šitos, tikrai lietu
viškos dramos daug kas iki 
šiol neužmiršo, tai ir Lietuvoj 
būtų verta ją pamatyti. 

Emilija J . Valantinienė 
Chicago, IL 

TURI, IR LABAI DAUG 

l Aurelijos Balašaitienės 
(1999.09.24) klausimą „ar 
dantų gydymas nėra atskira 
specialybė, nieko bendro netu
rinti su burnos ligomis ir žan
dikaulių negalavimais?", kaip 
dantų gydytojas, jaučiu pa
reigą atsakyti. 

Pasaulyje labiausiai paplitu
si užkrečiama liga yra ėduo
nis (kariesas, dantų kaulo ge
dimas; angį. caries, tooth de-
cay). Kad pagerėtų nėra daug 
vilties, nes suaugę nesiliaus 
bučiavęsi, o tėvai nenustos 
bučiavę savo vaikų. Taipogi, 
nors atitinkamų antibiotikų ir 
būtų, vis tiek negalima bus 
jais nuo kūdikystės profilakti
niai gydyti nuolatiniai mažom 
dozėm, kad išvengtų ant dan
tų bakterijų kolonizacijų. Ne
galima, nes po kiek laiko bak
terijos priprastų ir pasidarytų 
atsparios tiems antibiotikams, 
kurie vėliau neveiktų, būtų 
nereikšmingi, gydant kitas li
gas. 

Daug žmonių serga ir prie-
dančio ligomis (parodonto; 
JAV-se: periodontium). Jos at
siranda dantenose (d. smege
nyse, gingivoje), danties šaknį 
dengiančiame cemente, prie-
dančio raištyje ir alveolėje, tai 
yra žandikaulio dalyje, kurio
je yra dantys — be dantų šie 

keturi audiniai yra atskiri, 
tačiau jie veikia priklausan
čiai vieni nuo kitų, kad išlai
kytų atitinkamą priedančio 
sandarą. Jie elastingai pri
tvirtina danties Šaknį prie 
žandikaulio. Tų priedančio li
gų sėkmingesniam gydymui 
yra laikinai naudojami ir an
tibiotikai. 

Blogas sąkandis dažnai bū
na piežastimi danties vainiko 
priešlaikiniam nusidėvėjimui, 
danties skilimui, smilkinio 
žandikaulio sąnario bei veido 
raumenų negalavimam. Tos 
ligos būna gydomos vienu, ke
liais ar net visais šiais būdais: 
dantų tarpusavio santykio iš
balansavimu, pakeičiant dan
ties vainiko formą natūraliu 
arba protezavimo būdu, suma
žinus arba padidinus žandi
kaulį chirurginiai, patobuli
nant dantų išdėstymą orto-
dontiniai („braces"). 

Būna ir gleivės ligų, ir dar 
kitokių. Bet jau vien iš pa
minėtų susidaro išvada, kad 
daugumas burnos ligų turi 
bendro su dantimis ir dantų 
gydytojai, JAV-se dantistai, 
Lietuvoje gydytojai stomatolo
gai, yra tie pagrindiniai spe
cialistai, kurie jas gydo. Todėl 
dantų gydymas kaip tik yra ta 
specialybė ne „nieko bendro", 
bet labai daug bendro turin
ti su burnos ligomis. 

Leonidas Ragas, DDS 
Itasca, II 

KITAS SKRYDIS— 
KAUNO TUNELIU? 

Spalio 22 d. „Drauge" be rei
kalo džiūgauta Lietuvos lakū
no Jurgio Kairio rugsėjo 18 d. 
įvykdytu skridimu Vilniaus 
patiltėmis. Tuo įvykiu džiau
gėsi ir (nuovokos netekusi) 
Lietuvos spauda. 

Skridimas miešto patilte nė
ra aukštojo pilotažo, sporto ar, 
kad ir cirko akrobatikos, me
nas. Aukštąjį pilotažą ar ak
robatiką galima daug saugiau 
pademonstruoti laukuose. At
sakingi miesto pareigūnai to
kių „fokusų" neleidžia. Atsa
kingi profesionalai savo val
domomis mašinomis nerizi
kuoja nei žiūrovais, nei viešojo 
naudojimo pastatais. Kai Či
kagoje koks „drąsuolis" prade
da kopti Sears dangoraižio 
išlaukine siena, ant stogo jo 
laukia policija ir psichiatras. 

Kažin, koks bus kitas šio pa

saulinio garso lakūno skrydis? 
Gal praskris prie Kauno esan
čiu geležinkelio tuneliu? 

Antanas Dundzila 
McLean, VA 

GARBĖS VERTI LIETUVIŲ 
RADIJO DARBUOTOJAI 

Stasė V. Pautienienė š.m. 
spalio 21 d. J)rauge", savo 
straipsnyje „Kalifornijos Lie
tuvių radijo pradžia", išsamiai 
ir tiksliai ją aprašė. Yra verta 
pažymėti, kad Los Angeles 
Lietuvių radijo steigime ir jo 
vadovavime ji buvo pirmūnė, 
kurios dėka radijo valandėlė 
pasiekė aukšto kultūrinio ly
gio. 

1988 m. man perėmus Los 
Angeles Lietuvių radijo va
landėlės vadovavimą, S. Pau
tienienė buvo tikrąja to žodžio 
prasme „modus vivendi". J i 
patarė, davė idėjas radijo dar- * 
bui, įvairumui, ir jo tolimes
niam progresavimui. 

Baigiant noriu pažymėti, S. 
Pautienienės kitą meninį ke
lią — tai muzikės-solistės pa
sirodymai visuose didesniuose 
Los Angeles lietuvių rengi
niuose. J i savo gražiu balsu ir 
solo dainomis žavėjo losange-
liečius daugelį metų. 

Vytau tas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

GIGANTIZMAS IR 
DEMOKRATIJA 

Senais laikais bendrovės bu
vo įsteigtos karalių labai siau
riems tikslams. Šiandien jos 
yra labai galingos, turinčios 
teises kaip paskiri žmonės. 
Jos sugriauna konkurentus ir 
vis plečiasi. Jos priverčia 
valstybių valdžias šokti pagal 
jų muziką. Prezidentas Jeffer-
son, atmindamas išverstą ar
batą Bostono įlankoje, pri
minė, jog korporacijos gali 
nustelbti žmonių laisvę. Pre
zidentas Lincoln sakė, jog rei
kia laimėti ne vien tik karą 
prieš sukilusias pietines vals
tijas, bet ir prieš korporacijų 
didėjančią įtaką. 

Šiandien tarptautinės kor
poracijos plečia savo įtaką 
Lietuvoje. Griūna valdžia. Ne
sutarimai Seime. Metamas še
šėlis ant prezidento. Mat, są
lygas diktuoja ne valstybė, o 
korporacijos. Tai yra pasauli
nė problema. Jos sprendimas 
yra pažaboti korporacijas, o 
nepasiduoti, kad būtų patys 
pažaboti. 

Saul ius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų valdybos pirmininką 
ALGI NORVILĄ, išlydėjus Tėvelį, 

A. t A. 
POVILĄ NORVILĄ 

į Amžino Poilsio vietą. 

Šiaurės Amerikos Ateitininkų Sendraugių 
valdyba 

Mielam jaunystės draugui 

AtA 
POVILUI NORVILUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ONUTĘ, sūnus, 
dukteris, anūkus, gimines ir visus jų artimuosius. Tegul 
jam būna lengva Amerikos žemelė. 

Aldona ir Juozas Leikiai 

A.tA. 
NANCY 

šioje žemėje užbaigus skausmų ir kančių kelionę, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos tėveliui 
VYTAUTUI MAŽEIKAI, jo šeimai bei artimiesiems. 

Irena ir Vytautas Ančikai 

Adelaida Balbatienė 

Kleofa Gaižauskienė 

Janina Jurašienė 

t Elena Purtulienė 

Sofija Salienė 

Jonė ir Vitas Staškai 

Prima Vaškelienė 

Sofija ir Stasys Vaikiai 

Elena Velbasienė 

A. t A. 
dr. DOMUI GIEDRAIČIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI reiškiame užuojautą. 

Filiae Samogitia korporantės 

£ STAMAUMMCC 

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

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more conventent 

than SAS. From Chicago, we 

offer daity servtee to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gfoes you a re*axed mom-

mg amVal for business or pieasure. 

When you're ready to return, youll 

enjoy uiM-tfiy travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And vrhether 

you fly Business Class 

or Economy dass, you can be 

sure our servtce w i be worid-class, 

and w i allow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Find out what a worW of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-80O-221-235O. For more infor-

mation and special offers. visit 

our website at www.flysas.com. 
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A . t A . 
TĖVAS JONAS KIDYKAS, SJ 

Pranešame draugams ir lietuvių visuomenei, kad 
1999 m. spalio 29 d. Čikagoje mirė tėvas Jonas Kidykas, 
SJ. 

Tėvas Kidykas gimė 1905 m. sausio 21 d. Lietuvoje, 
Žemaičių Kalvarijoje. Į Jėzuitų ordiną įstojo 1925 m. 
Baigė jėzuitų kolegiją Valkenburge, Olandijoje, ir buvo 
įšventintas kunigu 1935 m. rugpjūčio 27 d. Atvykęs į 
JAV 1937 m. įkūrė Čikagoje lietuvių jėzuitų vienuolyną 
ir buvo pirmasis tremtyje atsidūrusių Lietuvos jėzuitų 
vyresnysis. Kaip misininkas aplanke daugeli JAV 
lietuvių parapijų, o taip pat misionienavo Brazilijoje, 
Urugvajuje ir Kanadoje (Montrealyje;. Veikliai 
bendradarbiavo spaudoje. Paskutiniuosius metus 
praleido Tėvų Jėzuitų namuose Čikagoje. 

Dideliame liūdesyje liko giminės, Tėvai Jėzuitai, po 
pasaulį išsisklaidę draugai ir visa lietuvių visuomene. 

Velionis bus pašarvotas lapkričio 2 d., antradienį, nuo 
2 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Atsisveikinimas 7:00 
vai. vakare. 

Laidotuvių šv. Mišios lapkričio 3 d., trečiadienį, 10:00 
vai. ryto. Velionis iš Tėvų Jėzuitų koplyčios bus išlydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines, kuriose įvyks 
laidotuvių apeigos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir lietuvių 
visuomenę dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Tėvai Jėzui ta i . 

Mūsų ilgų metų draugą ir sponsorių VYTAUTĄ 
MAŽEIKĄ ir jo žmoną DANĄ, jo sūnus BART ir 
KEARNEY, netekus brangios dukters ir sesers 

A. t A. 
dr. NANCY MAŽEIKA, 

užjaučiame ir kartu liūdime. 

Alina ir Vandelinas Domanskiai 

Jonas Domanskis 

Rimas Domanskis su šeima 

A . t A . 
POVILUI NORVILUI 

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną ONĄ NORVILIENĘ, 
mūsų Heritage stovyklos ilgametę nuoširdžią talkininkę. 
Dalinamės netekties skausmu su visa NORVILŲ šeima. 

Lithuanian Heritage stovyklos Dainavoje 

vadovybė ir stovyklautojai 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

The Best to the Baltics! 
I N T E R N A T I O N A L 
952S South 79* Avenue, Hickory Hills, IL 60457 

PHONE: 

iJL, 

(708)430-7272 
(800)462-2584 

M I L E N I U M O 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE! *r* 

n*** 
SK946 
» M 
SKW3 
$K<*3 

r?OWI 
Ottap 
Stockhotn* 
ttnius 
GopenhjgBn 

To 
StoAtidro 
\ * * s 
Ojpenhtgen 
a * * j o 

Dapartur* 
4:30 pm 
9:20 tm *1 
12:45 pm 

- MOpm 

Tbn* AfTtoSl TlflW 
M O » r . - l 
K M 0 j m * l 
2:15 pm 
5:40 pm 

VIEČIAME PRALEISTI PASKUTINI ŠIO TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU G. T 
INTERNATIONAL IR LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA 

Didžiojoje filharmonijos salėje skambės pasaulinės muzikos šedevrai, atliekami 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, solistų bei baleto grupės Koncerto 

dirigentas — Maestro Juozas Domarkas. Prieš koncertą, būsite vaišinami šampanu 
ir vynu, pertraukos metu — skanėstais ir gėrimais. 

Vakarą t«sime puikiame baliuje „RADISSON" SAS ASTORI|A viešbutyje su 
vakariene griežiant orkestrui. 

| kelione taip pat įeina: skrydžiai su SAS, nakvynė „RADISSON" viešbutyje, 
Naujųjų metų dieną nepakartojamas — „brunch"! 

Smulkesnė informacija mūsų raštinėje 
KELIONĖS DATOS:1999 m. GRUODŽIO 27 d 
iki 2000 m. SAUSIO 5 d. 
KAINA IŠ ČIKAGOS: SI687.00 
KAINA IŠ NEW YORKO: SI 587.00 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

f| REZERVACIJOS SU PILNU APMOKĖJIMU IKI LAPKRIČIO 27 DIENOS 

ak 

,,bruncn ! 

OJTĮ S =§ln§ 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

T i l ž ė s A k t o p a s k e l b i m o 
81-ji s u k a k t i s b u s i ški lmin
g a i m i n i m a sekmadieni, lap
kričio 7 d. 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje. Bus trum
pa iškilmingoji dalis, paskaita 
ir meninėje dalyje dar nema
tytas jaunimo pasirodymas. 
Minėjimą ruošia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant šauliams, ramo-
vėnams. Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijai ir kt. Visuo
mene maloniai kviečiama atsi
lankyti. 

L i e t u v i š k o s i o s m u z i k o s 
š i m t m e t i apibendrinantis 
koncertas Čikagoje! Lapkričio 
5 d., penktadienį, 7:30 val.v. 
Jaunimo centre Vilniaus sty
ginių kvartetas atliks roman
tiškąjį M. K. Čiurlionio kvar
tetą, o pirmuoju smuiku grieš 
viena geriausių lietuvių smui
kininkių, kompozitoriaus Sta
sio Vainiūno duktė Audrone 
Vainiūnąitė. Vėliau koncerto 
programoje galėsite išgirsti 
kvarteto ir pianisto Roko Zu
bovo, M. K. Čiurlionio pro
anūkio, kartu at l iekamą Sta
sio Vainiūno kvintetą fortepi
jonui ir styginių kvartetui. 
Nepraleiskite progos patirti 
šių iškiliųjų Lietuvos muzikų 
šeimų susitikimo. Bilietus į 
koncertą jau galite įsigyti 
„Seklyčioje" ir Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. 

S e p t y n i o l i k t o j i P r e m i j ų 
š v e n t ė jau yra virtusi JAV 
LB Kultūros tarybos tradici
niu renginiu. Š.m. lapkričio 14 
d., sekmadienį, žurnalisto pre
mija bus įteikta žinomam 
žurnalistui, redaktoriui bei 
spaudos darbuotojui Broniui 
Nainiui. Visuomenė ir ypač 
Lietuvių Bendruomenes dar
buotojai kviečiami šventėje 
dalyvauti. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto „Seklyčioje". 
Premijų mecenatas — Lietu
vių fondas. 

D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i č i o 
j a u n ų j ų a t e i t i n i n k u kuo
p o s s u s i r i n k i m a s sekmadie
nį, lapkričio 14 d. vyks tuoj po 
vaikams skirtų šv. Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. 
Prašoma įsidėmėti datą — ji 
neeilinė. Tema bus „Atverki
me bažnyčios duris". Visi da
lyvaujame uniformuoti. 

Vyresn ių jų l i e t u v i u cent 
r e „Sek lyč io j e" lapkričio 3 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. lan
kysis viešnia iš Vilniaus -
„Valstiečių laikraščio" fondo 
..Kaimo vaikai" pirmininkė 
Regina Švobienė. Po to bus 
rodoma vaizdajuostė „Lietu
viški papročiai". Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami trečia
dienio popietę praleisti su re
ta viešnia. Bus ir bendri pie
tūs Ar.vk.tfv 

B a l z e k o Lietuvių kul tū
ros muz i e j aus Moterų gil
di jos i švyka į Čikagos un i 
v e r s i t e t e a tnau j in tą Egip to 
ga ler i ją bus ketvirtadienį, 
lapkričio 11 d. Si galerija turi 
daugiau negu 3,500 įvairių ro-
dinių iš 5.000 metų prieš Kris
taus gimimą iki 4-7 šimtme
čio po Kristaus gimimo. An
troje šios išvykos dalyje — ap
silankymas Čikagos universi
teto Rockefelerio koplyčioje. 
Visi kviečiami išvykoje daly
vauti. Informacijai skambinkit 
Irene Korbut, tel. 708-974-
2946. 

L a p k r i č i o mėnes io šv . 
Mišios va ikams P a l . J u r g i o 
Ma tu l a i č io misijoje bus au
kojamos sekmadienį, lapkričio 
14 d., 9 vai. r. Jaunimas ir 
tėvai kviečiami kartu su vai
kais dalyvauti šiose Mišiose. 

Šį sekmadien į , lapkričio 7 
d.. JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba ruošia pie
tus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje (4420 
S. Fairfield Ave.) tuoj po 10:30 
vai. lietuviškų Mišių — iki 
12:30 vai. Bus cepelinų, kuge
lio ir kitų skanėstų. Kavinė 
veiks nuo 8:30 iki 12:30 vai. 
Valdyba kviečia paremti jos 
pastangas sutelkti lėšų LB 
veiklai. 

A r v y d a s ir Nelė Pa l t ina i 
be i Eugeni jus I v a n a u s k a s , 
neseniai surengę didelę kon
certinę kelionę po Lietuvą, at
vyksta į Čikagą. Jų atliekamų 
estradinių dainų koncertas 
rengiamas lapkričio 7 d. 3 
val.p.p. Jaunimo centre. Ren
gia ir kviečia Amerikos lietu
vių radijas. 

L i e t u v i ų ope ros va jaus 
laimingųjų bilietėlių trauki
mas vyks metinio pokylio me
tu lapkričio 20 d., šeštadienį. 
Visad smagu išgirsti laimingo
jo pavardę, o gal šiais metais 
laimė nusišypsos ir jums? Bū
tinai atvykite! O jei dar neiš-
siuntėte bilietėlių šaknelių, 
Operos valdyba prašo nedel
siant tai padaryti. 

Za ra s i šk ių k l u b o n a r i ų 
m e t i n i s sus i r ink imas šau
kiamas lapkričio 4 d., 1 vai. 
popiet, Vytauto Didžiojo šau
lių salėje. 2417 W. 43rd Str. , 
Čikagoje. Nariai ir norintys 
įstoti į klubą prašomi dalyvau
ti. 

Bes i l ankydami L e m o n t e , 
užsukite į Lietuvių dailės mu
ziejų. Šį rudenį čia eksponuo
jamas Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Čikagos skyriaus pa
ruoštas spalvotų nuotraukų 
ciklas „Lietuvos kariuomenė". 
Kad nuotraukos būtų prieina
mos visuomenei, pasirūpino 
valdybos narys Rimantas Gu
rauskas. 

D r . J o n o Adomav ič i aus 
d o s n i p a g a l b a pajuntama 
ten, kur vargas „lapoja", ypač 
Lietuvoje. Taigi ir šiais metais 
dr. J . Adomavičius, kaip visa
da, vajaus proga per Gage 
Parko BALFo skyriaus pirmi
ninkę BALFui padovanojo 
1,000 dol. Visų vardu, kurie jo 
dėka bus sušelpti, dr. Jonui 
Adomavičiui nuoširdus lietu
viškas ačiū. 

Š i ų dienų moter i s gyvena 
aktyvų gyvenimą —ji ir namų 
šeimininkė, ir profesionalė. 
Todėl ir jos rūbai tur i atitikti 
gyvenimo stilių. Tokius įdo
mius ir jums t inkamus rūbus 
pamatysite, atvykusios į Pa
saulio lietuvių centro tradici
nę Madų parodą „Rudens sim
fonija". Paroda vyks lapkričio 
14 d. 12 vai. centro didžiojoje 
salėje. Svečių laukia skanus 
maistas, maloni aplinka ir 
žavios madų demonstruotojos. 
Stalus ar vietas galite užsi
sakyti skambindami Žibutei 
Pranskevičienei, tel. 630-257-
0153 arba Dainai Siliūnienei 
tel. 630-852-3204. Kviečiame 
ir laukiame. Parodą rengia 
PLC renginių komitetas. 

TĘSIA VĖLINIŲ 
TRADICIJĄ 

ALRK Moterų sąjunga, tęs
dama gražią tradiciją, Vėlinių 
proga Mišioms susirinks šeš
tadienį, lapkričio 6 d., Šv. An
tano parapijos bažnyčioje 
(1515 So. 50th Ave., Cicero, 
IL) 1 vai. p.p. Mišias aukos są
jungos centro valdybos dvasios 
vadas kun. Antanas Markus. 
Specialų mirusių narių pri
siminimą ves centro valdybos 
pirmininkė Dalė Vaikutytė-
Murray. 

Narės prašomos susirinkti 
12:45 vai. Tos, kurios turi kos
tiumus arba juostas, prašomos 
jas dėvėti. Po Mišių, kas no
rės, galės susirinkti bend
riems pusryčiams Klass resto
rane (5734 W. Cermak Rd.). 
Norintieji pasimelsti ir prisi
minti savo mylimuosius yra 
kviečiami kar tu dalyvauti pa
maldose. 

Norint smulkesnių žinių, 
prašom skambinti Romai Ku-
prienei tel. 708-447-9319 arba 
centro valdybos 1 vicepirmi
ninkei Leščinskienei tel. 773-
582-7452. DVM 

SKELBIMAM 

Po Kauno ..Kamertono" koncerto Jaunimo centro kavinėje daug šnekos 
atrado ir du dantistai - su kauniečiais dainininkais atvykusi Dalia Ka
valiauskienė ir čikagietis Leonidas Ragas. Nuotr Edvardo Šulaičio 

• A t i t a i s y m a s ! Atsipra
šome už klaidą spalio 29 d. 
išspausdintoje užuojautoje a. a. 
P o v i l u i N o r v i l u i m i r u s . 
Pataisyta užuojauta šios dienos 
„Drauge" 5 psl. 

• Kalėdiniai s iuntiniai , pi
n iga i , m a i s t o s i u n t i n i a i į 
Lietuvą pe r TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaite. Turime dau
giau pagalbininkų — aptarna
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
( Įs taiga „ D r a u g o " pasta te . ) 
Tel. 773-838-1050. 

• Karal iaučiaus srities 
l ietuviškų mokyklų para-
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Dalia Miceika, 
a.a. futbolininko Viliaus J. 
Trumpjono atminimui. $100 
— Prel. Jonas Kučingis. $50 
— Jurgis ir Regina Mikailai; 
Valentinas Šernas; Linas Sid-
rys; Gražutė Sirutienė. $30 — 
Rimas ir Danutė Domanskiai. 
$25 — Eugene ir Danguolė 
Bartkai; Ema Dovydaitis; Vi-
toldas Gruzdys; Aleksas ir 
Larisa Jankūnai; Balys Milak-
nis; Albinas ir Gražina Reš-
kevičiai. $20 — Irena Kra-
pauskas, Henrikas Laucius. 
$15 — Aloyzas Aidis. $10 — 
A. ir V. Brazdžiūnai; Salomėja 
Idzelis; John Ramas. $5 Vikto
ras ir Bronė Motušiai. Rėmė
jams dėkojame. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL. 60540-7011. 

(skelb.) 

I.ŠS įšeivijo.'- ''adai ir svečiai prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisve 

ČIKAGOJE PAMINĖTOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS SUKAKTYS 

1999 metai Lietuvos Šaulių linkėjo geriausios sveikatos. 
sąjungai reikšmingi trimis su
kaktimis — kovo mėnesį suėjo 
45 metai, kai VI. Pūtvio-Put-
vinskio idėjų pasekėjų ir tesė
jų pastangomis, išeivijoje buvo 
a tkur ta Šaulių sąjunga. Birže
lio mėnesį įvairiuose Lietuvos 
miestuose vyko daug šauliškų 
renginių, skirtų Šaulių sąjun
gos įkūrimo 80-mečio jubilie
jui , ir rugsėjo 20 dieną sukako 
10 metų, kai 1989 metais prie 
prel. VI. Pūtvio-Putvinskio ka
po Kelmėje Šaulių kuopos są
jungos atkūrėjai davė priesai
ką. Ši diena ir laikoma Šaulių 
sąjungos atkūrimo Lietuvoje 
data. 

Pažymint šias garbingas su
kaktis, spalio 23-24 dienomis 
LSS išeivijoje centro valdyba 
Čikagos Vytauto Didžiojo 
rinktinės Saulių namuose or
ganizavo iškilmes, į kurias bu
vo pakviesti garbūs svečiai iš 
Lietuvos bei Išeivijos ir šauliai 
iš LŠSI padalinių. Svečius pa
sitiko šių namų scenoje iška
binti plakatai, kuriuos nutapė 
pats išeivijos šaulių vadas M. 
Abarius. Plakatai sukurti su
kakčių metinėms — 80, 45, 
10. Skaičiai simbolizavo Šau
lių sąjungos įkūrimą prieš 80 
metų, Šaulių sąjungos atkū
rimą išeivijoje prieš 45 metus 
(beje, 45 metų jubiliejus šie
met šventė ir pirmieji LŠS 
išeivijoje įsteigti" vienetai — 
VI. Pūtvio kuopa Toronte ir 
Vytauto Didžiojo rinktinė Či
kagoje) ir 10-metų atkurtos 
Šaulių sąjungos Lietuvoje. 

Iškilmių pradžioje LŠS išei
vijoje vadas, Vyčio Kryžiaus 
ordino kavalierius, LŠS gar
bės šaulys M. Abarius pasvei
kino susirinkusius, trumpai 
apibrėžė sukakčių reikšmę ir 
pristatė į jubiliejų atvykusius 
svečius — vyskupą P. Baltakį, 
LŠSI kapelioną kunigą A. 
Baboną, Lietuvos Respublikos 
karo atašė JAV ir Kanadoje, 
majorą K. Želnį, LŠSI garbės 
vadą, LŠS garbės šaulį prof. 
V. A. Mantautą, LŠSI Nemu
no jūrų šaulių rinktinės vadą, 
lietuvių karių veteranų sąjun
gos „Ramovė" pirmininką LŠS 
garbės šaulį, dim. majorą E. 
Vengianską, LŠSI moterų va
dę, LŠS garbės šaulę A. Kir-
vaitytę, Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės garbės vadą, LŠS 
garbės šaulį A Paukštę ir ki
tus. 

Pasigirdus Rinktinės vado J . 
Šidlausko komandai įnešti vė
liavas, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vėliavų tarnybos va
do, LŠS Garbės šaulio J. Gure-
vio vadovaujamos vėliavų tar
nybos į salę iškilmingai įnešė 
JAV, Lietuvos, LŠS išeivijoje 
ir jos padalinių vėliavas. Po 
iškilmių atidarymo, svečių 
pristatymo, vėliavų įnešimo 
šaulių namų salėje iškilmin
gai nuaidėjo JAV ir Lietuvos 
himnų žodžiai. Iškilmių invo-
kaciją atliko LŠS išeivijoje ka
pelionas kunigas A. Babonas. 
Po to — tylos minutė. 

Šių eilučių autorius, LŠS VI. 
Pūtvio-Putvinskio klubo na
rių vardu pasveikino susirin
kusius su garbingomis sukak
timis ir išeivijos šauliams pa-

stiprybės ir Dievo palaimos 
asmeniniame gyvenime ir to
liau žengiant šauliškų keliu. 
Tuo pačiu jis paminėjo, kad 
čia atvykęs su L Š S garbės 
šauliu J . Ivaškevičiumi, atve
žė sveikinimus ir atminimo 
dovanas. Perskaitomas Lietu
vos Karinių oro pajėgų vado 
pulkininko Z. Vegelevičiaus 
įsakymas, kuriuo už nenuils
tamą veiklą, palaikant lietu
vybę ir šauliškumą išeivijoje, 
LŠS išeivijoje apdovanojama 
Lietuvos Karinių oro pajėgų 
atminimo medaliu. Norisi pa
žymėti, kad tokiais medaliais 
iki šiol buvo apdovanoti tik 
Danijos ir Čekijos karinių oro 
pajėgų vadai. Tuo pačiu LŠSI 
vadui M. Abariui įteikiamas 
plakatas, kuriame nufotogra
fuotas Lietuvos karinių oro 
pajėgų lėktuvas L-39 skren
dantis virš Lietuvos, su pulki
ninko Z. Vegelevičiaus įrašy
tais sveikinimo žodžiais iškil
mių Čikagoje dalyviams, ir 
naujo Lietuvos Karinių oro 
pajėgų filmo „Lietuvos saka
lai" vaizdajuostė. Perskaitomi 
ir įteikiami Kauno apskrities 
viršininko K. Starkevičiaus 
sveikinimo raštai LŠS išei
vijoje nariams ir vadui M. 
Abariui. Sveikinimus iškilmių 
dalyviams perdavė ir Kauno 
atskirojo Vytauto Didžiojo jė
gerių bataliono karininkų ir 
karių vardu šio bataliono va
das majoras R. Chrimlis. Su 
sveikinimo raštu buvo įteiktas 
portretas, įamžinęs Lietuvos 
jėgerio ir JAV kario bendrus 
veiksmus tarptautiniuose ka
riniuose mokymuose. LŠSI 
garbės vadui V. A. Mantautui 
ir LŠSI vadui M. Abariui buvo 
įteiktos Lietuvos karininkų 
ramovės seniūnų tarybos pir
mininko kapitono G. Reuto do
vanos — knygos „Kęstutis" ir 
atminimo ženkleliai. 

Vyskupas P. Baltakis džiau
gėsi, kad Šaulių sąjungos įkū
rėjo, ideologo ir pirmojo vado 
VI. Pūtvio-Putvinskio Lietu
vos Nepriklausomybės kovose 
pradėtas darbas, garbingai tę
siamas išeivijoje ir Lietuvoje, 
palinkėjo ir toliau su Dievo 
pagalba tęsti šauliškąjį darbą 
Lietuvos ir tautos gerovės la
bui. 

šaulių sąjungos įkūrimo 80-
mečio ir atkūrimo išeivijoje 
45-mečio proga pasveikino 
Lietuvos Respublikos karo 
atašė JAV ir Kanadoje majo
ras K. Želnys, kuris tuo pačiu 
perskaitė Krašto apsaugos mi
nistro Č. Stankevičiaus ir LR 
ambasadoriaus JAV S. Saka
lausko sveikinimo raštus, ku
riuose nuoširdžiai buvo linki
ma sėkmės išeivijoje tęsiant 
garbingas tradicijas turinčios 
organizacijos veiklą. 

Išeivijos ramovėnų vardu 
Šventės dalyvius pasveikino 
šios organizacijos pirminin
kas, dim. majoras E. Ven-
gianskas. Šiltą žodį ta rė Či
kagos Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės garbės teismo pirmi
ninkas A. Regis. 

Išeivijos šaulių vadas M. 
Abarius minėjimo dalyviams 
perskaitė gautus sveikinimus. 

Nuotr. Jono Ivaškevičiaus 

LŠS įkūrimo 80-ųjų ir atkū
rimo išeivijoje 45-ųjų metinių 
proga šaulius pasveikino LR 
Seimo pirmininkas V._ Lands
bergis, Lietuvos kariuomenės 
vadas brigados generolas J. 
Kronkaitis, LR ambasadorius 
Kanadoje A. Eidintas, garbės 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų organizacijos A. Simu
tis, gen. konsulas V. Čeka
nauskas, gen. konsulas Kana
doje H. Lapas, Amerikos Lie
tuvių tautinės sąjungos pirmi
ninkas P . Bučas: PLB pirmi
ninkas "V. Kamantas, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė R. 
Narušienė, Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų flotilės vadas K 
Macijauskas, buvę LŠS vadai 
R. Mintautas ir majoras L. 
Bakaitis, Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštytės Birutės mote
rų draugijos Čikagos skyriaus 
pirmininkė Z. Juškevičienė, 
LŠSI Toronto VI. Pūtvio kuo
pos vadas V. Pečiulis, J . Dau
manto kuopos Los Angeles va
das K. Karuža ir kt. 

Labai išsamų pranešimą 
apie Lietuvos Šaulių sąjungos 
atkūrimą išeivijoje perskaitė 
VI. Pūtvio-Putvinskio anūkas, 
vienintelis likęs iš LŠS išei
vijoje atkūrimo branduolio V. 
A Mantautas. Savo praneši
me jis minėjo apie susiklos
čiusias problemas ir kliudy
mus atkuriant Šaulių sąjungą 
išeivijoje, išvardijo atkūrėjus 
ir asmenis, kurie padėjo įgy
vendinti atkūrėjų tikslus. Su
sirinkusiems V. A. Mantautas 
perskaitė dar niekad neskelb
tą istorinį dokumentą, kuriuo 
pažymimas tiesioginis šaulių 
dalyvavimas 1923 metais iš
vaduojant Klaipėdos kraštą.. 
VI. Pūtvio-Putvinskio anūkas 
džiaugėsi atkurtos Šaulių są
jungos Lietuvoje veikla, prisi
minė birželio mėnesio viešna
gę Lietuvoje ir dalyvavimą 
renginiuose, skirtuose LŠS 
įkūrimo 80-mečio jubiliejui. 
Taip pat susirinkusieji suži
nojo apie ateityje numatomų 
raštų ir knygų išleidimą. Savo 
kalbą LŠSI garbės vadas ir 
LŠS garbės šaulys baigė jau
natvišku Šūkiu „Tėvynės la
bui". Šventės oficialioji dalis 
baigėsi vėliavų išnešimu. 

Kol Vytauto Didžiojo rinkti
nės šaulės iškilmių dalyviams 
nešė šal tus užkandžius ir pa
čių pagamintus labai gardžius 
karš tus patiekalus, už ką gali
ma nuoširdžiai padėkoti mote
rims, akompanuojant K. Ra
manauskui, dainavo L. Kviet-
kauskienė. Viena daina „Mal
da" buvo padainuota drauge 

su šventės dalyviais. Po to 
prasidėjo šokiai, iki vėlaus va
karo šaulių salėje skambėjo 
melodijos, girdėjosi džiaugs
mingi balsai. 

Spalio 24 dienos renginiai 
prasidėjo šaulių rikiuote, įne-
šant vėliavas prie Čikagos lie
tuvių Jaunimo centro pastato. 
Susikaupę šauliai ir svečiai 
įžengė \ jėzuitų koplyčią. Šau
liams ir ALTo XIII kongreso 
dalyviams šv. Mišias koncele-
bravo vyskupas P. Baltakis, 
jam padėjo LŠSI kapelionas 
kunigas A. Babonas ir prela
tas I. Urbonas. 

Savo įspūdingame pamoksle 
vyskupas P. Baltakis palietė 
gyvenime pasitaikančias blo
gybes, su kuriomis reikia ko
voti, citavo arkivyskupą me
tropolitą S. Tamkevicių, kalbė
jo apie meilę Tėvynei, džiau
gėsi Lietuvos ir mūsų tautos 
laimėjimais, a ts ikūrusia Lie
tuvoje Šaulių sąjunga, palin
kėjo visiems geriausios kloties 
ir Dievo palaimos. 

Po šv. Mišių šauliai ir ALTo 
kongreso dalyviai rinkosi ir ri
kiavosi prie paminklo žuvu
siems už Lietuvos laisvę. Šiam 
renginiui vadovavęs LŠSI va
do pavaduotojas, LŠS garbės 
šaulys, Klaipėdos jū rų šaulių 
kuopos vadas J . Mikulis, pa
kvietė uždegti aukurą LR ka
ro atašė JAV ir Kanados ma
jorą K Želnį, kur iam asistavo 
LŠSI moterų vadė A. Kirvai-
tytė ir Detroito Švyturio j ū r ų 
šaulių kuopos šaulė O. Sele-
nienė. Gėles prie paminklo pa
dėjo LŠSI centro valdybos sek
retorė, LŠS garbės šaulė O. 
Abarienė ir ALTo XIII kongre
so rengimo komiteto pirmi
ninkė M. Marcinkienė. 

Prie paminklo renginio daly
vius pasveikino ALTo pirmi
ninkas J . Račkauskas . Išei
vijos šaulių vadas M. Abarius 
kalbėjo, kad už Lietuvos laisvę 
kovose žuvo savanoriai, ka
riai, Šauliai, rezistentai, kad 
už Lietuvos nepriklausomybę 
bus kovojama, nes mūsų vals
tybė stiprėja, stiprėja Lietuvos 
kariuomenė, Šaulių sąjunga, 
teigiamai keičiasi t au tos są
moningumas. Lietuvos Gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė di
rektorė D. Kuodytė pažymėjo, 
kad valstybė gyvuos, kol joje 
bus kovotojų už jos nepriklau
somybę, kad Lietuva bus lais
va, kol gyvas bus nors vienas 
lietuvis. 

Pasibaigus renginiui prie 
paminklo, Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadas J . Šid
lauskas visus pakvietė į r ink
tinės namus, kur šaulių ir sve
čių laukė rinktinės moterų 
šaulių pagaminti skanūs val
giai, karšta kava ir gardūs py
ragai. 

Iškilmės baigėsi, tačiau ma
lonūs prisiminimai ir neišdil
domi įspūdžiai ilgam išliks 
šaulių ir svečių sąmonėje. To
kie renginiai niekuomet neuž
mirštami ir jie pa tenka istori
jon, belieka tik padėkoti jų or
ganizatoriams. Šauliškai at
sisveikinę, šauliai skirstėsi į 
namus — į Detroit, Livonia, 
Royal Oak, Lakeside, Beverly 
Shores, Cicero, Burbank.. . 

L Š S g a r b ė s š a u l y s 
Stasys I g n a t a v i č i u s 

Lietuvos karo ataie JAV ir Kanadoje majoras K. Želnys skaito Krašto ap
saugos ministro Č. Stankevičiaus sveikinimą. 

Nuotr Jono Ivaškevičiaus 
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