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Sandorio su „Williams” kritikai 
raginami patylėti

Vilnius, lapkričio 8 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis tikina, 
kad JAV bendrovės „Williams 
International” investicijos į 
„Mažeikių naftą” sustabdys 
korupciją ir vagystes įmonėje.

4 vieną pusę ant svarsty
klių lėkštelės gula vieni daly
kai, ant kitos — kiti dalykai. Į 
vieną eina tvarka ir nevo- 
gimas, į kitą — netvarka ir 
vogimas. Už ką jūs esate, po
nai draugai?”, spaudos konfe
rencijoje pirmadienį klausė 
V. Landsbergis, netiesiogiai 
kreipdamasis į kairiąją opozi
ciją, kuri priešinosi sandėriui 
su „Williams”.

Pasak jo, „Williams” atsto
vai siekia „Mažeikių naftą" 
padaryti pelninga įmone, pir
maujančia Europoje. •

„Reiktų nebemeluoti, kad 
Lietuvos finansų ir biudžeto 
problemos kyla ar kilo būtent 
dėl tų susitarimų, nes visos 
problemos kaupėsi, kai sutar
ties dar nebuvo”, sakė Seimo 
pirmininkas.

Jo teigimu, Lietuvos vyriau
sybės ir „Williams” susitari
mams buvo kilusi grėsmė. 
„Spalio 29 dieną turėjo įvykti 
arba turėjo griūti visas supro
jektuotas finansavimo pasta
tas”, pabrėžė V. Landsbergis.

Kaip žinoma, nepaisant 
didžiulės įtampos, Lietuvos ir 
„VVilliams” sutartys buvo pasi
rašytos numatytu laiku, spalio 
29-ją. Sandoriu „VVilliams In
ternational” perėmė „Mažei
kių naftos” susivienijimo val
domą.

Paklaustas apie kadenciją 
baigusio prezidento Algirdo 
Brazausko nepritarimą sando
riui, V. Landsbergis teigė, kad 
derėtų klausti jo paties, kokių

Rolandas Faksas nesuprato 
naftos sutarčių esmės

Vilnius, lapkričio 8 d. 
(BNS) — „Derybų metu, ben
draudamas su ministru pirmi
ninku bei klausydamas jo ko
mentarų po atsistatydinimo, 
priėjau prie išvados, kad, ko 
gero, premjeras nesuprato vi
sos sutarties struktūros, jos 
esmės”, interviu dienraščiui 
„Lietuvos aidas” sakė JAV su
sivienijimo „VVilliams Interna
tional" konsultantas Aleksan
dras Abišala.

Jo nuomone, tai lėmė arba 
nepakankamas derybininkų 
profesionalumas, arba negera- 
noriškumas.

A. Abišala neatmeta gali
mybės, kad R. Paksas buvo 
„suklaidintas”.

Komentuodamas prezidento 
Valdo Adamkaus nuostatą dėl 
sutarčių su „VVilliams”, A.

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis teigia,
kad jam patinka teisingumo 
ministro Gintaro Balčiūno 
sprendimas likti dirbti vyriau
sybėje. „Man imponuoja G. 
Balčiūno apsisprendimas. 
Žmogaus, kuris supranta 
darbą valstybei kaip priorite
tinį, o ne partijos intrigas”, 
spaudos konferencijoje pirma
dienį sakė V. Landsbergis. 
Praėjusią savaitę Centro są
jungos į Rolando Pakso vy
riausybę deleguotas G. Balčiū
nas pareiškė liekąs dirbti kon
servatoriaus Andriaus Kubi
liaus vadovaujamame minist
rų kabinete. Centristams nu
tarus pereiti į opoziciją, G. 
Balčiūnas sustabdė savo na
rystę partijoje. <eiu>

politinių ir nepolitinių in
teresų yra, priešinantis „Wil- 
liams” investicijoms.

„Kai aš matau stovinčius 
toje pačioje draugioje poną 
Ašmantą, ponią (Seimo narę 
Kazimierą) Prunskienę, poną 
(Naujosios sąjungos vadovą 
Artūrą) Paulauską, (Vilniaus 
universiteto) rektorių (Ro
landą) Pavilionį — vieni yra 
susiję su naftos verslu, kiti — 
su viena žinoma įstaiga, kuri 
praeityje daug ką tvarkė Lie
tuvoje ir toliau norėtų tvarky
ti savo tinklų pagalba”, kal
bėjo Seimo pirmininkas.

Jo teigimu, 1990-1993 me
tais energetikos ministru dir
bęs Leonas Ašmantas blokavo 
užsienio kapitalo atėjimą. Pa
sak V. Landsbergio, 1991 me
tais jis asmeniškai įteikė L. 
Ašmantui vieną pirmųjų už
sienio bendrovių pasiūlymų 
dėl investicijų į Lietuvos naf
tos ūkį, tačiau tuometinis 
ministras įjuos neatsakė.

„O kai eksponuojami tokie 
išsireiškimai, kaip „gėdingiau
sią sutartis”, kai kurie žmonės 
turėtų susilaikyti. Bet jei kas 
nors norėtų kalbėti apie gė
dingiausią Lietuvos sutartį, 
tai yra Maišiagalos memoran
dumas, ir kai kam tikrai 
reikėtų patylėti”, sakė V. 
Landsbergis.

1995 metų gegužės mėnesį, 
Lietuvai ir Latvijai derantis 
dėl jūros sienos, Lietuvos pre
zidentas A. Brazauskas ir Lat
vijos prezidentas Guntis Ul
manis Maišiagaloje pasirašė 
memorandumą derybų dele
gacijoms dėl jūros sienos koor
dinačių, kuris aiškiai buvo 
nepalankus Lietuvai ir kurį 
vėliau A. Brazauskas turėjo 
atšaukti.

Abišala teigė, kad valstybės 
vadovo aplinką paveikė visuo
menės nuomonė, populiarumo 
apklausos ir panašūs dalykai, 
turėję įtakos ir R. Paksui.

Nuo kadencijos pradžios 
rėmęs sutarčių su „VVilliams" 
rengimą, jų pasirašymo iš
vakarėse prezidentas V. 
Adamkus pareiškė nebere- 
miąs susitarimų, kadangi Lie
tuvai išsiderėta nepakanka
mai palankios sąlygos, taCiau 
ir neužkirtęs jų pasirašymo.

Ankstesnis Lietuvos derybi
ninkų vadovas, buvęs ūkio 
ministras Vincas Babilius ne
seniai pareiškė, kad šešėlinės 
struktūros kasmet per „Ma
žeikių nafta „išplaudavo” nuo 
250 iki 500 mln. litų. A. 
Abišalos nuomone, šios lėšos 
galbųt ir nebuvo tokios di
delės, taCiau jis neabejoja, kad 
iš „Mažeikių naftos” „maiti
nosi”, ir ne visada teisėtais 
būdais, apie 20,000 žmonių.

Pasak V. Babiliaus, pinigų 
plovimo „voratinklio siūlai 
driekėsi ir į politikų areną, 
nors jie labai stropiai maskuo
jami. Manau, kad Lietuvos 
politinių jėgų finansavimas 
taip pat susijęs su šiuo vora
tinkliu”.

Praėjusią savaitę generali
nis prokuroras sudarė proku
rorų grupę, kuri tirs, ar 
sudėtinga padėtis Lietuvos 
valstybiniame naftos ūkyje 
nėra susijusi su finansiniais 
pažeidimais, taip pat, ar šios 
šakos įmonėse nebūta korupci
jos ir piktnaudžiavimo.

A. Abišala pritaria kai kurių

Nuotr.: Vilniaus senamiestyje šiuo metu. deja, galima paaiaiyii ne tik arcliiiekluros šedevrą... <Eha»

Vilniaus senamiestis 
bus ne tik gražus, bet ir gyvas

Vilnius, lapkričio 6 d. 
(Eltai — Šeštadienį Vilniaus 
rotušėje buvo surengtas tarp
tautinis seminaras „Investici
jų aplinka senamiestyje”. Jis 
skiriamas Vilniaus senamies
čio įtraukimo į Pasaulio pavel
do sąrašą penktosioms meti
nėms. Seminaro tikslas — ap
tarti praktinę užsienio valsty
bių patirtį, ieškoti verslo ir pa
minklosaugos dialogo, galinčio 
užkirsti kelią nebepataiso
moms klaidoms.

Į senamiestį žmogus turėtų 
eiti nusipirkti suvenyrų, o ne 
olandiškų batų, — taip vaiz
džiai didžiausią Vilniaus sena
miesčio problemą seminaro 
proga surengtoje spaudos kon- 
ferencijoje nusakė Kultūros 
vertybių apsaugos departa
mento direktorės pavaduoto
jas Algimantas Degutis. Ir pri
dūrė, kad beatodairiškai keis
dami Vilniaus senamiesčio 
veidą, greitai iš viso galime jo 
netekti. Pramoninių prekių 
parduotuvių su didžiulėmis vi
trinomis, įvairių įstaigų, mo
dernių raštinių prikimštas se
namiestis be nuolatinių gy
ventojų, be savo dvasios — mi
rusi kultūros vertybė.

Pripažindamas lemiamą 
investuotojų vaidmenį, A. De
gutis siūlė atversti ir kitą me

Vilnius, lapkričio 8 d. 
(BNS) — Opozicinę LDDP pa
piktino naųjųjų „Mažeikių 
naftos” šeimininkų ameri
kiečių sprendimas neleisti 
įmonėje surengti LDDP susiti
kimo su rinkėjais.

LDDP „Mažeikių naftoje” 
susitikimą su rinkėjais ketino 
surengti šį trečiadienį, taCiau 
bendrovės „Mažeikių nafta” 
generalinis direktorius Steve 
Hunkus partijai pranešė, kad 
šioje specifinėje įmonėje netik
slinga organizuoti susirinki
mus, nesusijusius su tiesio
gine jos veikla.

„Šitas neįsileidimas parodo, 
kas atėjo į Lietuvą ir kokia 
tvarka Lietuvoje bus”, tvirtino 
LDDP vadovas Česlovas Jur
šėnas spaudos konferencijoje 
pirmadienį. Anot jo, jam nėra 
pasitaikę atvejo, kad įmonės 
vadovybė neleistų susitikti su 
jos darbuotojais.

valdančiosios daugumos poli
tikų nuomonei, kad sandorio 
su „VVilliams” priešininkai 
profesionaliai formavo atitin
kamą visuomenės nuomonę.
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dalio pusę: jei savo sostinės 
senamiestį atiduosime visiš
kai verslininkų valiai, netruks 
ateiti diena, kai būsime iš
braukti ir Pasaulio paveldo 
sąrašo.

Nuomonei, kad sostinės se

Centro sąjunga pereina į 
opoziciją

lapkričio 6 d. vatorių ministrų kabinete irVilnius,
(BNS) — Centro sąjungos ta
ryba pareiškė atsiribojanti 
nuo visų valdančiosios konser
vatorių daugumos .sprendimų 
privatizuojant strateginius 
Lietuvos objektus.

Dėl konservatorių vykdy
tos privatizavimo politikos 
Lietuva gali būti atvesta prie 
valstybinės valiutos krizės 
slenksčio.

Šeštadienį Vilniaus „Šarū
no” viešbutyje posėdžiavę cen
tristai pareiškė sieksią sukur
ti privatizuojamų objektų tei
sinį kontrolės mechanizmą.

Iš Seimo vicepirmininko pa
reigų atsistatydindamas Ro
mualdas Ozolas pareiškė esąs 
nepatenkintas konservatorių 
vykdoma politika ir pasiūlė iš 
konservatorių vyriausybės pa
sitraukti centristui Gintarui 
Balčiūnui. Šiam pareiškus, jog 
jis ir toliau dalyvaus konser-

„Mažeikią naftos”, vadovų 
veiksmai nesiderina su

amerikietiška demokratija
Č. Juršėno nuomone, toks 

bendrovės administracijos at
sakymas nesiderina su ameri
kietiškos demokratijos princi
pais, ir jis žada apie tai in
formuoti Ūkio ministerijos ir 
JAV ambasados vadovybę. Č. 
Juršėnas pažymėjo, kad „Ma
žeikių nafta” ko, kas dar nėra 
privati įmonė, nes joje yra 
lemianti valstybės kapitalo 
dalis. Spalio pabaigoje sudary
tu sandėriu Lietuvos vyriau
sybė JAV bendrovei „VVilliams 
International” pardavė 33 
proc. „Mažeikių naftos” susi
vienijimo akcijų ir jo valdymo 
teisę. •

LDDP vadas atkreipė dė
mesį į tai, kad pagal Seimo 
statutą, Seimo nariai turi tei
sę nekliudomai lankytis visose 
įmonėse, įstaigose ir organi
zacijose, o jų vadovai privalo 
sudaryti sąlygas susitikti su 
rinkėjais. Č. Juršėnas taip pat 
pažymėjo, kad susitikimai su 
įmonės darbininkais paprastai 
vyksta administracinėse pa
talpose per pietų pertrauką, 
keičiantis pamainoms arba po 
darbo.

namiestis keičiasi stichiškai, 
nenuosekliai, pritaria ir Vil
niaus senamiesčio atnaujini
mo agentūros direktorius Ge
diminas Rutkauskas. O kad to 
išvengtume, būtina, direkto
riaus nuomone, sisteminti in
vesticijas, analizuoti sena
miesčio rinką ir vykstančius 
jame socialinius reiškinius.

sustabdo savo narystę Centro 
Sąjungoje, centristai pareiškė 
apgailestavimą.

Centro sąjungos tarybos po
sėdyje pasiūlyta pavesti Eti
kos komisijai apsvarstyti ju
ridines G. Balčiūno narystės 
Centro sąjungoje sustabdymo 
pasekmes.

Opozicinės LDDP ir Sočiai 
demokratų partija ne vieną 
kartą kritikavo centristus 
„sėdint ant dviejų kėdžių", 
„ieškant treCiąjo kelio”.

Taryba yra aukščiausia par
tijos politinė institucija, vei
kianti tarp suvažiavimų ir na
grinėjanti visus pagrindinius 
partijos veiklos klausimus.

Dabar CS tarybą sudaro 55 
partijos nariai, išrinkti su
važiavime ir 54 teritorinių 
skyrių deleguoti atstovai.

* Seimo Krikščionių de
mokratų frakcija netrukdys 
naujos vyriausybės programos 
patvirtinimui, pirmadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
šios frakcijos narys, parlamen
tinio Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Albertas Šimė
nas. Jo teigimu, tai būtų net 
nekorektiška, kadangi rinkė
jai šios kadencijos Seime pasi
tikėjimą pareiškė konservato
rių partija ir jos frakcija. 
„Mes, turėdami žymiai ma
žiau balsų, negalime reikalau
ti, kad būtų vykdoma mūsų 
programa”, sakė A. Šimėnas.

* Valstiečių partija. 
Krikščionių demokratų są
junga bei „Jaunoji Lietuva” 
nusprendė pavasarį vyksian
čiuose savivaldybių rinki
muose dalyvauti susivieniję į 
Lietuvos kaimo ir miesto są
jungą, pirmadienį spaudos 
konferencijoje pranešė Seimo 
narys, Valstiečių partijos pir
mininkas Ramūnas Karbaus- 
kis.

* Pirmadienį posėdžia
vusi Seimo socialdemokra
tų frakcija pritarė, kad jos 
narys, frakcijos „Socialdemok- 
ratija-2000" pirmininkas Ri
mantas Dagys užimtų Seimo 
pirmininko pavaduotojo postą. 
Eiti šias pareigas R. Dagiui 
pasiūlė Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Seimo

Popiežius paragino Azijos 
vyriausybes gerbti 

religinę laisvę
New Deli, lapkričio 6 d. 

(AFP-Elta) — Šeštadienį vizi
to į Indiją atvykęs popiežius 
Jonas Paulius II paragino Azi
jos vyriausybes užtikrinti reli
gijos laisves bei padrąsino 
Kinijoje persekiojamus kata
likus.

Pristatydamas Azijos vys
kupų sinodo dokumentą, ku
riuo remiantis, Azįjąje bus 
skelbiamas katalikų tikėji
mas, popiežius pasmerkė 
..mirties kultūrą”, kuria mėgi
nama išspręsti gyventojų per
tekliaus problemas.

Popiežius, kurio vizitas In
dijoje sukėlė vietos induistų 
pasipiktinimą, susitiko su In
dijos vadovais, kurie patikino 
Šventąjį tėvą, jog esą pasiryžę 
palaikyti valstybėje religinės 
tolerancijos dvasią.

Po oficialios sutikimo cere
monijos ryte 79 metų popie
žius susitiko su Indijos prezi
dentu K. R. Narayanan ir mi
nistru pirmininku Atal Behari 
Vajpayee. Vėliau popiežius pa
dėjo vainiką prie Indijos ne
priklausomybės tėvo Mahat
ma Gadhi mauzoliejaus.

TaCiau pirmosios vizito die
nos akcentas buvo praėjusiais 
metais Vatikane vykusio Azi

Seimo pirmininkas 
tęsia vizitą Vašingtone

Vašingtonas, lapkričio 6 d. 
(LR ambasada-Elta) — Lietu
vos Respublikos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
tęsia vizitą Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Lapkričio 5 die
ną Vašingtone Vytautui Lan
dsbergiui buvo įteiktas Komu
nizmo aukų atminimo fondo 
įsteigtas pirmasis Trumano- 
Reigano apdovanojimas.

Pristatydamas Vytautą 
Landsbergį, buvęs ilgametis 
JAV Kongreso narys Gerald 
Solomon pabrėžė, kad apdova
nojimas Lietuvos Seimo vado
vui įteikiamas už ypatingus 
nuopelnus kovoje prieš totali
tarinį režimą. „Žmonės, kovo
ję prieš komunizmą nenusira- 
minš, kol Lietuva netaps pil
nateise NATO nare”, baigė sa
vo kalbą G. Solomon.

Kreipdamasis į žymius JAV 
politikos ir visuomenės veikė
jus, profesorius Vytautas Lan
dsbergis sakė, kad jam „didelė 
garbė ir laimė pasidalyti.apdo
vanojimą su tėvyne, su drąsia 
ir užsispyrusią tauta, kuri ne
proporcingai daug prisidėjo 
prie pasaulio išlaisvinimo nuo 
sovietinio komunizmo” ir kad 
„galutinis kovos prieš nežmo- 
giškumą tikslas yra neleisti, 
kad komunizmas, bet kokiame 
pavidale, vėl atsigautų”.

Penktadienį V. Landsbergis 
susitiko su JAV Valstybės sek
retorės pavaduotoju Strobe 
Talbott, Gynybos pasekreto- 
riumi Walter Slocombe, Sena
to Užsienio reikalų komiteto 
vicepirmininku Richard Lugar 
bei Atstovų rūmų Užsienio 
reikalų komiteto vicepirminin
ku Tom Lantos.

Susitikimų metu JAV Kon
greso ir administracijos parei
gūnai dar kartą pasveikino 
tarp Lietuvos vyriausybės ir
socialdemokratų frakcijos se
niūnas Aloyzas Sakalas sakė, 
jog frakcijos nariai abejojo dėl 
siūlymo jų frakcijos nariui eiti 
Seimo vicepirmininko parei
gas, taCiau nusvėrė teigiami 
argumentai. <Eita>

jos sinodo dokumento įteiki
mas prie šv. Širdies katedros. 
Ceremonijoje dalyvavo apie 
300 vyskupų ir aukštų dvasi
ninkų iš visos Azįjos. Du treč
dalius pasaulio gyventojų 
glaudžiančią Aziją Vatikanas 
laiko pagrindiniu savo „naujo
sios evangelizacijos" frontu ki
tame tūkstantmetyje. Praėju
siais metais popiežius pana
šius dokumentus įteikė Afri
kai ir dviem Amerikos žemy
nams.

Antrojo per pastaruosius 
13 metų Jono Pauliaus II apsi
lankymo Indijoje metu buvo 
imtasi ypatingų saugumo prie
monių, buvo pasitelkta gink
luota policija ir sukarintos pa
jėgos. Prieš atvykstant popie
žiui, dešinieji induistai rengė 
protestus, kuriuose reikalavo 
sustabdyti prievartinį indų at
vertimą į krikščionių tikėjimą 
ir popiežiaus atsiprašymo u/ 
krikščionių naujakuriu prieš 
400 metų įvykdytus nusikalti
mus.

Kol kas Indijos visuomenė 
vangiai reagavo į popiežiaus 
vizitą — valstybėje katalikai 
sudaro tik 2.4 procento visų 
gyventojų.

„VVilliams International” pasi
rašytas investicines sutartis ir 
pabrėžė, kad didėjančios JAV 
investicijos prisidės prie spar
tesnio Lietuvos ūkio moder
nizavimo bei valstybės suve
reniteto įtvirtinimo.

Kaip pažymėjo Senato 
Užsienio reikalų komiteto vi
cepirmininkas R. Lugar, vers
lo ryšių plėtojimas su JAV, tu
rinčiomis didelę lietuvių bend
ruomenę, yra ypatingai svar
bus šiame Lietuvos valstybės 
vystymosi rate, kadangi tai 
dar labiau sustiprins strategi
nius ryšius su JAV, prisidės 
prie Lietuvos piliečių gerovės 
kūrimo.

Aptariant tolesnes NATO 
plėtros perspektyvas, senato
rius R. Lugar užtikrino, kad 
jis rems NATO plėtros tęsti
numą. Šią nuostatą senatoriai 
įtvirtino nutarime, pateikta
me prieš NATO viršūnių susi
tikimą šių metų balandžio mė
nesį Vašingtone.

JAV Valstybės departamen
to sekretorės pavaduotojas S. 
Talbott pažymėjo, kad, sie
kiant strateginių tikslų, labai 
svarbu, kad abi valstybės 
dirbtų drauge ir kad būtų iš
naudotos visos dvišalio bend
radarbiavimo galimybės.

Susitikime su JAV Gynybos 
sekretoriaus pavaduotoju W. 
Slocombe taip pat kalbėta 
apie JAV bendradarbiavimą, 
ypač saugumo ir karinėje sri
tyje, kuris, kaip buvo pažymė
ta susitikimo metu, yra inten
syvus ir efektingas. W. Slo
combe pažymėjo, kad Lietuva 
padarė didžiulę pažangą kari
nio pasirengimo srityje ir pat
virtino, kad NATO tvirtai lai
kosi atvirų durų politikos.

KALENDORIUS
Lapkričio 9 d.: Aštautas, Aureli

jus, Darginius, Estera, Paulina, Skir- 
tautė, Teodoras.

Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas di
dysis; Andriejus, Andrius, Galvydė, 
Seigunė, Vaišvilas, Vigintas. Pasauli
nė jauninto diena.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
GYVENIMAS IKI MIRTIES

f . - liut . s'
ELIZABETH KUBLER-ROSS

Elizabeth Kubler-Ross — plačiai žinoma gydytoja psichiatrė. Ji 
pirmoji aprašė mirštančiųjų išgyvenimus bei poelgius ir pradėjo

..... steigti slaugos ligonines (hospisus) tiems, kurie nepagydomai ser- 
• I ga. Medikė pastebėjo, kad mirštantieji ir beviltiškai sergantys 

dpžniausiai yra labiausiai apleisti žmonės, su kuriais vengiama
bendrauti, neišklausomi jM norai, ignoruojami jausmai.

E. Kubler-Ross padėjo pakeisti požiūri i ligonį, mokydama
bendrauti su juo ir mokytis iš jo.

Pasaulyje labai vertinama šios gydytojos psichiatrės knyga
„Apie mirtį ir įhirimą”. Šiandien pateikiame ištrauką iš jos atsimi
nimų ir pamąstymų knygos „The Wheel of Life” („Gyvenimo ra
tas”).

Klausydamasi mirštančiųjų 
supratau, kad' visi jie žino, jog 
miršta. Beprasmiška nerimau
ti, kaip jiems tą pasakyti. 
Svarbiausia šioje situacijoje — 
mokėti juoš išgirsti.

Kai skaičiau apie tai paskai
tas ir vadovavau mokymo se
minarams visoje Amerikoje, 
kitoje pasaulio dalyje mano

■> pačios tėvas stengėsi surasti 
ką nors, kas jį išgirstų.

*’■ ■■ Rugsėjo mėnesį man pas
kambino motina, pranešdama,

‘ kad tėvas miršta ligoninėje. 
Ne, tai nebuvo perdėtas neri
mas dėl tėvo sveikatos, šįsyk 
tai buvo labai rimta. Kitą' die
ną pirmuoju lėktuvo skrydžiu 
išskridau pas jį.

Pamačiusi jį ligoninėje, iš 
karto supratau, kad miršta. 
Buvo išsekęs ir išvargintas

1 " • skausmo. Medicina nebepa- 
• jėgė jam padėti. Didžiausias 

tėvo troškimas — būti namuo-
■,lrr,',Tse. Tačiau niekas šito negir

dėjo, gydytojai ir ligoninės ad
ministracija atsisakė jį išrašy
ti. Tuomet tėvas pareiškė nu- 
sižudysiąs, jei paskutinių die
nų negalės praleisti savo na
muose, tyloje ir ramybėje, ap

sisuptas artimųjų.;
Niekas . ligoninėje nekreipė

dėmesio į tai, kad aš esu me
dikė. Taip, aš galinti pasiimti 
savo tėvą, jei pasirašysiu do
kumentus ir prisiimsiu visą 
atsakomybę.

„Kelionė jį tikriausiai pri- 
'... i baigs”,,— perspėjo mane gydy

tojas. Mačiau savo bejėgį, ken
čiantį ir trokštantį grįžti namo

..tėtį. Turėjau nuspręsti. Liki- 
mo ironija... Nors niekas šei
moje garsiai apie tai'‘nekal
bėjo,, bet .aš žinojau savo sene
lio, istoriją. Jįs sunkiai sirgo ir

\ labai prašė mano tėvo pasiim
ti jį į namus. Tačiau tėvas 
paklausė gydytojų, kurie tiki
no, kad hospise jam būsią ge
riau, Senelis buvo paguldytas 
į slaugos ligoninę ir ten labai 
greitai mirė. Tėvas labai dėl to 
sielojosi.

Staiga prisiminiau, kaip tė
vas išgelbėjo mane, kada mu- 
dviėms kopiant į kalnus nu
slydau į ledo plyšį. Dabar atė
jo mano eilė išgelbėti jį. Aš1 pa
sirašiau dokumentus.

Dabar mano užsispyrėlis tė
vas panoto linksmintis. Jis pa
prašė įpilti stiklinaitę iriėgsta- 
miaūsio vyno, kurį buvau 
slapčiomis atnešusi į ligoninę 
prieš* keletą dienų. Padėdama 
jam gerti pastebėjau, kaip vy
nas lašas po lašo išteka pro 
vamzdelius, išeinančios iš kū
no, ir supratau, kad reikia 
leisti jam iškeliauti.

Kai namuose paruošėme 
jam kambarį, išvykome greito
sios pagalbos automobiliu. Sė
dėdama greta pastebėjau,' kad 
artėjant prie sodybos jo sąmo
nė pradėjo šviesėti. Kartkar
tėmis jis spustelėdavo ' man 
ranką tuo pasakydamas, kad 
labai vertina mano pastangas. 
Kai įnešėme' į rriiegamąjį, jis 
pradėjo duoti nurodyrtuis, ką 
reikia padaryti, o paguldytas į 
savo lovą sušnabždėjo: „Paga
liau namie...’’ ' 1

Kitas dvi dienas jis ramiai 
snūduriavo. Prabudęs matė 
savo numylėtus kalnus ir sli
dinėjimo takus. Abi su motina 
slaugėme neatsitraukdamos.

Po kiek laiko tėvas atsisakė 
valgyti. Mums buvo labai 
skaudu, tada vietoje valgio jis 
paprašė atnešti iš rūsio jo 
mėgstamo vyno. Tai atitiko jo 
charakterį.

Paskutiniąją naktį kentėjo 
didelį skausmą. Teko leisti 
morfiną. Tačiau rytą atsitiko 
nuostabus dalykas. Tėvas pa
prašė atidaryti langą, kad ga
lėtų girdėti varpų skambesį. 
Keletą minučių nutilę ir su
simąstę visi klausėmės pažįs
tamo Krauzkirchės varpų 
skambesio, o po to tėtis pradė
jo kalbėtis su savo mirusiu 
tėvu ir atsiprašė už tai, kad 
leido jam mirti slaugos na
muose. „Galbūt aš jau atken
tėjau už tai”, — ištarė ir pa
žadėjo greitai susitikti.

Pokalbio viduryje mano tė
vas paprašė paduoti vandens. 
Nustebau, kad jisigerai orien
tavosi aplinkoje ir sugebėjo 
pereiti iš vienos realybės į ki
tą. Tėvas labąi aiškiai ir są
moningai rūpinosi daugeliu 
neužbaigtų dalykų. Vakarop 
jis dar labiau nusilpo. Miego
jau greta jo ant sudedamosios 
lovelės. Ankstyvą rytą patai
siau jam pagalvę, pabučiavau 
jo šiltą kaktą ir paglosčiusi 
ranką nuslinkau į virtuvę iš
gerti puodelio kavos. Užtru
kau keletą minučių, o kai 
grįžau — tėvas buvo miręs.

Gerą valandą mudvi su ma
ma sėdėjome šalia tėvo ir at
sisveikinome kalbėdamos jam 
gerus žodžius. Jo siela paliko 
kūną ir nuskrido į dangų, ku
riame ji patirs besąlyginę Die
vo meilę.

Po to atvyko žmonės ir padė
jo jį pašarvoti. Kai paguldėme 
į karstą, vienas pagalbininkas 
pasiūlė man į jo rankas įdėti 
puokštę sodo gėlių. Pasijutau 
pritrenkta: iš kur jis žinojo, 
kad mano tėtis labai mėgo gė
les ir mokė mane jas mylėti? 
Per daugybę rūpesčių buvau 
pamiršusi apie gėles. Greitai 
nubėgau laiptais žemyn, pri
skyniau jo mėgstamiausių 
chrizantemų ir įdėjau jam į 
rankas.

Po trijų dienų įvyko laido
tuvės. Mes gedėjome, bet ne
jautėme širdgėlos.

Vėlai vakare užrašiau savo 
dienoraštyje: „Mano tėvas gy
veno tikrą gyvenimą ligi pat 
mirties”.

* *■ *'
Apibendrindama savo stebė

jimus nustačiau, kad visi 
mirštantieji arba išgyvenan
tys netektį pereina tas pačias 
stadijas. Jie patiria sukrėtimą 
ir neigimą, įniršį ir pyktį, liū
desį ir skausmą. Vėliau jie de
rasi su Dievu.. Jie tampa de
presiški ir klausia: „Kodėl 
man?!” Galiausiai pasitraukia, 
nekovoja, atsiriboja nuo kitų. 
Gali susitaikyti su tuo, kas 
neišvengiama, arba nesusitai
kyti, jei neturėjo galimybės 
pasidalyti savo pykčiu ir aša
romis.

Tas pačias stadijas išgyvena 
ir tėvai, kurie augina neįga
lius vaikus.

Pirmiausia šokas ir neigi
mas: „Negali man taip atsitik
ti!”, „Aš negaliu dabar mirti!”, 
„Ji negali mirti, nes dar tokia 
jauna!” Neigimas yra normali 
kiekvieno žmogaus reakcija į

Illinois gubernatoriaus žmona Lura Lynn Ryan aplankė Čikagos Universiteto vaikų ligoninę drauge su „Bear 
Necessities”, vaikų vėžio ligų tyrinėjimus remiančia labdaringa organizacija. Nuotraukoje Lura Lynn Ryan su 
keturių metų amžiaus Kyle Bolger.

staigią, netikėtą ir skaudžią 
žinią.

Vėliau ši stadija pereina į
pyktį: „Kodėl ne jam, o man?!” 
Kartais ligonio pyktis būna 
lyg bombos sprogimas, kai 
skeveldros žeidžia visus aplin
kinius: gydytojus, slauges, ar
timuosius, sveikuosius. Pyks
tama ir ant Dievo. Kai kada 
ligoniai šaukia: „Aš dar gyvas! 
Ar jūs to neužmiršote?!” Aplin
kiniai neturėtų šio pykčio pri
imti asmeniškai sau.

Jei ligonis gali išlieti savo 
pyktį ir nejausti dėl to kaltės 
(kai pyktį aplinkiniai priima), 
jis dažniausiai pradeda de
rėtis: „Dieve, leisk man dar 
pagyventi, kol vaikas baigs 
mokyklą, paaugs” ir t.t. Labai 
dažnai duoda Dievui tam tik
rus pažadus, kurie būna retai 
įvykdomi.

Derybų laikas labai nau
dingas tiems, kurie teikia 
pagalbą. Šiuo metu ligoniai 
nebūna tokie pikti, jog nega
lėtų išgirsti, ką jiems norime 
pasakyti, ir dar ndra tokie de
presiški, kad negalėtų bend
rauti. Aš patarčiau šį laiką 
išnaudoti tam, kad serganty
sis galėtų pabaigti nebaigtus 
darbus ar reikalus. Neven
kime kalbėtis su juo, leiskime 
išsakyti savąją neviltį ir pyktį, 
o tada apgaubkime meile ir 
švelnumu.

Tuo pat metu pradeda 
vystytis depresija. Juk sun
kioji liga sukelia daugybę es
minių permainų: keičiasi žmo
gaus išvaizda, atsiranda dau
gybė įvairiausių problemų, li
gos simptomai tampa tokie

NUO LAŠININIO PRIE KANAPINIO 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Štai kelio, vedančio žydin- 
čion sveika ton, gairės. Vien 
pasakymas, kąd valgytume 
augalinį maistą, nėra pakan
kamas. Kiek mes suvalgysime 
vaisių ir daržovių kasdien — 
tik tas jų kiekis suteiks skir
tumą tarp Sveikatos ir men
kystės.

Amerikos Žemės ūkio depar
tamentas nuo 1992 metų pa
taria maitintis pagal maisto 
rūšių ir jo kiekio piramidę. 
Šitokį patarimą užgiria ir ki
tos šio krašto žmonių sveikata 
besirūpinančios organizacijos.

Mitybos piramidė

Tyrimai aiškiai nurodė, kad 
visų keturių valgio grupių vie
nodą maisto kiekį nereikia 
suvalgyti. Tai naujas patari
mas.

Valgio piramidė nurodo, kad 
jos pagrindą sudaro augalinis 
maistas: duona, javainiai, ry
žiai (rudi sveikiausi), tešlos, 
daržovės ir vaisiai, tai gau
siausiai valgomas žmogaus 
maisto pagrindas.

Po to yra piramidės vidus: 
mažesniais kiekiais valgomas 
liesas pienas, jo gaminiai ir 
daug baltymu turintis mais

ryškūs, kad negalima jų ne
pastebėti ir ilgiau neigti. Jei 
ligonis turi galimybę apie tai 
su kuo nors pasikalbėti, jis 
lengviau išgyvena šią stadiją. 
Tylią, bet labai gilią jo depre
siją dar pasunkina suprati
mas, kad jau greit neteks vis
ko ir visų, kuriuos mylėjo. Ne
retai gailimasi dėl kam nors 
praeityje pasakytų skaudžių 
žodžių ar poelgių. Šiuo metu 
būtina išklausyti ligonio skun
dus ir apgąilestavimus, kartu 
pasimelsti su juo ar tiesiog ąp- 
kabinti if, tykiai pasėdėti prie 
lovos.

Jei ligonis turi galimybę iš-, 
sakyti irisus savo jausmus, 
kalbėti ąpie neužbaigtus dar
bus, verkti ir gailėtis dėl to, 
kas jam skaudu, tuomet atei
nama į susitaikymo stadi
ją. Jis-netaps laimingas, bet 
nebebus ir labai prislėgtas ar 
piktas. Tai ramaus apmąsty-Į 
mo, susitaikymo ir laukimo 
laikas. Žmogus daugiau nėr,, 
besipriešina ir nekovoja, jis 
pradeda daug ir ilgai miegoti. 
Šį laikotarpį daugybė ligonių 
taikliai apibūdina kaip „pas
kutinį poilsį prieš ilgą kelio
nę”.

Dirbdama su mirštančiai
siais a§,gavau iš jų daugybę 
pamokų^ Kalbėdami apie savo 
išgyvenimus ir rūpesčius, jie 
pasakojo man ne apie mirtį, 
bet apie gyvenimą.

Pagrindinis dalykas, kurį 
įsisąmoninau, — kad visiems 
žmonėms, nepaisant jų tau
tybės, rasės, socialinio 
sluoksnio ar amžiaus, to
kiu metu labiausiai reikia

tas, kaip liesa mėsa, pupos, 
..ypač sąįos, kiaušinio baltymas 
ir riešutai.

Piramidės viršūnėje maistas 
labai mažais kiekiais valgo
mas — tai riebalai, aliejai, sal
dumynai. Nurodoma, po kiek 
kasdien suvalgyti kiekvienos 
rūšies maisto.

Naujos mitybos gairės ame
rikiečiams, išleistos 1995 me
tais, pataria gausiausiai val
gyti grūdus, vaisius ir dar
žoves. Taip pat tos 1995 metų 
gairės pataria valgyti vegeta
rišką maistą, kaip sveiką visų 
kūnui reikalingų medžiagų 
gavimui. Taip pat užgiriama 
ir vadinama „The Five-a-Day” 
dieta, kai kasdien valgoma 
penkis kartus vaisiai ir dar
žovės.

Gausūs tyrimai, atlikti 3-jų 
didžiųjų Amerikos sveikatos 
organizacijų, departamentų ir 
akademijų primygtinai nuro
do,kad pavojus susirgi vėžiu ir 
širdies liga gali sumažėti, kas
dien gausiai valgant vaisių (4 
kartus) ir daržovių (5 kartus), 
o taip pat visų grūdų (lietu
viškos) duonos ir javainių, ir 
valgant mažai cholesterolio 
(be trynių, be raudonos mėsos) 
ir liesai, ypač vengiant gyvuli

kito žmogaus meilės. Tik
ros, besąlygiškos meilės.

Žmonės ieško meilės santuo
koje, bendraudami tarpusavy
je. Meilė pripildo mūsų širdis 
bei sielas energijos ir ugnies, 
kad galėtume pakelti gyveni
mo rūpesčius ir sunkumus. 
Meilė — tai mūsų ryšys vie
nas su kitu ir mūsų ryšys su 
Dievu.

Kiekvienas žmogus kovoja 
savo gyvenimo kovą. Kai ką iš 
to mes labai vertiname, kai ko 
— ne. Bet tai yra mūsų egzis
tencijos pamokos, kurias tu
rime išmokti, ir tai darome 
pasirinkdami. Norėdami 
prasmingai gyventi ir mir
ti, turime vadovautis besą
lygiškos meilės principais.

Galimybė pasirinkti yra Die
vo mums duota laisvė. Laisvė 
augti ir mylėti. Laisvė yra ir 
atsakomybė: atsakomybė pasi
rinkti tai, kas būtina šiame, 
gyvenime — besąlygišką mei
lę. Tačiau tai yra pati sun
kiausia pamoka.

Mirimo nereikėtų bijoti. Tai 
galėtų būti nuostabiausias jū
sų gyvenimo patyrimas. Vis
kas priklauso nuo to, kaip jūs 
gyvenote. Mirtis — tai perė
jimas į kitą gyvenimą, kuria
me nėra skausmo ir sielvarto. 
Viską galima pakelti, jei yrą 
meilė.

Norėčiau, kad žmonės steng
tųsi vieni kitiems parodyti 
daugiau meilės, nes vieninte
lis amžinai išliekantis daly
kas tėra meilė.
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nių riebalų ir dviejų rūšių au
galinių (palmių ir kokoso rie
šutų) — juos, kaip pigiausius 
ir nesveikiausius, naudoja vi
sos valgyklos, kepant — ver
dant bulves ir kitus „greitai” 
pagaminamus valgius, kuriais 
savo sveikatą marina milijo
nai mitybos neišmanėlių ir 
mūsų krašto gyventojų.

Tai miskime vaisiais 
ir daržovėmis

Dauguma žmonių, įskaitant 
ir mūsiškius, nenori gerinti 
savo mitybos. Jie, kaip žuvis 
meškerės slieku, gardžiuojasi 
dešra, taukais ir kiauliena, 
idant savo širdis ir smegenis 
pirma laiko Sučirškintų, kaip 
žvejys tą žuvį. O kai viskas po 
visam, tada mes lekiame ne
randamos pagalbos ieškodami. 
Taip uždirba ligoninės (už 
trijų dienų žmonos gydymą ir 
neišgydymą, vyras gavo 
20,000 dol. sąskaitą) ir visi 
kiti, o neklusnusis gulasi po 
velėna.

Aišku, kad gana mūsuose to
kio apsileidimo, tokio mirties 
ieškojimo. Ji ateis nelaukia
ma, bet mes ją galime atitolin
ti iki savo nunokimo.

Todėl visi ir visos tolinkimės 
nuo ankstyvos mirties, valgy
dami vaisius, daržoves, grū
dus, pupeles, riešutus, sėklas, 
nes jie yra mūsų šarvai prieš
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 
Dovvners Grove, IL 60515 j 
Tel. (630) 435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

GERKIME ARBATĄ
Per dieną išgeriant puodelį 

ar daugiau arbatos, gali suma
žėti širdies smūgio rizika, pas
kelbė mokslininkai.

Populiariausias Didžiojoje 
Britanijoje gėrimas turi che
minių medžiagų flavonoidų, 
kurie gali neutralizuoti pavo
jingus junginius, pažeidžian
čius ląsteles ir taip padidinan
čius infarkto, insulto ir vėžio 
riziką. ,

Vienos dienos konferencijoje 
apie flavonoidus, mokslininkai 
pasakojo apie JAV atliktus 
žmonių, geriančių arbatą, ka
vą arba kavą be kofeino, tyri
mus. Tiems, kurie gėrė ar
batą, infarkto rizika sumažėjo 
44 proc., palyginti su šio gė
rimo negeriančiais žmonėmis.

Tyrimus atliko Brigham lig
oninės ir Harvard medicinos 
mokyklos Bostone gydytojai. 
Rezultatai skelbti „The Ameri
can Journal of Epidemiology”.

Flavonoidai yra vieni stipi 
riaušių antioksidantų, kurie 
apsaugo nuo organizme susi
darančių ir ląsteles pažei
džiančių laisvųjų radikalų po-- 
veikio. .Arbatoje labai daug 
flavonoidų”, sakė vienas tyrė
jų Maiklas Gazijąnas ir pri
dūrė, kad arbata taip pat pa
deda išvengti vėžio ir krešulių 
susidarymo. Gamtoje aptinka

negalias.
Būkime dėkingi mūsų ma

mytėms, kurios nežinojo šių 
dienų mokslo apie augalinio 
maisto dabar žinomą naudą, 
bet tada jų patarimas valgyti 
daržoves — vaisius buvo tei
singas.

Taigi, augalinį maistą dėki
me į savo mitybos pagrindą ir 
suvalgykime jo bent mažiau
sią patariamą kiekį — aišku,

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲGYDYTOJA 

9055 S.Rouerts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus piję Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

ma 4 tūkst. flavonoidų. Žmo
gui reikalingi penkių tipų fla
vonoidai. Ypač daug jų yra 
svogūnuose, obuoliuose, arba
toje ir raudoname vyne.

Du arbatos puodeliai antiok
sidantiniu poveikiu prilygsta 
keturiems obuoliams, pen
kiems svogūnams, septyniems 
apelsinams ar dviem stiklams 
raudono vyno.

Minėtuose tyrimuose buvo 
naudojama juoda arbata, kuri 
geriama Didžiojoje Britanijoje. 
Reikia prisiminti, kad ji turi 
tiek pat kofeino, kiek ir kava.

(Reuters-BNS)

* Kazlų Rūda. Spalio 3 d. 
Kazlų Rūda paminėjo savo 
255-ąsias metines. Skulpto
rius, profesionalus dailininkas 
Vytas Aputis kartu su pagal
bininku Žilvinu Pečiulaičiu ta 
proga iš ąžuolo sukūrė skulp
tūrą „Broliams Kazlams, ku
rie davė Kazlų Rūdai vardą”. 
Ją atidengė Marijampolės ra
jono meras, krikščionių de
mokratų partijos narys Juozas 
Vaičiulis ir Kazlų Rūdos se
niūnas Valdas Kazlas. Ąžuolų 
Būdos parapijos klebonas kun. 
Ignas Prioraitis šventės proga 
aukojo šv. Mišias ir pašven
tino paminklą.

juo augalinio maisto gausiau 
— tuo sveikatai geriau, o ligai 
blogiau.

Toks elgesys, ir jis vieninte
lis toks, leis mūsų sveikatai 
sužydėti gražiausiais žiedais, 
kurie teiks mums džiaugsmą 
per visą likusį mūsų gyveni
mą.

Taigi visi nuo lašininio prie 
kanapinio, be dešrų, kiaulie
nos ir taukų. Sėkmės!



KODĖL RUSIJA UŽPUOLĖ 
ČEČĖNIJĄ?

ZENONAS PRŪSAS

Čečėnijoje vėl karas. Rug
pjūčio mėnesį keliose Rusijos 
vietovėse įvyko sprogimai. Bu
vo išsprogdinti keli daugia
bučiai pastatai ir žuvo apie 
300 žmonių. Nėra tiksliai nu
statyta, kas buvo tų sprogdi
nimų vykdytojai, bet buvo įta
rimų, kad jie buvo atėję iš 
Čečėnijos teritorijos. Tai davė 
pretekstą Rusijai vėl užpulti 
Čečėniją.

Dėl šio užpuolimo yra daug 
neaiškumų. Pirmiausia, net 
nėra nustatyta, ar minėti 
sprogdinimai nebuvo pačios 
Rusijos išprovokuoti. Taip pat 
nėra aiškus ir Čečėnijos už
puolimo tikslas. Pradžioje bu
vo aiškinama, kad tik norima 
okupuoti pasienio ruožą Čečė
nijos pusėje ir ten įrengti kaž
kokias užtvaras, kad teroris
tai negalėtų pro jas pereiti į 
Rusiją. Tai labai nerimtas pa
siaiškinimas. Kam daryti tas 
užtvaras Čečėnijos, o ne Rusi
jos pusėje, kur galėtum dau
giau tikėtis vietinių rusų pa
galbos sulaikant teroristus? 
Tas „mitas” subliūško, kai ru
sai kariai pradėjo veržtis į 
Čečėnijos sostinę Grozny ir gi
lyn į Čečėniją. Yra net užuo
minų, kad minėti sprogdini
mai Rusijoje galėjo būti įvyk
dyti su Kremliaus palaimini
mu, tarpininkaujant Rusijos 
turtuoliui ir svarbiam Jelcino 
klikos nariui Borisui Bere- 

v. zovskiui, ir kad dėl to pati Če
čėnijos valstybė nėra nieko
dėta.

Truputį apie šį labai įtakin
gą Rusijos pilietį Berezovskį. 
J*s šio dešimtmečio pradžioje 
pasidarė didžiausiu Rusijos 
automobilių prekiautoju, per 

susikrovė milijardus ir su
sidraugavo su Jelcino šeima. 
Labai daug prisidėjo prie Jel
cino perrinkimo Rusijos prezi
dentu 1996 metais. Jis savo 
turtus susikrovė su čečėnų 
mafijos pagalba. Atrodo, kad 
ir dabar su ja palaiko artimą 

k ryšį. 1996 metų pabaigoje Jel
cinas jį padarė Rusijos Saugu-, 
mo Tarybos viršininko pava
duotoju su specialiais įgalioji
mais Čečėnijos reikalams.

1995-1999 m. Čečėnijos karo 
metu Čečėnijos ekonomija bu
vo visai sugriauta. Pradėjo 
siausti karinės grupuotės, ku
rių du svarbiausi vadai buvo 
Šamil Basajev ir paslaptinga
sis Katab. Basajev yra tas 
pats, kuris per minėtą karą 
pagarsėjo, užimdamas Budia- 
novskio ligoninę Rusijoje, 
fronto užnugaryje. O dėl Ka
tab, tai spėjama, kad jis turįs 
ryšių su garsiuoju Saudi Ara
bijos musulmonų teroristu 
Osama bin Laden. Šių grupių 
pagrindiniu pąjamų šaltiniu

pasidarė žmonių pagrobimai, 
kuriems išlaisvinti buvo reika
laujamos didelės pinigų su
mos. Vien per dvejus metus to
kiu būdu buvo pagrobta apie 
500 įkaitų. Jie ne visi buvo ru
sai. Buvo ir vakariečių Raudo
nojo Kryžiaus darbuotojų, žur
nalistų, inžinierių, religinių 
misijonierių. Buvo net ir vie
nas lietuvis. Įkaitai pasidarė 
lyg ir tam tikra vidinė valiuta, 
kuria viena nelegali grupė 
galėjo pasikeisti su kita grupe, 
lyg dėželėmis skirtingų ci
garečių. Jie įkaitus laikė pa
čioje Čečėnijoje, kur nors rū
siuose; išprievartaudavo mote
ris, primušdavo ar kankinda
vo vyrus, o vienam misijonie- 
riui nupjovė pirštą. Kai nebu
vo sumokėtas reikalaujamas 
mokestis, trijų telekomo dar
buotojų iš Didžiosios Britani
jos ir vieno iš Naujosios Zelan
dijos nukirstos galvos buvo 
rastos numestos prie nuoša
laus kelio.

Čečėnijos žmonių išrinktas 
prezidentas Maškadov negali 
suvaldyti šių gaujų ir yra 
bejėgis. Atrodo, pagrobėjams 
už jį daugiau įtakos turi Bere- 
zovskis. Su jo tarpininkavimu 
buvo paleista keletas įkaitų, 
sumokėjus reikalaujamą mo
kestį. Todėl Maškadov tiesiog 
kaltina Berezovskį dėl šių pa
grobimų. Magkadov aiškina: 
išreikalauti mokesčiai skatina 
naujus pagrobimus. Jei niekas 
nemokėtų, pranyktų ir pagro
bimai. Maškadov netgi kaltina 
Berezovskį asmenišku davimu 
vieno milijono dolerių Basaje- 
vui, vienam žymiausių šių 
gaujų vadų, kuris dabar veda 
kovą prieš Rusiją. Kai per pa
sikalbėjimą Prancūzijos laik
raščio „Le Fifaro” korespon
dentas paklausęs Berezovskio, 
ar jis yra davęs vieną milijo
ną, jis prisipažinęs, kad tai 
yra tiesa („Forbes”, 1999 m. 
lapkričio 1 d. psl. 96). Bere- 
zovskis sakęs: „Aš jam daviau 
šiuos pinigus, kad pradėtų at
statyti sugriautą respubliką”, 
ir dar pridėjęs, kad šie pinigai 
nebūsią panaudoti kovai prieš 
Rusiją. Tuo sunku patikėti. 
Pirmiausia, Berezovskis nėra 
žinomas kaip didelis aukoto
jas labdaringiems tikslams, 
ypač žydų nemėgstamiems 
musulmonams. Taip pat, jei 
jis ir būtų norėjęs padėti at
statyti Čečėniją, kodėl davė 
pinigus žinomam teroristui, o 
ne legalioms valdžios įstai
goms ar privačioms labdary
bės organizacijoms? Greičiau 
tai yra dalis Berezovskio ma
chinacijų išgelbėti savo kailį.

Berezovskis Rusijoje turi la
bai daug priešų, ypač teisė
tvarkoje. Prieš jį buvo bandyta

Partizanų kapai Alytuje. Nuotr. E. Baršketienės

PARTIZANŲ KAPAI ALYTUJE
Teko apsilankyti Alytuje — 

mieste, kur augau ir mokiau
si. Daug kas pasikeitę, mies
tas išsiplėtęs, tai ne kurortinis 
miestelis, kur važiuodavo tie, 
kuriems Palanga buvo per 
brangi.

Aplankiau Daugų kapines. 
Kuo jos ypatingos? Ogi tuo, 
kad Dzūkijoje buvo stiprus 
partizanų judėjimo centras. 
Kiek partizanų žuvo, jeigu 
buvo žinomas jų vardas ir pa
vardė, įrašyta į cementinę 
plokštę ir pusračiu sudėti vie
ni nuo kitų per metrą atstu
mu. Puiku, ar ne? Deja, tarp 
tų plokščių keroja piktžolės, 
nukritę medžių spygliai, že
mėmis apneštos, kartais ne
įskaitomos. Padarytas takas, 
pripildytas smulkių akmenė
lių. Einant kulnys kliinsta į tą 
akmenėlių taką, kartais net 
koja krypsta. Nustebusi pa
reiškiau savo nuomonę dėl to
kio neapgalvoto paminklo. 
Visi pritarė, sako, pavasarį 
buvo talka. Apravėjo, aptvar
kė, o juk žolė auga visą laiką, 
tai ar lauksite kito pavasario? 
Juk tų plokščių daugybė, tai ir 
darbo rankų reikia vršą laiką. 
Deja, miestas neturi lėšų (o

iškelti kriminalines bylas ir jis 
dabar gal jau būtų kalėjime, 
jei jo nebūtų užtaręs Jelcinas. 
Kadangi Jelcino kadencija bai
giasi kitais metais ir jis nebe
gali kandidatuoti, Berezovskio 
išsigelbėjimas yra kaip nors 
išlaikyti valdžioje Jelcino kli
ką, sukeliant sąmyšį Rusijoje. 
Jei dabartiniam Rusijos prem
jerui Putin pavyks laimėti Če
čėnijos karą, Rusijos žmonės jį 
laikys didvyriu ir gal išrinks 
prezidentu (jau dabar Putin 
populiarumas yra labai paki
lęs). O jei Putin per šį karą 
įsiveltų į dar didesnį chaosą, 
tada Jelcin galėtų paskelbti 
karo stovį ir 2000-tais metais 
atidėtų prezidento rinkimus. 
Abiem atvejais Berezovskis 
išsigelbėtų. Žinoma, tai yra 
tik spėliojimai, bet visgi at
remti į realybę ir turį šiokį 
tokį pagrindą.

kas jų turi?). Bet juk buvo ga
lima pastatyti vieną sieną, 
surašyti visų pavardes, arba 
tas plokštes dėti vieną šalia 
kitos, o takelį išcementuoti. 
Taipgi, galima buvo, deja, mū
sų niekas nesiklausė...

Paminklas partizanams įs
pūdingas. Prisiminkime kapi
nes prie senos bažnyčios.Ten 
buvo palaidoti kariai, žuvę už 
laisvę 1918-1919 m. Buvo ce
mentiniai kryželiai. Kadangi 
žemė smėlis, piktžolės neaugo. 
Mokyklos mokiniai papuošda
vo akmenėliais, samanomis, 
kryželiuose pavardės buvo įs
kaitomos. O dabar, kalbant 
apie partizanų kapus — pasa
koja, kad vežė juodžemį iš pel
kių, kuri gera trąša viskam 
augti.. Po kokių 5 metų pa
vardės bus jau neįskaitomos 
ir teliks tik cemento plokštės. 
Ar to partizanai nusipelnė?

E. Barškėtienė

PRANCŪZAI GAIVINS 
BANKRUTUOJANČIĄ

ĮMONĘ
Prancūzijos ginklų gamin

tojų įmonė „Sofema” sutinka 
investuoti į bankrutuojančią 
Kauno metalo apdirbimo ga
myklą „Tide”, net jei čia ne
bus gaminami šoviniai. Šiuo 
metu „Tidės” turtas yra areš
tuotas ir ji negali net nusi

- ADOLFAS 
RAMANAUSKAS
g. .vamag
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Iš partizanų kapų Alytuje

pirkti žaliavų gamybai. Ta
čiau prancūzai linkę „Tidei” 
suteikti kreditų ir atgaivinti 
gamybą. Jei gamykla liks val
stybinė, prancūzai linkę inves
tuoti ypač palankiomis sąlygo
mis. Šiuo metu valstybei prik
lauso daugiau nei pusė ga
myklos akcijų.

Šioje gamykloje apdirbimo 
įmonėje ilgą laiką buvo keti
nama įrengti šovinių gamybos 
liniją, kurią Lietuva konkur
so bįidu nusipirko iš „Sofe- 
mos”. Kad šovinių linija gerai 
funkcionuotų, prieš ją statant 
ketinta atgaivinti civilinę „Ti
dės” gamybą. Vienu metu ši 
metalo apdirbimo įmonė buvo 
geriausia Baltijos valstybėse.

Tačiau šiemet vyriausybė 
nusprendė šovinių gamybai 
pastatyti atskirą, labiau ati
tinkančią saugumo reikalavi
mus gamyklą. Šiuo metu ji 
projektuojama. Pirmąsias šo
vinių gamybos dalis į Lietuvą 
ketinama atgabenti maždaug 
po metų.

Toks sprendimas papiktino 
„Tidės” darbuotojus. Jų teigi
mu, laukdama šovinių gamy
bos linijos gamykla patyrė 
milžiniškus nuostolius. Buvo 
laikomos nenaudojamos pa
talpos, už kurias reikėjo mo
kėti mokesčius, linijai įrengti 
už gamyklos lėšas pastatytas 
specialus pastatas, įrengtas 
sprogmenų sandėlys.

Danutė Bindokienė

Galbūt atėjo laikas 
susimąstyti

Čikagoje jau nuo šio šimt
mečio pradžios gyvena daug 
lietuvių. Kai jie pradeda 
„ištirpti” amerikietiškoje ap
linkoje ir save vadinti ne lietu
viais, o tik „lietuvių kilmės”, 
jų eilės pasipildo atvykstan
čiais iš Europos. Taip buvo po 
Antrojo pasaulinio karo, kai 
Lietuvai nebeliko galimybių 
atgauti nepriklausomybę, taip 
atsitiko ir po nepriklauso
mybės atkūrimo, kai vartai į 
pasaulį plačiai atsivėrė oku
pacijoje buvusiems tautie
čiams. Daugeliui Čikaga yra 
„kelio galas”, nes čia ir darbų 
netrūksta, ir margoje daugia
tautėje masėje nesunku „pra
nykti” net per ilgai užsibuvu
siems svečiams.

Nereikia stebėtis, kad tokia 
lietuvių gausa skatina ir vi
suomeninę, kultūrinę veiklą. 
Gyvenantys mažesniuose tel
kiniuose kartais net pavydi 
čikagiečiams įvairių renginių, 
pobūvių, suėjimų, organizaci
nio judėjimo ir lietuviško gy
vastingumo. Kiekvieną savait
galį tiek kvietimų, raginimų, 
skatinimų, prašymų dalyvau
ti, kad kartais publika „pa
simeta” ir pasirenka niekur 
neiti. Atrodo, kad pastaruoju 
metu vis daugiau tų „nei
nančiųjų” pasitaiko, o „einan
tieji” kartais griebiasi beveik 
„šantažo”: jeigu tu nebuvai 
mano renginyje, tai aš neisiu į 
tavąjį; arba — kur daugiau 
naudos bus, jeigu nueisiu, kur 
daugiau sutiksiu „svarbių 
žmonių”, gausiu savo organi
zacijai paramos..;

Tuo būdu nukenčia rengi
niai, kuriuos tikrai turime 
remti, lankyti, ne dėl „pres
tižo”, bet dėl to, kad jie pra
plečia mūsų kultūrinį akiratį, 
pratrutina dvasią, suteikia at
gaivos nuo kasdieninių maž
možių, nuolatos mus skandi
nančių. O lietuviai turi dar ir 
papildomą tikslą — savo daly
vavimu pagerbti tautos did
vyrius, istorinius įvykius, ypa
tingai svarbias institucijas (ir 
čia neturime mintyje vien lab
daros, nes to pobūdžio rengi
nių tikslas daugeliui labai 
aiškus ir remiamas).

Jeigu daugelis nepritariame 
Lietuvos politiniam, ypač 
krašto vidaus, gyvenimui, ar 
piktinamės vėžlio žingsneliu 
slenkančia ekonomine pa
žanga, tai negalime priekaiš
tauti dėl kultūrinės veiklos: ji 
tokia turtinga ir gyvastinga, 
kad tegalime gėrėtis, stebėtis 
ir net pavydėti. Kartais ta 
kultūrine veikla gėrisi ir už
sienis: knygų mugėse Lietuvos 
leidyklų leidiniai laimi premi
jas, lietuviai muzikai, chorai

apdovanojami aukščiausiais 
įvertinimais, mūsų dailininkų 
meno parodos gausiai lanko
mos ir teigiamai aprašomos. 
Neseniai Amerikoje įsikūrę 
tautiečiai su pasididžiavimu 
tvirtina, kad Lietuvoje kon
certų, teatrų salės, meno gale
rijos, literatūros vakarai vi
suomet susilaukia gausios 
publikos, todėl jie čia labiau
siai ir pasigenda tų aukšto ly
gio renginių, prie kurių buvo 
pripratę tėvynėje, nes „senųjų 
emigrantų kaimiška veikla ne
traukia”...

Retkarčiais ir mums pasi
taiko progos dalyvauti meno, 
muzikos, literatūros puotoje, 
kurią suruošia svečiai iš tė
vynės. Štai neseniai toje pa
čioje Čikagoje, JAV LB Kul
tūros tarybos dėka, džiau
gėmės dr. Vinco Kudirkos gi
mimo metinių paminėjimu, 
kur programą atliko dvi ypa
tingos viešnios. Praėjusį sa
vaitgalį koncertavo Vilniaus 
Styginių kvartetas kartu su 
vietiniais (nors taip pat nese
niai Čikagai Lietuvos pado
vanotais) pianistais, Roku ir 
Sonata Zubovais. Buvo ir dau
giau tokių puikių renginių, 
bet jie visi stokojo tik vieno 
dėmens — publikos! Sutin
kame, . kad tuo pačiu metu 
Čikagoje ir Lemonte daug kas 
vyksta, bet argi jau nepa
jėgiame daryti atrankos? Pa
vyzdžiui, šį sekmadienį Jauni
mo centre bus pagerbti mūsų 
pačių kultūrininkai, meni
ninkai, įteikiant jiems Kul
tūros tarybos premijas (me
cenatas Lietuvių fondas ir dr. 
Jonas Adomavičius). Tai, ro
dos, geriausias atsakymas į 
nusiskundimus, kad „mes ne
vertinam gyvųjų, o gerbiam 
tik mirusius, rašydami jiems 
nekrologus”. Renginio ruošėjai 
(Kultūros taryba) sielojasi, 
kad visi turi tą sekmadienį 
„svarbesnių reikalų”, negali 
dalyvauti...

Dar už savaitės ruošiamas 
buvusio prez. A. Smetonos pa
minėjimas. Tai taip pat neeili
nis renginys. Deja, čia vėl gir
dime tuos pačius (ir dar daug 
kitokių!) pasiteisinimus. No
rime tikėti, kad bent į 
„Draugo” sukaktuvinį koncer
tą, kuris ruošiamas lapkričio 
28 d., pasiteisinimai jau bus 
išsisėmę ir publika gausiai su
sirinks. Ne vien dėl to, kad tai 
vienintelio, užsienyje leidžia
mo lietuvių dienraščio 90 
metų gimtadienis, bet ypač dėl 
to, kad tai koncertas, kurių 
pas mus jau reta, juo labiau, 
kad jį atliks vietinės, ne 
„importuotos” pajėgos.

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT

Nr 6 RIMVYDAS SIDRYS
Tęsinys

Tokį aukštį sunku nugalėti, šliužai 
eis per penkias pakopas. Visa diena praeis, kol laivas 
persikels per užtvanką. Prekiniąm laivui tas nieko, 
bet keleiviniam, tai būtų per ilga. Jiems būsiąs įreng
tas keltas, kuris laivą sausai per bėgius užkelsiąs 
aukštyn. Visa tai tik ateity. Kas dabar jau buvo už
baigta, tai gipsinis užtvankos modelis ir milžiniškas 
paminklas statybininkams. Darbininkai su kūjais ir 
kastuvais didvyriškose pozose sustingdyti marmure. 
Viskas pagal planą. Užtvankos dar nėra, bet pamink
las jau yra.

Kai vėl sulipom į laivą ir pradėjom plaukti, žiūrėjom 
į upę kitu žvilgsniu. Dar treji metai ir šis vanduo 
pradės kilti, šis krantas pranyks, šitie gražūs namai 
su riestais stogais bus po vandeniu. Pakrantės irgi lyg 
pritarė mūsų mintims. Paupio namai buvo apleisti, 
pajuodę, kai kur jau pavirtę griuvėsiais. Ant kalnų 
kriaušių atsirado didelės lentos su skaičiais: 50, 80, 
120, matome, kad jie rodo būsimo apsėmimo lygį, nes 
pats aukščiausias skaičius visuomet būdavo 175 (met
rai). Plaukėm ir pro nemažus miestus, išsitiesusius 
pagal kalno šlaitą. Buvo įdomu stebėti, kaip miestas 
persikelia į kitą vietą. Pakrantėj pajuodę, apleisti na

mai, iš dalies griuvėsiai, aukščiau — seni namai, bet 
dar apgyventi, o virš 175 m zonos — daug baltų, nau
jai surengtų namų. Kaip turi jaustis tie apatiniai gy
ventojai, žinodami, kad jų namai, ūkiai ir daržai bus 
paskandinti?

Pati Yangtze irgi pasikeitė. Kalnai darėsi vis aukš
tesni, upė sukiojosi, lyg ieško-ama kelio pro juos. Kai 
upė susiaurėdavo, vanduo imdavo putoti. Patys įspū
dingiausi tarpekliai buvo trys. Kai laivas artindavosi 
prie jų, garsiakalbiai pranešdavo ir mes visi sugužė- 
davom į viršutinį, atvirą denį žiūrėti, kaip laivas stu
miasi pro šniokščiantį ir putojantį baltą vandenį. Per 
ilgiausią tarpeklį perplaukti užtruko dvidešimt minu
čių.

Per visą laivo kelionę nuobodžiauti neteko. Jei pa
bosdavo žiūrėti į slenkančius Kinijos krantus, galė
davai kajutėj arba salone uždaroj TV žiūrėti kinie- 
tiškus filmus. Valgydavom tris sykius per dieną, bet, 
kas neturėjo stiprios valios, galėjo valgyti penkis sy
kius. Pusryčiams ir pietums galėjai pasirinkti arba ki- 
nietišką „Dum Sum”, ryžius, arba vakarietišką stalą. 
Vakarienės būdavo visuomet kinietiškos. Kiekvieną 
vakarą būdavo kokia nors pramoga salone. Jau pirmą 
vakarą buvo paskelbta madų paroda. Abejojau, ar ver
ta eiti, bet nuėjau ir nesigailėjau. Buvo rodomos ne da
bartinės mados, o kilmingųjų kiniečių iškilmingieji 
rūbai per visą eilę šimtmečių. Virėjos ir kambarinės 
vakare pavirsdavo į šokėjas, ir, gracingai linguoda
mos, rodė mums skirtingų provincijų bei skirtingų

tautelių šokius. Vieną vakarą buvo magikos valanda, 
o dar kitą — „Amateur Show”, kurį užpildėm mes, sve
čiai.

Turėjome laive ir savo gydytoją, aiškiai eurazietę, 
nors jos išvaizda buvo beveik visiškai vakarietiška. Ji 
daugiau reiškėsi sporto pratybomis, negu mediciną. 
Kiekvieną rytą ir popietę ji mus mokė Tai Chi meno. 
Kaip ir viskas Kinijoje, Tai Chi buvo tūkstantmetė 
tradicija. Pagal ją laisvai savo kūną, rankas ir kojas 
laikydamas, nenatūralioj būsenoj ir labai pamažu jų 
padėtį keiti. Iš šono Tai Chi atrodo kaip labai sulė
tintas baleto filmas. Kai kurios figūros turi poetiškus 
vardus — „Palinkęs lotusas”, „Atstumk beždžionę”... 
Sportas sunkesnis, negu atrodo. Kai pabandžiau sto
vėti beždžionės pozoje, greit pradėjo skaudėti visi rau
menys. Vieną popietę daktarė paskelbė, kad bus pas
kaita apie kinietišką „tradicinę” mediciną. Nuėjau, bet 
apsivyliau, daktarė nieko nepasakojo apie akupunk
tūrą, nei apie moksibustiją, tik rodė ir labai gyrė keis
tos išvaizdos plastikinį įrankį, su kuriuo galėjai glosty
ti savo rankas, kojas, sprandą... Aišku, tai buvo tūks
tantmetė tradicija ir, aišku, įrankis gydė maždaug vi
sas pasaulio ligas. Kodėl Kinijoj, o taip pat ir Lietu
voje, žmonės pasitiki, ne naujausia, bet senoviškiausia 
medicina? Esminis paskaitos punktas buvo, kad galė
jai nusipirkti tą stebuklingą, delno didumo įrankį už 
20 dolerių, daugelis keleivių jį ir pirko.

Mano bendras dviejų Kinijos kelionių prisiminimas 
yra persunktas rūku. Ne simbolišku het tikrumu ro

ku, turbūt ir su suodžių priemaiša, kuris dengė Bei- 
džingą, Xian, Gueilin, gal ir visą Kiniją. Kiniečių pa
veiksluose vis kartojasi laivas, kalnas, pušys — visi 
apsupti rūko. Šį rytą tačiau laivas buvo apsuptas ypa
tingo rūko, nieko nematyti per tris žingsnius. Kapito
nas nedrįso plaukti, paskelbė, kad numatyta iškyla 
Fengdu, „Vaiduoklių mieste” nukeliama trim valan
dom. Apie pietus iškyla buvo nukelta dardviem valan
dom. Laivas, nors judėjo, bet yrėsi pamažu. Vidurdie
nio saulė pro rūką atrodė kaip mėnulis. Fengdu 
pasiekėm jau sutemus, bet vis tiek buvom nuvežti į 
vaiduoklių miestą.

Fengelu įkūrė du didžiūnai iš senosios Han dinasti
jos. Abu buvo pasišventę Tao pasekėjai ir stengėsi 
žmones paveikti saugotis nuodėmių. Jų vardai Yin ir 
Wang kiniškai skamba kaip „Pragaro karalius”, tokiu 
vardu ši šventovė taip ir liko liaudyje žinoma. Vardas 
visai tinkamas, šventovė pilna skulptūrų, kurios visos 
parodo, kaip kiniečiai vaizdavosi pragarą, o gal skais
tyklą, per kurią mirusieji turėjo pereiti. Dauguma 
skulptūrų aiškiai mazochistinės, vaizduoja kaip vel
niai svilina vėlių kūnus, kapoja kirviais galvas, trau
kia jų žarnas... Įspūdį didino tai, kad figūros buvo 
apšviestos niūria šviesa nakties tamsumoj. Grįžtant į 
laivą, mus pasitiko elgetos, luoši, paliegę žmonės, 
kurių matėme visur, bet čia, vaiduoklių mieste, atrodė 
lyg jie būtų iš skaistyklos pabėgę.

Priplaukėm Chongųing miestą. Čia baigėsi musų lai-
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BAZN,YCĮA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

KATALIKŲ DAILININKŲ KŪRINIŲ 
PARODA

Rugsėjo 22 d. Maironio lie- 
Itivių '• literatūros muziejuje 
Kauno- arkivysfcūpijos Baž
nytinio meno komisijos sekre
torės dr. L. Šinkūnaitės inicia
tyva atidaryta penktoji kata- 

'Įikų: dailininku kūrinių paroda 
„Dievas yra meilė”, skirta 
Krikščionybės 2000-ųjų metų 
jubiliejui. Parodoje 5 kaunie
čiai menininkai eksponuoja 16 
(iarbų. Muziejaus direktorė A. 
RŪšė't&ailė pasidžiaugė gali
mybe per muziejuje rengia- 
jnajLuEiilinihkų parodas paro
dyti dvasinį gėrį ir liudijimą, 
kad Dievas yra meilė. Dr. L. 
Šinkūnaitė priminė su Mairo-

poeto
meno. muziejaus įkūrimu. Dr. 
L^iŠiukūnaitė. pristatė šios pa
rodos dailininkus: Albiną 
Žiupsnytę, Leoną Striogą, Ed
mundą Saladžių, Aliną Kveda- 
rauskienę ir Stefaniją Ha- 
nakią . Gravrogkaitg. Anot 
rnons?V?Š. Vaičiūno; „tikrasis 
Kūrėjas yra Dievas. Tai ir liu
dija ši paroda. Kiekvienas 
esame Dievo atspindžiai pą* 
šaulyje ir bendraudami vieni
kitiei^š tlovanpj^n/ dievifiįfąfą1 nių skirtumams, žmogaus 
meilę*. Taroda veiks ikf spalio teisėms ir taikai, ekumeninis

,;rr.re? ,j.

KATALIKŲ MOTERIŲ 
TARPTAUTINĖ 
KONFERENCIJA 

VILNIUJE

< ir tarpreliginis dialogaš, iš- 
tikimybė tradicijoms, atviru
mas ir pasitikėjimas ir t.t.

v,'"Lietuvos katalikės kėlė ir 
savo problemas: kalbėjo apie 
.ųęgrąžintą organizacijos nekil
nojamąjį turtą, nepalankų

Rugsėjo 3-5 d. Vilniuje Vuvo labdaros įstatymą bei savano- 
surengta tarptautini konfe- rjų <}arbo įstatymą, kuris tik- 
rencija *‘(.KŠtaliKėŠ idofefySz raį neskatina jaunimo daly- 
Rytų ir Vidurio Europoje: jų vauti savanoriškoje veikloje, 
veikla ir ateities perspekty- „Daug kur mums dar trūksta 
vos”. Anot vienos iš šio forumo valstybės paramos. Tačiau 
rengėjos, Lietuvos katalikų mo- mes įsitikinusios, jog»ir valsty- 
terų sąjungos (LKMSh pirmi-’ bei reikia mūsų”, — sakė G. 
ninkės, švietimo ir mokslo paliokienė. Anot jos, kita Rytų 
vieemmtstrės G.- Paliokienės, jr Vidurio Europos katalikių 
idėja organizuoti tokį susfli- moterų konferencija vyks atei- 
kimą kilo per pernai Švei*- nančiais metais Čekijoje, 
carijoje vykusią visos Europos LKMS sudaro 38 organizaci- 
kataflikių moterų konferenciją, jos. Jai priklauso apie 9 tūkst. 

’jTada; — sakė G. Paliokienė, narių. Katalikės moterys dar- 
— pastebėjome,*jog-mes1,'Rytų buojasi socialinių programų
ir Vidurio Europos moterys, 
turime visiškai kitokių,- tik 
mums būdingų ir aktualių 

.problemų. Juk mes pergyve
nome komunistinius režimus, 
tik pas mus ateizmas buvo

GRAŽIAI BUVO PAGERBTI MŪSŲ 
KANKINIAI

Rugsėjo mėn. 26-27 d. turė
jau didelį renginį — iš Genoci
do centro Vilniuje pervežti 
kankinių vyskupo Vincento 
BoriseviCiaus ir kun. kleb. Pr. 
Gustaičio palaikus. Ir dabar 
dar tebegyvenu tais įspū
džiais. Tikrai gražiai ir pras
mingai buvo pagerbti tie mūsų 
kankiniai. Vilniuje Preziden
tas apdovanojo juos po mirties 
VyCio ordinais.

Prie Genocido centro ir ka
tedroje buvo didelė minia. Iš 
Telšių kartu dalyvavo grupė 
kunigų ir kun. seminarijos 
klierikai. Pakelyje sustojome 
ties Žiežmariais ir Kaune prie 
IX forto. Žemaitijoje tikintieji 
laukė prie kelio su žvakutėmis 
rankose. YpaC įspūdinga buvo' 
Telšiuose įvažiavus jau naktį. 
Po šv. Mišrų vykti''budėjimas, 
buvo giedami Kalnai. Pirma
dienį koncelebravome — Šeši 
vyskupai ir virš šimto kunigų, 
pilna buvo katedra, pilnas 
šventorius, ^tpdėl šv. Mišias 
laikėme šv^ntbi^uje. Vyskupo 
Vincento įųrisevtčiaus palai
kai buvo patalpinti kriptoje po 
katedra, tarp vysk. Justino
Staugaičio ir vysk. kankiry^,>ėje.

valstybinė ideologija. Tad ir 
nusprendėme susirinkti atski
rai”.

Konferencijoje dalyvavo apie 
80 atstovų iš Lietuvos, visų 
Rytų ir Vidurio Europos val
stybių bei svečiai iš Anglįjos, 
Olandijos, JAV, Vokietijos, 
tarp jų Pasaulio katalikių 
moterų organizacijų sąjungos 
prezidentė Marija-Luiza Vijk- 
Vande Ven (Olandija) bei Pa
saulio lietuvių katalikių mo
terų organizacijų sąjungos 
prezidentė Aldona Šlepetytė- 
Janačienė (JAV). Forume būta 
viešnių ir iš tų kraštų, kur 
katalikai sudaro konfesinę

nio vardu susijusias bažny- mažumą — Rusijos, Estijos, 
utinio jneno parodas Žemaičių Bulgarijos, Rumunijos, Bosni- 

ijpjo ir .Šio kunigė ar jos ir Hercegovinos, 
rūpinimąsi bažnytinio Konferencijos dalyvės per vi-

sas diskusijas akcentavo tris 
pagrindines problemas: dva
sinį ugdymą ir auklėjimą, šei
mos institucijos stiprinimą, 
moters ekonominės-socialinės 
padėties gerinimą ir dvasinį 
tobulėjimą. Konferencijoje pri
imtame pareiškime akcentuo
jama būtinybė nuolat dalyvau
ti Bažnyčioje ir visuomenėje, 
pagarba etiniams, kultūri
niams ir religiniams kitų žmo-

konsultacinės pagalbos, globos 
srityse, turi Kultūros ir švie
timo centrą Vilniuje. LKMS 
dvasios vadas — mons. J. An
tanavičius.
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Pr. Ramanausko palaikų. 
Kun. Pr. Gustaičio palaikus 
palaidojome Viešvienuose 
šventoriuje. Abu grįžo į ten, iš 
kur buvo areštuoti — atimti iš 
savo pareigų.

(Ištrauka iš Vysk. Antano 
Vaičiaus laiško. Atsiuntė Ona 
Abromaitienė)

* Zarasai. Rugsėjo 9 d. kun. 
R. Kavaliausko iniciatyva Za
rasų klebonijos salėje buvo su
rengtas tikybos mokytojų se
minaras. Dvasinėms mokomo
sioms pratyboms tema „Mo
kyti tiriant katecheto širdį 
Jėzaus didžiojo siuntimo švie
soje” vadovavo Bostono kolegi
jos religinio auklėjimo ma
gistrė sesuo O. G. Vitkau
skaitė. Mokytojai turėjo pui
kią progą įsiklausyti į savo 
pašaukimą, suvokti jo svarbą, 
pasidalyti nuomonėmis.

* Berčiūnai. Rugsėjo 17-19 
d. Čia vyko trijų dienų vidinio 
išgydymo seminaras, kurį ve
dė anglikonų Bažnyčios kuni
gas iš JAV, Mario Bergner. Jis 
15 metų darbuojasi krikš
čioniškojo išgydymo tarnys-

Vilniaus Šv. KazimiSro bažnyčia rudenį. Nuotr. E. Paulikienės

LIETUVOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS PRANEŠIMAS

1999 metų lapkričio 3 dieną 
Vilniuje įvyko Lietuvos Vys
kupų Konferencijos plenarinis 
posėdis. Posėdžio pradžioje 
kalbėjo Apaštalinis Nuncijus 
Lietuvoje arkivyskupas Erwin 
Josef Ender. Jis pasidalijo su 
vyskupais savo įspūdžiais iš 
baigiamosios Vyskupų Sinodo 
Europai sesijos, kurioje daly
vavo, kaip Estijos Apaštalinis 
Administratorius.

Posėdžio metu įvyko naujo 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pirmininko rinkimai, nes 
pagal Vyskupų konferencijos 
statutą, jos pirmininkas gali 
šias pareigas eiti tik dvi ka
dencijas iš eilės. Naujuoju Lie
tuvos Vyskupų konferencijos 
pirmininku išrinktas Kauną 
arkivyskupas Sigitas Tamke- 
vicius, vicepirmininku — Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis. Nuolatinės ta
rybos nariu išrinktas Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis. 
Ligšiolinis Vyskupų konferen
cijos pirmininkas arkivysku
pas Audrys Juozas Bačkis 
padėkojo vyskupams už jų 
bendradarbiavimą, jam einant 
pirmininko pareigas ir palin
kėjo sėkmės naujai išrinktam 
pirmininkui arkivyskupui Si
gitui TamkeviCiui, užtikrinda
mas, kad visuomet yra pasi
rengęs padėti.

Buvo aptarti galimi Lietu
vos Vyskupų konferencijos 
statuto pakeitimai, suderinti 
su Šventojo Sosto pateiktais 
reikalavimais.

Vyskupai apsvarstė ganyto- 
jinio laiško 1999 metų Adven
tui projektą. Galutinį laiško 
variantą rengiamasi pasirašy
ti lapkričio 14 dieną, vysku
pams susirinkus į Aušros Var
tų atlaidus.

Posėdyje buvo svarstoma pa
stovaus diakonato institucijos 
įvedimo Lietuvoje galimybė. 
Vyskupai sutarė, kad ši tar
nystė ateityje Lietuvoje bus 
įvesta, tačiau pažymėjo, kad 
atsižvelgiant į Lietuvoje vy
raujančias tradicijas bei kitų 
kraštų patirtį, šiam žingsniui 
turi būti labai gerai pasireng
ta, numatant galimybes tinka
mam išsimokslinimui bei kon
krečias tokių diakonų sielo
vadinio darbo sritis šių dienų 
Lietuvos Bažnyčioje.

Svarstydami einamuosius 
klausimus, vyskupai aptarė 
padėtį, susidariusią Katalikų 
televizijos studijoje ir numatė 
galimus sprendimus ateityje. 
Lietuvos vyskupai aprobavo

kai kurių tikinčiųjų pageidau
tą paaiškinimą dėl Bažnyčios 
požiūrio į azartinių lošimų 
verslą, buvo aptartos univer
sitetinės sięįąvados proble
mos. Vyskupai pažymėjo, kad 
tokia sielovada?yra būtina, ta
čiau ją organizuoti turėtų vie
tos ordinarai, o Lietuvos mas
tu tokią veiklą -turi koordinuo
ti Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos vyskupinė pasauliečių 
apaštalavimo komisija.

2000 metų Jubiliejaus komi
teto prašymu apsvarstyta gali
mybė suorganizuoti maldingą 
kelionę į Romą 2000 metų ko
vo 4 dieną dalyvavimui ten 
vyksiančioje pasaulio lietuvių 
dienoje. Ši l^lionė, atsižvel
giant į jos pobodį bei jubilieji
nių metų idėjas, turėtų apimti 
kiek galima gausesnius visuo
menės sluoksnius. Šiam tiks
lui visose Lietuvos vyskupi
jose bus paskirti koordinato
riai, kuriems pavesta organi
zuoti minimą kelionę.

Posėdyje buvo numatyta, 
kurie vyskupai dalyvaus ki
tuose jubiliejiniuose rengi
niuose Romoje, apsvarstyta si
tuacija, susiklosčiusi, rengian
tis giesmių šventei „Kristui 
gieda LietuVa”, rengiamai 
2000 metų liepos 2 dieną Vil
niuje.

Kitą Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos posėdį numatyta su
rengti 1999 metų gruodžio 15 
dieną Kaune.

* Rugsėjo 29 d. Kauno ar- 
’kivyskupijos kurijoje vyko 
jau septintas Lietuvos II 
Eucharistinio kongreso or
ganizacinio komiteto posėdis. 
Jo metu buvo paskelbti kong
reso ženklo konkurso rezulta
tai. Ypatingajai konkurso me
no komisijai išrinkus geriau
sią darbą, organizacinis komi
tetas patvirtino dailininkės 
Silvijos Knezekytės sukurtą 
ženklą kaip oficialų Lietuvos 
II Eucharistinio kongreso 
ženklą, kurio bet kokį naudo
jimą nuo šiol reikia derinti su 
kongreso organizaciniu komi
tetu. Spalio 15 d. arkivyskupi
jos kurijoje arkivysk. S. Tam- 
kevičius padėkojo dailininkei 
S. Knėzekytei ir įteikė jai pa
dėkos raštą bei konkurso lai
mėtojui numatytą 200 litų 
premiją. Posėdyje nutarta su
rengti bei paskelbti Eucharis
tinio kongreso giesmės kon
kursą.

GANYTOJAI GINA 
SEKMADIENI

Austrijos vyskupai svarsto, 
ar nereikėtų reikalauti su
rengti referendumą, kad 
draudimas dirbti sekmadienį, 
ypaC užsiimti prekyba, botų 
įrašytas į šalies konstituciją. 
Tą ragina padaryti ir katali
kiškos darbo žmonių organiza
cijos, pasisakančios už sekma
dienio ramybės ir šventumo 
išsaugojimą. Tačiau galutinis 
Bažnyčios sprendimas dėl re
ferendumo priklausys nuo 
bendradarbiavimo su galin
giausiomis Austrijos profsą
jungomis.

„Vyskupai gina laisvą nuo 
darbo sekmadienį ne tik dėl 
religinių priežasčių, bet ir dėl 
to, kad tai yra svarbus austrų 
kultūrinio paveldo elementas, 
— sakė Vienos arkivyskupijos 
atstovas spaudai Erich Leiten- 
berger — Katalikų darbininkų 
asociacijos galbūt nėra labai 
galinga jėga tautos gyvenime, 
tačiau jos užima avangardines 
pozicijas ir buvo pirmosios, 
iškėlusios šį klausimą Austri
joje”. Dabar katalikų darbi
ninkų judėjimas bando sukur
ti „platesnę platformą” refe
rendumui.

ĮKURTAS „gyvybės 
DRAUGŲ KLUBAS

Rugsėjo 23 d. Kauno arki
vyskupijos Šeimos centre pir
mą kartą susirinko „Gyvybės 
.draugų” klubas, kurį sudaro 
apie 30 įvairaus amžiaus 
(daugiausia jaunų) ir skirtin
gų profesijų žmonių, pasidaly
ti patirtimi skleidžiant gy
vybės kultūrą bei pasikeisti 
naujausia informacija. Lietu
vos šeimos centro direktorė 
gyd. N. Liobikienė trumpai 
apžvelgė dabartinę situaciją 
Lietuvoje, akcentavo kovos už 
gyvybę svarbą kasdieniniame 
gyvenime. Klubo dalyviai ma
žomis grupelėmis kalbėjo apie 
sipkį suprasti žmogaus vertę 
ir orumą bei norą būti savo 
aplinkoje gyvybės draugu.

Klubo „Gyvybės draugai” 
steigimo iniciatoriai Lietuvos 
ir Kauno arkivyskupijos šei
mos centrai, Pasaulio gydytojų 
federacijos „Už gyvybę” Lietu
vos asociacijos Kauno skyrius. 
Pasak Kauno arkivyskupijos 
Šeimos centro vadovės V. Va- 
lantiejutės, idėja steigti klubą 
kilo matant pavieniui dirban
čius žmones ir noras suvienyti 
bendraminčius. Klubo nariai 
rinksis du kartus per mėnesį.

BŽ, 1999 m., Nr. 18

* Anykščiai. Rugsėjo 19 d. 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
buvo švenčiami tituliniai šios 
bažnyčios atlaidai, kuriuose 
dalyvavo Gardino vyskupas 
Aleksandras Kaškievičius ir 
Gardino kunigų seminarijos 
rektorius. Po Mišių kun. S. 
Krumpliauskas ir parapijos 
jaunimas pasveikino garbųjį 
svečią vysk. A. Kaškievičių 50 
metų jubiliejaus proga.

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

S K E
ELEKTROS

(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir OH. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 W«8t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalingi vyrai ir moterys darbui 
apsaugos fiirnoje taxi vairuotojais. 
Reikia šiek tiek kalbėti angliškai. 
Automobilis būtinas. Uždarbis nuo 
$500 iki $700 per savaitę. Tel. 773- 
278-7539. Skambinti nuo 8 v. r. iki 12

Vilniuje, Antakalnyje, prie 
parko skubiai parduodamas 3
kambarių,2 miegamųjų, 2 vonių 

butas rekonstruotas pagal 
vakarietiškus standartus, trečias 
aukštas. Nauja vokiška įranga 
virtuvėje bei vonioje, ir baldai; 
parketas, telefonas, elektroninė

apsauga. Skambinti tel. 703-528- 
7760; fax 703-528-7656.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $34 
8 svarų statinaitė — $20

Skambinkite: 708-687-5627. 

Pristatome UPS
 i t* ' iriui

PAŠVENTINTAS
PAMINKLAS

Spalio 10 d. Kaišiadorių ka
tedroje buvo švenčiami Švč. 
M. Marijos Rožančiaus Karali
enės atlaidai ir pašventintas 
arkiv. T. Matulioniui pamink
las. Iškilmėse dalyvavo Seimo 
pirmininkas prof. V. Lands
bergis, Seimo nariai S. Peče
liūnas ir buvęs Kaišiadorių 
meras K. Jakelis, kiti garbūs 
svečiai. Ta proga sumos šv. 
Mišias koncelebravęs vysk. J. 
Matulaitis per pamokslą ap
žvelgė arkivyskupo T. Matu
lionio kai kuriuos gyvenimo 
momentus, labiausiai pabrėž
damas jo atsidavimą Kristui, 
Bažnyčiai ir žmonėms. Gany
tojas pasidalijo Šventojo Tėvo 
mintimis, išsakytomis Lietu
vos vyskupams „ad limina” vi
zito metu. „Krikščionio per
galės esmė slypi jo tvirtame 
tikėjime”, — sakė vyskupas, 
ragindamas į Šventuosius me
tus žengti palikus apsileidi

GREIT PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

*o«t (773) 586-5959 

home (708) 425-7160 
pager (708) 886 4919

1

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

21 m. mergina iš Lietuvos, jau 
turinti vizą skubiai ieško šeimos, 
kurioje galėtų prižiūrėti vaikus. 
Prašome kreiptis: fax 370-5-43- 
75-93 arba tel. 203-262-1011 (JAV).

47 m. lietuvė moteris, šiek tiek 
kalbanti angliškai, ieško darbo. Gali 
prižiūrėti, slaugyti vyresnio amžiaus 
žmones, gaminti maistą. Gali gyventi 
kartu. Moka vairuoti mašiną. Gali dirbti 
7 dienas per savaitę. Skambinti Genutei 
tel. 773-9T8-1131 arba 773-776-2708.

mus ir nedorybes lyg seną dra
bužį. Baigiantis šv. Mišioms 
vyskupas J. Matulaitis, pa
ėmęs relikvinį arkiv. T. Matu
lionio rožančių, pakvietė ti
kinčiuosius sukalbėti dalį ro
žinio, kad į altoriaus garbę 
būtų pakelti mūsų tautos kan
kiniai, tarp jų ir buvęs Kaišia
dorių vyskupas T. Matulionis.

B.Ž. 1999 m., Nr. 19

* Klaipėda. Spalio 1-2 d. 
Klaipėdos katechetikos centre 
miesto ir rajono katechetams 
organizuotas seminaras, kurį 
vedė s. Myrta Stoeckl. Jo me
tu ieškota gyvenimo ir tikėji
mo esmės. Sesers Myrtos nuo
mone, kiekviena tikybos pa
moka vaikui turi teikti 
džiaugsmą, mokytojo pareiga 
ugdyti laisvos dvasios, my
linčius Dievą žmones. Šiuo 
metu, pasak jos, ypač svarbu 
yra platus mokytojo akiratis 
bei geras dalykinis pasirengi
mas.
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LIETUVOS TURTAS IR 
PUOŠMENA

Kas metai tūkstančiai už
sienio lietuvių lankosi Lietu
voje. Kiek man žinoma, labai 
retas jų nuvažiuoja pažiūrėti 
Lietuvos stumbrų.

Man š.m. rugsėjo mėn. nu
sišypsojo laimė pamatyti 
stumbrus — Lietuvos turtą ir 
puošmeną. Saule tviskančią 
dieną nuvažiavome į Lietuvos 
„Stumbryną”, esantį Pašilių 
miške, netoli Krekenavos, į 
pietus nuo Panevėžio.

Šiame Pašilių miško stum- 
bryne dabar gyvena Sjl stumb
ras. Visi jau yra gimę šioje 
didelėje ir gražioje girioje. Iš 
visų 31 stumbrų mes matėme 
12-11 viename didžiuliame 
aptvare ir vieną — kitame. 
Kiti 19 stumbrų laisvai gyve
na šiame Pašilių miške.

Šie 19 (laukinių) stumbrų 
niekur iš šio miško neišeina, 
nes čia jų tėviškė, gimtinė, na
mai.

Žiemą stumbrininkas pade
da stumbrams pasimaitihti.

Kadaise Lietuvoje buvę 
tūkstančiai stumbrų. 19-me 
šimtmetyje jie išnykę. Prieš 30 
metų iš Lenkijos buvo atga
benta stumbrų pora. Dabar — 
po 30 metų jau 31 Lietuvos 
stumbras.

Visi Lietuvos svečiai turėtų 
šį Lietuvos turtą ir puošmeną 
aplankyti.

Antanas Klimas
Rochester, N.Y.

TVIRTAS KAIMAS — 
LIETUVOS ATEITIS

Taip Žemės ūkio rūmų suva
žiavime kalbėjo Ūkininkų są
jungos pirm. Mūsų tautos is
torinė praeitis liudija, kad vi
sais laikais mūsų kaimo žmo
nės išliko nepalaužti bet ko
kioms piktoms svetimųjų už
mačioms. Visais laikais mūsų 
kaimas maitino mūsų valsty
binį gyvenimą tautinės gy
vybės sultimis.

Tad tikrai skaudu skaityti 
A. Balašaitienės skundą (Drg. 
Nr. 185), kad mūsų spauda 
nukenčia nes: „per daug skės
tame praeityje ir per daug 
rašome apie kaimą”... „kaimas 
didmiesčiuose gyvenančiam 
žmogui yra neįdomus ir nepa
trauklus” O dar skaudžiau, 
kad tokias mintis ji kartoja 
mūsų spaudoje nebe pirmą 
kartą.

Bet istorija liudija, kad ne 
tie didmiesčių profesionalai, o 
mūsų kaimo žmonės pačiomis 
tamsiausiomis tautos gyveni
mo dienomis išlaikė lietuvybę 
ir puoselėjo didžiuosius tautos 
idealus.

Spaudos draudimo laikais 
mūsų kaimo žmonės nevengė 
nuogomis krūtinėmis prideng
ti lietuvišką spausdintą žodį 
nuo priešo kulkų. Jie knygas 
platino kaimuose, nes mies
tuose bei dvaruose vyravo len
kų ir rusų kalbos. Kaimo mo
čiutės iš knygnešių atgabentų 
knygų mokė savo vaikučius 
skaityti ir melstis lietuviškai. 
Ir tuo būdu buvo išgelbėta lie
tuvių kalba.

1918 m., ne „miesčioniukai”, 
bet kaimo berneliai būrėsi į 
savanorių būrius. Jie išvalė 
šalį nuo priešo karinių likučių 
ir sudarė sąlygas, kad toje iš
valytoje žemėje buvo paskelb
tas Vasario 16 aktas.

Vos tik bolševikams įsiver
žus į mūsų žemę, ir vėl mūsų 
kaimo jaunuoliai būrėsi į par
tizanų gretas ir visą dešimt
metį narsiai kovojo su Rau
donąja armija. O tuo metu 
prieš šią armiją drebėjo visos 
Vakarų pasaulio galybės. Jie 
tos kovos nelaimėjo, bet yra 
pagrindo manyti, kad tos ko
vos sudarė sąlygas Kovo 11 
aktui.

Balašaitienė stato mums pa

Prof. Antanas Klimas prie stumbrų 
draustinio Lietuvoje.

vyzdžiu tautas, kurios „nesi- 
didžiuoja savo kaimais ir jų 
negarbina, į juos žiūri kaip į 
kūno maisto tiekėjus”. Gal tai 
ir tinka stambiosios pramonės 
šalims. Tačiau mūsų žem
dirbiai po Pirmojo pasaulinio 
karo ant to karo nualintos 
žemės per kelis metus sukūrė 
žemės ūkį, kuris ne tik iš
maitino savo žmonių kūnus, 
bet dar pagamino pakankamai 
žemės ūkio gaminių eksportui. 
Eksporto pajamos išlaikė visą 
ano meto valdžios aparatą, 
mokslo įstaigas ir karines pa
jėgas. Lietuva neskendo, kaip 
dabar, užsienio skolose. Buvo 
įvykdyta žemės reforma ir 
mūsų žemė pasipuošė puikio
mis, tvarkingomis žemdirbių 
sodybomis. O tose sodybose 
skambėjo lietuvaičių dainos ir 
žaliavo rūtų darželiai. Kai
muose virte virė kultūrinė 
veikla: parapijų chorai, mėgė
jų teatrai, veikė įvairios jauni
mo organizacijos...

Pavergėjas labai gerai su
prato, kad jo piktoms užma
čioms daugiausia priešinsis 
mūsų kaimo žmonės. Tad jis 
visų pirma ir sunaikino mūsų 
kaimą, išžudė jo žmones. 
Džiugu, kad šiandien, nors ir 
labai pamažu, vėl atsikuria 
mūsų kaimas. Tik gaila, kad 
šiandieninė mūsų vyriausybė, 
o ypač Seimas, yra labai 
„miesčioniškas”. Jie seka Ba
lašaitienės pavyzdžiu, nesi
rūpina kaimu ir neremia nau
jųjų žemdirbių pastangų. Tad 
galbūt dėl to ir mūsų šian
dieninis valstybinis gyveni-

OJE

The Best to the Baltics! 

INTERNATl ONAL
9525 South 79Ui Avenue, Hickory Hills, IL 60457
PHONE: (708)430-7272

(800)462-2584

r
KVIEČIAME PRALEISTI PASKUTINĮ 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 tęsime puikiame baliuje „RADISSON" SAS ASTORIJA viešbutyje su 
vakariene griežiant orkestrui.

Į kelionę taip pat jeina: 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: $1687.00
KAINA IŠ NEW YORKO: $1587.00 *
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.
REZERVACIJOS SU PILNU APMOKĖJIMU IKI LAPKRIČIO 27 DIENOS.t

Lietuvos puošmena — didingieji stumbrai.

mas eina kreivokai.
Reikėtų dėti daugiau pas

tangų vėl atstatyti kaimą ir iš 
naujo sukurti mūsų senojo 
kaimo tradicijas. Prie šių pas
tangų gal galėtų bent kiek 
prisidėti ir užsienio lietuviai. 
Tad kviesčiau ir mūsų Aure
liją nustoti burnoti prieš Lie
tuvos kaimą ir jungtis į to kai
mo atstatymo talką.

Tik stiprus kaimas gali tau
tai patikinti šviesesnį rytojų.

Jonas Daugėla 
Ormond Beach, FL

LAIKU IR SVARBU

„Draugo” skaitytojai turėtų 
būti dėkingi A. Mykolėnui už 
jo išsamų ir svarbų straipsnį 
(„Siūlau referendumą” „Drau
gas” š.m. spalio 26 d.), kuris 
savo turiniu kalba apie pačią 
svarbiausią ir skaudžiausią 
dabartinės Lietuvos problemą 
— Seimo reformą. A. Myko- 
lėnas teisingai nurodo, kad 
pagrindinė dabartinio ekono
minio ir politinio sąmyšio 
priežastis yra Seimo struk
tūra ir jos netikęs veikimas. 
Pusė dabartinio Seimo narių 
(70) yra partijų "„kumeliai”, 
kurie už savo veiklą nėra su
sieti jokiais atsakomybės sai
tais nei su piliečiais, nei su 
valstybe. Jų vienintelė atsako
mybė yra tik savo partijai. 
Naudodamiesi Seimo nario 
statusu, jie, aišku, nepamiršta 
ir savo naudos, kaip pravedi- 
mas užsakytų įstatymų, nau
dingų tik specialioms gru
puotėms, bet žalingų visuome
nei. Nereikia pamiršti, kad 
Lietuvoje jau yra nemažai mi
lijonierių, jų tarpe ir Seimo 
narių, kurie pralobo, apeidami 
netobulus įstatymus arba ap- 
gaudami mokesčių mokėtojus 
ir valstybę. Lietuva neišbris iš 
dabartinių bėdų ir vyriausy
bių krizių, kol nereformuos 
Seimo.

MILENIUMO
SUTIKIMAS
LIETUVOJE!

Keistu sutapimu, dabar Lie
tuvą valdantys asmenys nėra 
„apsunkinti” finansiniu, eko
nominiu ar teisiniu mokslu ar 
patyrimu tose srityse,,kas yra 
beveik būtina dabartinių vals
tybių vadams. Akivaizdu, kad 
Seimas, kuris yra pati svar
biausia valstybės institucija, 
nesiskaito su išlaidomis, Lie
tuva dabar yra valdoma kaip 
sovietmečio kolchozas — jei 
metų pabaigoje jis turėjo nuos
tolių, jie buvo lengva ranka 
nurašomi ir dar priskiriant 
kai kurių dotacijų. Valstybė 
yra skandinama skolose, vi
liantis, kad vakariečių skolin

Pagerbiant A. t A.
Dr. DOMININKO GIEDRAIČIO

atminimą, Vytauto Didžiojo universiteto Studentų 
fondui aukojo:

Stasys, Dana ir Algis Liepas; Lois, Missy ir 
Susie Milo; L. ir P. Ragas.
Algirdas ir Jolita Birutis; Angelė ir Albinas 
Karniai; Alė ir Algis Lieponis; dr. Francis ir 
Aldona Mažeika; Balys ir Regina Sriubai, 
dr. Jonas Kaminskas; P. ir M. Rulis; V. ir I. 
Šimkus.
Albinas ir Aųuilina Laučiai; Pumputis.
Lilija Jasons; R. ir K. Sušinskas.
Lee ir Milda Harris; Davė ir Karen Klimą; Rose 
Stanley ir Caron Kuzlik.
Anonimas.Iš viso $780.

$100
$50
$30
$20$15$10
$40

Almos fondui:$100 dr. Antanas ir Aldona Lipskis; $30 Halina Bagdonas.Iš viso$130.
Lietuvos fondui: $25 dr. F. ir Wanda Kaunas.

BALFui:$20 Stasė ir Algirdas Didžiulis.

Tj
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tojai, lygiai kaip „tarybinė” 
valdžia kolchozams, nubrauks 
tas skolas. Kalbant apie vals
tybines išlaidas, prisimintinas 
N. Chruščiovo patarimas In
donezijos prez. Sukarnui: „Jei 
esi vargšas, pirma įsigyk kel
nes ir marškinius, o tik tada 
pradėk galvoti apie kaklaraiš
tį”.

J. Tamkutonis
Chicago, IL

• Kiekvienas žmogus turi 
dieną, kai pasvajoja apie do
vaną, tai — gimtadienio išva
karės.

STAR ALLIANCE

No one makes round- 
trip travel to Lithuania 
easier and more convenient
than SAS. From Chicago, we 
offer daily Service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m. 
departure gives you a relaxed morn- 
Ing arrival for business or pleasure. 
When you’re ready to return, you’ll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen

MIRTIES METINĖS

A. t A.
RONALD SABAS

Mirė 1998 m. lapkričio 11 d.
Neapsakomai liūdnai praslinko metai nuo to skaudaus 
įvykio, kada sustojo plakti mano mylimo Sūnaus širdis. 
Tebėra žaizda mano širdyje ir ji pasiliks iki manoji 
širdis plaks.
Žinau, kad jokios dejonės ir ašaros jo man nesugrąžins, 
bet atėjus tai dienai, kurioje jis mus paliko, rfbrisi jį 
prisiminti.
Tegul ilsisi Amžinoje Ramybėje.

Nuliūdusi motina Izabelė Sabaliauskas

Mūsų klubo nariui

A. t A.
VACLOVUI DZENKAUSKUI
mirus, jo žmonai klubo narei BIRUTEI ir artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge liūdime.

Daytona Beach Lietuvių klubas

Florida

Mūsų mielam Draugui

A. t A.
JONUI VALUKONIUI

mirus, jo žmoną RAMUNĘ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu.

Romualdas ir Aleksandra Zalubai

Dr. DOMININKO GIEDRAIČIO 
atminimui „Lietuvos Vaiky vilčiai” aukojo:

$100 Algis ir Violeta Paulius; Rima Skorubskas ir Algis 
Tamošiūnas.
dr. Kazys ir Marija Ambrozaitis; Stasys 
Jokubauskas; Birutė Sekmakas; dr. Vacys ir 
Augusta Šaulys; dr. Adolfas ir Algė Šležas, 
dr. Birutė Kasakaitis.
Kostas ir Donata Burba; Genė ir Arūnas 
Draugelis.
Juozas ir Diana Noreika; Virgil ir Ramona 
Norkus; Zita Baltramonas ir Petras Mikaląjūnas. 
Birutė Bulotaitė; Ona Paulius; Gražina 
Žukauskas.
J. J. Makaitis; J. J. Mockaitis.Ii viso $705.

$50
$40$30
$25

$10

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

hub. And whether 
you fly Business Class 
Economy Class, you can be

sure our Service will be world-dass, 
and vvill allow you to arrlve rested and 
refreshed - all for a reasonable fare. 
Find out what a world of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-8OO-221-235O. For more Infor
mation and speclal offers, visit 
our website at www.flysas.com.

Flight # From To Departure Time Arrival Time
SK 946 Chicago Stockholm 4:30 pm 740 am+1
SK 744 Stockholm Vilnius 9:20 am+1 10:50 am +1
SK743 VHnius Copenhagen 12:45 pm 2:15 pm
SK943 Copenhagen Chicago 3:40 pm 5.40 pm

f fl

http://www.flysas.com


„Žiburėlyje”, Montessori mokyklėlėje.

„Dainuok Lietuvą, kaip 
džiaugsmą/ Išaugusį iš pe
lenų/ Kaip savo rūpestį di
džiausią,/ Kuriuo kaip vieš
keliu einu...” Taip rimuoja 
poetas Justinas Marcinkevi
čius, kurio žodžiai skambės 
„Draugo” sukaktuviniame 
koncerte iš didžiulio, galingo 
jungtinio choro lūpų, diriguo
jant — pakaitoms — „Volun
gės” vadovei muz. Daliai Vis- 
kontienei, „Exultate” choro 
vadovei muz. Ritai Kliorie- 
nei ir „Dainavos” ansamblio 
vadovui muz. Dariui Polikai- 
čįui. Dar niekuomet negir
dėtas kompozitoriaus Jono Ta- 
mulionio kūrinys „Tėviškės 
giedojimai” bus atliktas lapk
ričio 28 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p., Mother McAuley mokyk
los auditorijoje. Koncertas pa
vadintas „Genties Giesmės”. 
Visi maloniai kviečiami — iš 
arti ir iš toli!

Skanius mielinius blynus
šį sekmadienį, lapkričio 14 d., 
8 val.r. Jaunimo centre keps 
Jąųnįipę centro moterų klu
bas. Prie blynų bus ir burnoje 
tirpstančios šių metų obuoli
nės košės. Savo atsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą!

Lapkričio mėnesio šv. 
Mišios vaikams Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje bus au- 
kftjajpo?, sekmadienį, lapkričio 
14 d., 9 vai. r. Jaunimas ir 
tėvai kviečiami kartu su vai
kais dalyvauti šiose Mišiose.

Ar verta prisiminti bu
vusį nepriklausomos Lietuvos 
prezidentą Antaną Smetoną? 
Vieni vienaip galvoja, kiti ki- 
tąip, bet juk tai dalis Lietuvos 
istorųos, kurios neturime tei
sės ištrinti ar pakeisti. Jeigu 
vertiname savo tautos nepri
klausomybę, nekiškime galvų 
į smėlį, prisimindami tik tai, 
kas buvo teigiama, paneigda
mi, kas skaudu. Prez. Antano 
Smetonos 125 m. gimimo pa
minėjimą ruošia tarporgani- 
zacinis komitetas, kuriam pir
mininkauja Irena Kriaučeliū
nienė. Paminėjimas ruošia
mas lapkričio 21 d., sekmadie
nį, Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje.

Paskutinė šio šimtmečio
Pasaulio lietuvių centro Madų 
paroda „Rudens simfonija” 
vyks lapkričio 14 d. 12 vai. 
p.p. centro didžiojoje salėje, 
įdomios rudens ir žiemos pas
kutinės mados, žavios mode
liuotojos, rudens motyvais pa
puošta salė, skanus maistas, 
mandagus patarnavimas. Pas
kubėkite užsisakyti vietas. 
Skambinkite Žibutei Pranske- 
vičienei tel. 630-257-0153 arba 
Dainai Siliūnienei tel. 630- 
852-3204.

Pasaulio lietuvių archy
vas kviečia besidominančią 
visuomene susitikti su Lietu- 
vps archyvų generaliniu direk- 
torįumi Vidu Grigoraičiu 1999 
m. lapkričio 14 d., sekmadienį, 
tuojau po Mišių (12:30 vai. 
p.p.) Pasaulio lietuvių centre, 
Bočių menėje. V. Grigoraitis 
informuos apie galimybes de
ponuoti ir saugoti asmeninius 
ir organizacinius archyvus 
Lietuvoje.

Čikagos ramovėnai, talki
nant birutietėms ir šauliams, 
rengia Kariuomenės atkūrimo 
81 m. sukakties paminėjimą. 
Jis įvyks lapkričio 21 d., sek
madienį, Šaulių namuose. Mi
nėjimas prasidės pakeliant vė
liavas Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmingos pamaldos — 
10 vai. ryto jėzuitų koplyčioje. 
Mišias aukos ir pamokslą sa
kys kun. J. Vaišnys, SJ, gie
dos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, vargonuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 
Po pamaldų — apeigos prie 
Laisvės kovų paminklo, pager
biant kovojusius ir žuvusius, 
gynusius Lietuvos laisvę. Mi
nėjimas Šaulių salėje prasidės 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— ALTo pirmininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas, o meninę 
dalį atliks Algimantas Bar
niškis. Kviečiame organizaci
jas atsinešti vėliavas, o visuo
menę aktyviai minėjime daly
vauti. Po minėjimo — užkan
džiai ir kavutė.

Viena į Atlanto vande
nyną nukritusio Egipto oro 
linijų lėktuvo auka buvo lie
tuvė, čikagietė (Beverly apy
linkės gyventoja) Eugenija 
Rhodes, 78 m. amžiaus. Ji 
buvo veikli ir lietuvių visuo
menėje, ypač Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus moterų 
gildijoje (nuo 1972 metų), kur 
ji buvo klubo sekretorė. Kaip 
„Daily Southtovvn” dienraštis 
praneša (lapkričio 2 d. lai
doje), Eugenija dar dalyvavo 
gildijos susirinkime spalio 23 
d. Ji mėgo marginti lietu
viškus margučius, dirbti įvai
rius rankdarbius, bet taip pat 
mėgo keliauti, patirti naujus 
įspūdžius, nors, deja, tas jos 
pomėgis ir baigėsi tragiškai. 
Eugenija Rhodes buvo ište
kėjusi už graikų kilmės vyro, 
paliko ir du sūnus.

Aldona Šmulkštienė, gy
venanti Čikagoje, Draugo fon
do antrojo laipsnio garbės 
narė, a.a. vyro ^inco, gar
bės nario atminimui jubilieji
nio vajaus proga atsiuntė 400 
dolerių, juos pridėdama prie 
ankstesnių 2, 600 dol. įnašų 
Draugo fonde. Už stambią pa
ramą Draugo fondui labai dė
kojame.

DRAUGO fondo nurių 
metinis suvažiavimas šeš
tadienį, lapkričio 13 d., vyks 
Čikagoje, Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Pradžia 
10 vai. ryto.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje” lapkričio 10 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. Lie
tuvių rašytojų draugijos pirmi
ninkė ir Pedagoginio Lituanis
tinio instituto direktorė Stasė 
Petersonienė supažindins su 
garsaus vokiečių poeto J. W. 
Goethe knyga „Goethes gyve
nimas ir rinktinė poezija”. Ją 
sudarė, vertė ir spaudai pa
ruošė poetas Alfonsas Tyruo- 
lis, kuris yra parašęs ir išlei
dęs nemažai savo kūrybos poe
zijos knygų. Bus skaitomi eilė
raščiai, meninę programą at
liks Liucija Kvietkauskienė. 
Po programos — bendri pie
tūs.

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, lapkričio 14 d. vyks tuoj po 
vaikams skirtų šv. Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misįjoje. 
Prašoma įsidėmėti datą — ji 
neeilinė. Tema bus .Atverki
me bažnyčios duris”. Visi da
lyvaujame uniformuoti.

JAV LB Kultūros taryba
kviečia bendruomenininkus ir 
rėmėjus prisidėti prie Premijų 
šventės savo dalyvavimu lap
kričio 14 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Labai 
svarbu yra remti šį renginį ir 
pagerbti mūsų menininkus bei 
visuomenės darbuotojus. Jie 
metų metais padėjo mūsų or
ganizacijoms atlikti menines 
programas, skelbti renginius, 
informuoti apie mus spaudoje, 
puošti mūsų veiklą. Bilietų 
galima įsigyti „Seklyčioje” ar 
skambinant tel. 708-562-1448.

Vaclovas Momkus, Lietu
vių operos valdybos pirminin
kas, kartu su Operos pokylio 
rengimo vadovu Jurgiu Vi
džiūnu artimai bendradar
biauja ir deda visas pastan
gas, negailėdami laiko nei 
energijos, kad pokylis ir šie
met būtų šaunus, patenkintų 
jaunus ir jaunystę prisime
nančius dalyvius, kad visiems 
atsilankiusiems tą vakarą bū
tų gera ir linksma. Jei dar 
neapsirūpinote bilietais į šį 
šaunų pokylį, nedelskite, nes 
laiko tikrai liko nebedaug. Po
kylis, kaip skelbta, įvyksta 
šeštadienį, lapkričio 20 d. Ir 
valdybos pirmininkas ir rengi
nio vadovas tikisi bei laukia 
atvykstant visų Operos bičiu
lių, o taip pat prašo pakviesti 
ir savo draugus.

Lietuvos generaliniam 
konsulatui Čikagoje reika
linga sekretorė-raštinės vedė
ja. Būtinas geras lietuvių ir 
anglų kalbų mokėjimas žodžiu 
ir raštu, mokėti naudotis kom
piuteriu, elementarus raštinės 
darbo supratimas, mokėjimas 
rpaloniai bendrauti su žmonė
mis. Pageidautinas aukštasis 
išsilavinimas. Būtina turėti 
darbo leidimą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Besido
minčius prašytume atsiųsti 
paštu ar faksu gyvenimo apra
šymą bei adresą ir telefoną į 
Lietuvos generalinį konsulatą, 
211 E. Ontario, Suite 1500, 
Chicago, IL 60611, fax.: (312) 
397-0385. Smulkesnę informa
ciją galite gauti telefonu (312) 
397-0382. Kreipkitės į Ramū
ną Astrauską.

Čikagos skautininkių su
eiga sekmadienį, lapkričio 14 
d., 12 vai vyks Jaunimo cen
tre. Visos skautininkės prašo
mos dalyvauti. Kviečia skauti
ninkių veiklos Čikagoje atkū
rimo organizatorės.

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo. $100 — Gintautas Vit
kus. $50 — Gražina Kenter; 
Danutė Mikulskytė-Hatzithe- 
odorou. $40 — Irena Kairytė. 
$30 — Kostas ir Vida Stank
us. $25 — Petras ir Danguolė 
Griganavičiai; Walter Klosis; 
Janina Radvenis; Kasparas 
Vaišvila. $20 — Tadas Bauža; 
Greta Bražinskas, Petronėlė 
Cicėnas, Vytautas Graužinis; 
Auguste Lemke. $15 — Zig
mas ir Virginia Grybinai. $10 
— Albinas Elskus; Jonas Jod
vvalis; Juozas Paliulis; Juozas 
ir Kastutė Rudzevičiai. $5 — 
Bronė Karaskas; Jonas Praka- 
pas. Rėmėjams dėkojam. „Ka
raliaučiaus krašto lietuvy
bei”, 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL. 60540-7011.

Reklamu&Uiis
773-5S5-95®®

Dainininkė Jina Varytė
atliks dainų rečitalį šį sekma
dienį 3 vai. p.p. Northvvestern 
University School of Music 
(Lutkin Hali, 711 Elgin Rd., 
Evanston). Šis rečitalis bus 
pirmas iš. keturių, kurie yra 
reikalingi, kad galima būtų 
įsigyti muzikos daktaro laips
nį dainavimo srityje. Bus at
liekami Debussy, Poulenc ir 
kitų prancūzų kompozitorių 
kūriniai. Vėliau numatomi lie
tuvių ir kitų tautų kompozito
rių rečitaliai. Akompanuos 
Manigirdas Motekaitis.

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos metinis na
rių susirinkimas ir pietūs 
vyks sekmadienį, lapkričio 14 
d., 12:30 vai. p.p. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus 
„Kr istalo” salėje. Pietuose da
lyvausiantys prašomi iš anks
to pranešti Ramūnui Buntinui 
tel. 630-969-1316.

LIETVOS VYČIU 112-tos 
KUOPOS VEIKLA

112-ji kuopa Marąuette 
Parke yra viena seniausių ir 
nariais gausiausia Lietuvos 
Vyčių organizacijoje. Šios kuo
pos susirinkimai vyksta kas 4 
mėnesiai. Naujų 1999-2000 
veiklos metų pirmasis susirin
kimas š.m. rugsėjo 21 d. vyko 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Šiems veiklos 
metams valdybos pirmininke 
sutiko būti Mickey Petrošius, 
jos pavaduotojas Aleksandras 
Mockus; kiti valdybos nariai 
pasiliko esamose pareigose.

Šią vasarą kuopos nariai 
dalyvavo Švč. M.Marijos Gimi
mo parapijoje švenčiamuose 
Šiluvos atlaiduose ir procesi
joje. Dalyvauta ir rugsėjo 19 d. 
vykusiame Dariaus ir Girėno 
atnaujinto paminklo Marąuet
te Parke atidarymo ir žuvu
siųjų transatlantinių lakūnų 
pagerbimo iškilmėse.

Spalio 6 d. 112-ji kuopa 
šventė savo 75 m. gyvavimo 
sukaktį. Ta proga buvo išklau
sytos šv. Mišios ir vėliau Švč. 
M. Marijos Girdimo parapijos 
salėje vykusiame iškilminga
me minėjime pasidžiaugta dei
mantine veiklos sukaktimi ir 
pagerbti ilgamečiai kuopos na
riai.

Kuopos nariai dalyvauja ne 
Vien L. Vyčių veikloje, bet ir 
kituose lietuviškuose rengi
niuose. Savo susirinkimuose 
visada praveda dovanų laimė
jimus, o gautas lėšas naudoja 
paramai Lietuvoje.

Kuopos valdybos nariai kas 
mėnesį renkąsi susirinki
mams kurio nario namuose. 
Po susirinkimo būna vaišės ir 
pabendravimas.

Kitas 112 kopos susirinki
mas vyks gruodžio 14 d. Po su
sirinkimo bus tradicinis prieš
kalėdinis narių pabendravi
mas. A Paužuolis

• Kalėdiniai siuntiniai
priimami iki lapkričio 13 d. 
Tel. 888-615-2148. Atlantic 
Express Corp. 9/1126

• Kalėdiniai siuntiniai, pi
nigai, maisto siuntiniai į 
Lietuvą per TRANSPAK’ą.. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaitę. Turime dau
giau pagalbininkų — aptarna
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
(Įstaiga „Draugo” pastate.) 
Tel. 773-838-1050.

• 28-osios kasmetinės 
lietuvių fotografų parodos 
uždarymas bus šį penktadienį, 
lapkričio 12 d. 7:30 v. v. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Programoje: dr. St. Budrio 15 
m. mirties minėjimas; bus 
rodomas video filmas „Išėjome 
laisvės ieškoti”; įteiktos pre
mijos konkurso laimėtojams ir 
pristatytas parodos katalogas 
„Žmogaus ir gamtos pavasaris”. 
Visi kviečiami. Vakaronę ren
gia Budrio Lietuvių foto 
archyvas.

Amerikos lietuvių televizijos pokylyje dalyvavo Sigita Šlutienė, anksčiau Čikagoje gyvavusios lietuvių televizi
jos programos „Lietuviai televizijoje" vedėjas Anatolijus Siutas, Jonas Gradinskas ir Petras Vėbra.

w Nuotr. Edvardo Šulaičio
ŠAUNUSIS AMERIKOS LIETUVIŲ 

TELEVIZIJOS POKYLIS
Amerikos lietuvių televizija 

(ALTV) yra viena iš jauniau
siųjų organizacijų Čikagos lie
tuvių padangėje. Ją 1995-ai- 
siais įkūrė iš Lietuvos atvykęs 
dokumentinių filmų kūrėjas 
Arvydas Reneckis. Jau ketvir
tus metus Čikagoje per 23-ąjį 
kanalą (WFBT) kartą per sa
vaitę — 7 vai. ryte, šeštadienį, 
(dabar dar nemokamai kartoja 
ketvirtadienį 7 vai.vak.) yra 
rodomos lietuviškos televizijos 
programos — konkretus šios 
organizacijos pastangų vai
sius.

Pabendravimui su žiūrovais 
ALTV vadovybė šiemet su
ruošė du renginius. Spalio 24 
d. Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, įvyko pietūs, o spalio 
30 d. Jaunimo centre Čikagoje 
buvo suorganizuotas tradici
nis metinis pokylis. Abu rengi
niai, žinoma, turėjo ir dar vie
ną tikslą — sutelkti lėšų toli
mesnei veiklai, plėsti akiratį 
apie Lietuvą, kaupti lietuviš
kosios išeivijos archyvą, kuri
ant dokumentinius filmus 
apie žymesniuosius išeivijos 
darbuotojus, ruošiant moko
mąsias programas vaikams ir 
kt.

Praėjusio šeštadienio vaka
rą į Jaunimo centro didžiąją 
salę sugužėjus apie 350 sve
čių būriui, čia pirmasis į juos 
prabilo A. Reneckis. Jis pas
veikino pokylio dalyvius, pa
dėkojo rėmėjams, aukotojams, 
talkininkams bei visiems ki
tiems, prisidėjusiems prie pro
gramos gyvavimo bei pokylio 
pasisekimo.

Čia buvo pristatytas anks
čiau beveik 13 metų lietuvių 
televizijos programą „Lietu
viai televizijoje” rengęs jos 
vedėjas Anatolijus Siutas. Jis 
nepagailėjo gražių žodžių A. 
Reneckiui. A. Siutas paaiški
no, kodėl reikia išlaikyti ir 
remti ALTV. Buvo parodytos 
ankstesnės televizijos progra
mos dviejų laidų ištraukos — 
vienai iš jų vadovavo pats A. 
Siutas, o kitai — didelis tele
vizijos, filmų ir fotomeno entu
ziastas Algimantas Kezys.

A. Reneckis perskaitė sveiki
nimą, gautą net iš paties Či
kagos miesto mero — Richard 
M. Daley. O žodžiu į sveikin
tojų eiles įsijungė Lietuvos 
generalinis konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas, PLB valdy
bos pirmininkas Vytautas Ka
mantas ir dosnusis tautietis 
Kurtas Vėlius.

Konsulas savo trumpoje kal
boje pabrėžė, kad ALTV yra 
Čikagos lietuvių socialinės ir 
kultūrinės brandos požymis. 
Jis taip pat pažymėjo, jog ši 
programa yra dar vienas til
tas, rišantis išeivius su Lietu
va.

V. Kamantas irgi nepagai
lėjo gražių žodžių televizijos 
vedėjui A. Reneckiui bei talki
ninkams. Jis pagyrė gražų už
simojimą — norą Amerikos 
lietuvių veiklos vaizdus paro
dyti tėvynėje ir prižadėjo šios 
veiklos imantis pagelbėti.

K. Vėlius, kuris buvo prista
tytas kaip žymus ir „kietas” 
mažlietuvis, paryškino A. Re-

neckio atliekamą sunkų bei 
reikšmingą darbą ir kvietė vi
sus prie to darbo prisidėti. 
Norėdamas, kad jo žodžiai ne
liktų neišgirsti, jis vedėjui 
įteikė 500 dol. čekį.

Po skanių pietų (prieš juos 
maldą sukalbėjo kunige Jolita 
Adamkienė), vyko įvairi ir 
skoninga meninė dalis, kurio
je pasirodė ir nemaža jauni
mo, retai matomo kituose mū
sų renginiuose.

Iš pradžių į sceną išėjo Meno 
mokyklėlės kanklių skyriaus 
moksleivės su dėstytoja, žino
ma kanklių specialiste Daiva 
Kimtyte. Kanklininkės atliko 
lietuvių liaudies dainą „Nedė
lios rytelį”. Tada jų vietas už
ėmė Jaunimo centro vyres
niųjų vaikų ansamblis (vadovė 
Dalia Gedvilienė), kuris sudai
navo du kūrinius „Lakštute, 
paukštute” ir „Rudenėlį”. Vai
kus ir jaunimą pakeitė jau 
suaugusios dainininkės — 
Ričardo Šoko vokalinio moterų 
ansamblio narės. Jų šį kartą 
buvo net vienuolika. Ansamb
lis atliko penkis kūrinius, ku
riems muziką (o paskutiniam 
ir žodžius) sukūrė pats vado
vas R. Šokas. Čia vykusiai 
nuskambėjo „Mano daina” (žo
džiai Vytauto Barausko), „Ne
galiu tylėt” (ž. Vilijos Kneižy- 
tės), „Daina mamai” (ž. K. 
Astrausko), „Motutei” (ž. P. 
Serapinienės) ir „Šokis tarp 
žiedų”.

Gana netikėta ir maloni 
akiai buvo programos dalis, 
pavadinta „Visko po truputį”. 
Čia buvo atlikta Ligijos Taut- 
kuvienės laisva choreografinė 
kompozicija. Ją šoko Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių grupės 
studentai ir Meno mokyklėlės

Jaunimo centre kalbėjosi PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas 
ir ilgametis Lietuvių fondo narys Stasys Baras.

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas ir jo Žmona 
Edita vaišinasi puikiais šeimininkių paruoštais pietumis.

Nuotr. Edvardo Šulaičio

Amerikos lietuvių televizijos poky
lyje - fihnuotojns Aleksas Plėnys.

Nuotr. E. Šulaičio 
pramoginių šokių skyriaus 
moksleiviai. Buvo miela maty
ti „pipiriukus”, kurie kiek 
įgalėdami stengėsi neatsilikti 
nuo amžiumi gerokai vyrės- 
niųjų šokėjų.

Programa baigėsi netikėta 
staigmena, kuomet pokylio 
dalyviai didžiuliame scenoje 
įtaisytame ekrane galėjo ma
tyti patys save. Kai kurie čia 
tą patį vakarą buvo filmuoja
mi ir kalbinami, ir visi šie 
vaizdai, nors dar ir nesureda
guoti, buvo parodyti žiūrovų 
salei.

Beje, čia savo kaip filmuoto
jo sugebėjimus gražiai at
skleidė senas ALTV progra
mos talkininkas Aleksas Plė
nys. Jo filmuotus va i zdtiš! po
kylio dalyviai visą vakarą ga
lėjo stebėti didžiuliame ekra
ne, įtaisytame Jaunimo centro 
scenoje.

Vakaro programa baigėsi 
linksmais šokiais, pabendravi
mu, laimėjimų traukimu bei 
kitomis įdomybėmis, kurios 
ALTV pokylio dalyvius nu
teikė labai smagiai E. Šulaitis




