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Konservatorių partijos 
suvažiavimas pakvietė 

vienytis 
Klaipėda, lapkričio 13 d. 

(Elta-BNS) — Valstybinio 
vaidmens atlikimui pirmiau
sia būtinas susitelkimas ir 
vienybe pačioje partijoje, pa
brėžė Klaipėdos vykusio Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon- . 
servatorių) suvažiavimo dele
gatai savo priimtoje rezoliuci
joje dėl Tėvynės sąjungos 
vienybės. 

Rezoliucija skelbia, kad ne
leistina kurti Tėvynės są
jungos viduje opozicinių gru
pelių, kurios vengtų įrodinėti 
savo požiūrį vidinėje partinėje 
diskusijoje, tačiau konservato
rių vardu viešai puldinėtų vy
riausybę, Seimo ar partijos va
dovybę, kai kada net kai
riosios opozicijos propagandi
niais ginklais. Vidinei diskusi
jai, pasak dokumento, tinka
ma vieta yra Tėvynės są
jungos skyrių susirinkimai ir 
Seimo bei savivaldybių frak
cijų posėdžiai, Skyrių pirmi
ninkų pasitarimas, programą 
svarstančios rinkiminės konfe
rencijos. 

Rezoliucijoje įvertinama taip 
pat ir buvusių vyriausybių va
dovų, buvusių konservatorių 
partijos pirmininkų — Gedi
mino Vagnoriaus ir Rolando 
Pakso atsistatydinimai. Tai 
buvo vien asmeniški sprendi
mai atsistatydinti, nepaisant 
nei tiesioginės Seimo paramos 
pirmuoju atveju, nei preziden
to pasirinkimo ir pasitikėjimo 
— antruoju. Viena po kitos se
kusios ministrų pirmininkų 
krizės pasaulyje nuskambėjo 
kaip besikartojanti Lietuvos 
vyriausybės krizė. 

„Pati Tėvynės sąjunga šių 
sprendimų nedarė ir mano. 
kad tokie kolegialiai nesva'r-
styti poelgiai netoleruotini", 
pažymima konservatorių su
važiavimo delegatų priimtoje 
rezoliucijoje dėl vienybės. 

„Be triukšmo" pakeista 
partijos vadovybės 

sandara 
Konservatoriai be diskusijų 

patvirtino naują savo vado
vybės sjruktūrą, kurioje nebe
liks „antrojo partijos lyderio" 
pareigų. 

Sukurta nauja institucija — 
taryba, kuri bus aukščiau
siasis organas tarp suvažia
vimų. 

Įstatų pakeitimais panaikin
ta partijos valdyba. Dalis jos 
atliekamų funkcijų perduota 
naujiesiems partijos pareigū
nams — vykdomajam sekreto
riui ir iždininkui. Anksčiau 
valdybos turėtos politines 

funkcijos visiškai pereis tary
bai. 

Tėvynės sąjungos pirminin
ko V. Landsbergio siūlymu su
važiavimas patvirtino naująjį 
premjerą Andrių Kubilių par
tijos pirmininko pavaduotoju, 
buvusios valdybos narį, Seimo 
kanclerį Jurgį Razmą — Tė
vynės sąjungos vykdomuoju 
sekretoriumi, buvusios valdy
bos narį kaunietį Ramūną 
Garbaravičių — partijos iždi
ninku. 

Ligšiolinę politinę tarybą 
pakeitė prezidiumas, į kurį 
pereina pirmininkas, jo pava
duotojai, aukščiausieji val
stybės pareigūnai, jeigu jie 
yra konservatorių partijos na
riai, bei partijos atsakingieji 
asmenys — Vykdomasis sek
retorius, Priežiūros komiteto 
pirmininkas, iždininkas, frak
cijos Seime seniūnas. 

Panaikinus valdybą, išnyko 
ir jos pirmininko postas, į kurį 
anksčiau buvo išrinkti buvę 
premjerai Gediminas Vagno
rius ir Rolandas Paksas. Val
dyba anksčiau buvo renkama 
iš jos pirmininko siūlytų kan
didatų, todėl neretai ji tapda
vo struktūra, kuri „konku
ruodavo" su politine taryba. 
Šis reiškinys buvo ypač 
ryškus, kai valdybai vadovavo 
G. Vagnorius. -* — 

Partijos vadas pliekia 
buvusius premjerus 

Konservatorių vadovas Vy
tautas Landsbergis šeštadienį 
nepagailėjo vaizdinga retorika 
paremtos griežtos kritikos 
„įtampos, audrų ir perkūnų" 
partijoje kaltininkams bei naf
tos ūkio privatizavimo su
tarčių priešininkams. 

Seimo pirmininkas ragino 
buvusius partijos vadovus — 
buvusius premjerus Gediminą 
Vagnorių ir Rolandą Paksą — 
„nepūsti į opozicijos dūdą, 
neva Lietuvoje krizė ir kata
strofa", nenorint to „prisi
šaukti". 

Netiesiogiai atsikirsdamas į 
suvažiavimo išvakarėse G. 
Vagnoriaus laiške paskelbtą 
kritiką partijos ir naujojo 
premjero Andriaus Kubiliaus 
politikai, V. Landsbergis kriti
kavo buvusiojo premjero veik
los vyriausybėje ir partijoje 
klaidas. Anot V. Landsbergio, 
jau 1998 metais tuometinė vy-
rinusybė. „neįvertinusi atslen
kančių gilesnių Rusijos knzės 
pasekmių, užsibrėžė pernelyg 
optimistinį ir nedeficitinį biu
džetą" 

„Williams" ve ik los pradžią 
Lietuvoje lydi n e s ė k m ė s 

Sekmadieni sostine* senamiestį užplūdo tikintieji — prie Aušros vartų Maruos Gailestingumo Motinos paveiks
lo buvo aukojamos ftv. Mišios. Šimtai vilniečių ir miesto švedų bendroje maldoje prašė Aukščiausiojo palaimos 
Bažnyčiai pasaulyje ir Lietuvoje, buvo meldžiamasi u i Šventąjį tėvą Joną Paulių II. 

Nuotr.: Šv. Misiąs Aušros vartų koplyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis. 'Eit*. 

Rolandas Paksas — prezidento 
patarėjas energetikos reikalams 

„Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių* partija turi daug energijos, 
daug minčių ir veiklos potencialo", lapkričio 13-ąją Klaipėdoje vykusiame 
suvažiavime sake TS <LK) pirmininke Vytautas l^ndsbergis Elt.v 

Vilnius, lapkričio 15 M. 
(BNS) — Buvęs premjeras Ro
landas Paksas priėmė prezi
dento Valdo Adamkaus siū
lymą prisidėti prie jo patarėjų 
ir dirbti prezidento atstovu 
specialiems pavedimams. 

Iki šiol tokios pareigybės 
prezidentūroje nebuvo, ir bent 
iš pradžių ji laikoma žemesnė, 
nei prezidento patarėjo. 

Pirmadienį po susitikimo su 
V. Adamkumi R. Paksas sakė 
žurnalistams, kad jis globos 
energetikos reikalus, Lietuvos 
energetikos sistemos įsijungi
mą į Vakarų ūkį. 

Kaip žinoma, kaip tik R. 
Pakso vyriausybės darbo lai
kotarpiu buvo sustabdytas 
elektros linijos tiesimo į Va
karus projektas ir žadėta pa
skelbti naują konkursą. 

Konservatorių vadovas nei
gė G. Vagnoriaus laiške pa
skelbtas „legendas", jog biu
džeto pajamos buvo gerai su
renkamos iki šių metų vasa
ros, kai G. Vagnoriaus kabi
netą pakeitė R. Pakso vy
riausybė. Pasak Seimo pirmi
ninko, nuosmukio priežastys 
atėjo iš 1998 metų, jas taip 
pat nulėmė Rusijos ekonominė 
krizė. 

V. Landsbergis taip pat kri
tikavo buvusįjį TSLK valdy
bos pirmininką G. Vagnorių 
del įtampą partijoje kėlusio 
„autoritarinio darbo stiliaus" 
ir „veikiau konfrontacijos 
negu bendradarbiavimo at
mosferos" premjero santy
kiuose su prezidentūra. 

V. Landsbergis taip pat kri
tikavo kito buvusio premjero 
ir buvusiojo TSLK valdybos 
pirmininko R. Pakso „atsi
neštą išankstinį į taringą ir 
nepalankų nusistatymą" dėl 
sutarčių su strategine naftos 
ūkia privatizuotoja JAV ben
drove „Williams Interna
tional". 

Konservatorių vadovas ap
gailestavo „dėl laiko praradi
mo" ir teigė, kad Jeigu nuo 
vasaros būtume turėję A. Ku
biliaus vyriausybę, daug kas 
šiandien atrodytų geriau". 

Nuo pirmadieny įgaliotuoju 
atstovu paskirtas R. Paksas 
prezidentūroje gaus darbo 
kabinetą, jam bus mokamas 
atlyginimas. Kiek naujoji pa
reigybė kainuos biudžetui, dar 
neaišku. 

Buvusio premjero teigimu, 
pirmą kartą apie galimybę 
dirbti prezidentūroje buvo 
užsiminta spalio 27-ąją, kai R. 
Paksas įteikė atsistatydinimo 
iš premjero posto prašymą. 
Vėliau šis reikalas buvo derin
tas praėjusią savaitę vyku
siame V. Adamkaus ir R. Pak
so susitikime Turniškėse pre
zidento rezidencijoje. Pasak 
prezidento patarėjo Dariaus 
Kuolio, V. Adamkus paprašė 
R. Pakso suburti rimtų spe
cialistų grupę. 

V. Adamkus neseniai pa

reiškė, kad Lietuvai ypač nesi
seka įgyvendinti strateginius 
energetikos projektus. 

„Prezidentas mano, kad 
būtina panaudoti R. Pakso su
kauptą patirtį Lietuvos labui", 
V. Adamkaus pasirinkimo 
motyvus aiškino D. Kuolys. 

Spalio pabaigoje iš premjero 
posto pasitraukęs, o praeitą 
savaitę ir konservatorių par
tiją palikęs R. Paksas dabar 
yra populiariausias Lietuvos 
politikas. Lapkritį gyventojų 
apklausos parodė, kad jis po
puliaresnis ir už prezidentą V. 
Adamkų, kuris pirmą kartą po 
išrinkimo prezidentu užleido 
pirmaujančiojo vietą. 

Penkis mėnesius premjero 
pareigas ėjusio R. Pakso poli
tinė ateitis ir toliau lieka 
neaiški. J klausimą, ar prisi
dės prie kokios nors partijos, 
ar kurs savo judėjimą, R. Pak
sas atsakė — „gyvenimas pa
rodys". 

Ministras S. Kaktys sustabdė savo 
įgaliojimus partijoje 

Klaipėda, lapkričio 13 d. 
(BNS) — -Konservatorių vado
vas Vytautas Landsbergis tei
gia „visiškai suprantąs" ir pa
laikąs valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministro 
Sigito Kakčio sprendimą laiki
nai sustabdyti savo, kaip kon
servatorių partijos pirmininko 
pavaduotojo įgaliojimus. 

„(Tai) vertinu kaip žmo
gaus rimtą, garbės supratimu 
pagrįstą sprendimą", šeštadie
nį spaudos konferencijoje sakė 
V. Landsbergis. Jis kalbėjo 
per Klaipėdoje vykusį Tėvynės 
sąjungos neeilinį suvažiavimą. 

Anot konservatorių pirmi
ninko, S. Kakčio bandymai pa
aiškinti visa tai, kas susiję su 
jo namu Mažeikiuose ir įsigy
tu sklypu Vilniuje „nepasiekė 
rezultato, kad kaltinimai liau
tųsi". 

V. Landsbergis pabrėžė, jog 
su juo šis S. Kakčio sprendi
mas nebuvo suderintas, nors 
ministras ir „dalinosi susirū
pinimu". „Jeigu jis sklypą įsi-

< gijo teisėtai, apsisprendęs per
sikelti į Vilnių, turbūt likvi
duojant namą Mažeikiuose, 
žmogus už tai neturėtų būti 

nei smerkiamas, nei kaltina
mas", sakė V. Landsbergis. 

Kalbėdamas konservatorių 
neeiliniame suvažiavime, S. 
Kaktys pareiškė, kad pastarie
ji rašiniai spaudoje jį „žeidžia" 
ir sukelia partijos abejones. 

Tuo tarpu konservatorių 
partijos pirmininko pavaduo
tojas, premjeras Andrius Ku
bilius pabrėžė, jog vyriausybė 
kreipsis į Vyriausiąją tarnybi
nės etikos komisiją, prašyda
ma paskelbti savo išvadas dėl 
visų ministrų turto ir pajamų 
deklaracijų. 

Prezidentas Valdas Adam
kus, pasirašydamas dekretą 
dėl vyriausybės sudėties, at
kreipė konservatorių vadovų 
dėmesį į spaudos užuominas 
apie S. Kakčio turto deklaraci
jas. 

* Konservatorių suvažia
vimo išvakarėse du buvę 
Tėvynės sąjungos valdybos 
pirmininkai, buvę premjerai 
Gediminas Vagnorius ir Ro
landas Paksas laiškais krei
pėsi į suvažiavimo delegatus. 
N | vienas iš jų partijos forume 
nedalyvavo. Lapkričio 11 d. R. 
Paksas įteikė Tėvynės sąjun-

Vilnius, lapkričio 15 d. 
(BNS) — Išbandymai, metų 
pabaigoje tekę „Mažeikių naf
tai", parodys strateginės in
vestuotojos „Williams Inter
national" sugebėjimą ir patirtį 
tartis su Rusijos naftininkais, 
mano kai kurie naftos verslo 
žinovai. 

„LUKoil" dukterinės bend
rovės „Northern Europe LUK-
oil Investholding" atstovas 
Lietuvoje Ivan Paleičik įsiti
kinęs, kad daugiau naftos, nei 
numatyta Rusijos patvirtin
tame tvarkaraštyje, „Mažei
kių nafta" šiemet negaus. Jis 
mano, kad jau vėlu tartis dėl 
ketvirtojo ketvirčio naftos. 

Tvarkaraštis numato patiek
ti Mažeikiams 691,000 tonų 
naftos, iš jų daugiau nei 
80,000 tonų jau gauta. Netu
rėdama žaliavos, pirmadienį 
„Mažeikių nafta" visiškai su
stabdyta. 

I. Paleičik įsitikinęs, kad 
Rusijoje dabar praktiškai ne
įmanoma rasti naftos, o dabar 
reikia tartis „gauti jos nors ki
tame amžiuje". 

Tačiau Rusijos politologas 
ir Baltijos valstybių specialis
tas Anatolij Trynkov įsitiki
nęs, kad Rusijoje viskas įma
noma. „Manau, kad jeigu yra 
kažkokie rezervai, nepaisant 
to, jog sudaromos sutartys pir
majam kitų metų ketvirčiui, 
naftos įmanoma gauti. Mes 

gos Vilniaus miesto Antakal
nio skyriui pareiškimą, jog 
išstoja iš partijos. Manoma, 
jog G. Vagnorius nusprendė į 
svarbiausią partijos renginį 
nevykti dėl to, kad nenori 
tapti naujos kritikos taikiniu. 

* Naujojo premjero ap
saugos darbuotojai ir vėl, 
regis, neturės ramybės. Buvęs 
premjeras Rolandas Paksas — 
lakūnas, kurio pomėgis skrai
dyti kėlė rūpestį Vadovybės 
apsaugos departamento dar
buotojams. Dešimtojo vyriau
sybės vadovo A Kubiliaus šei
ma savaitgaliais mėgsta išsi
ruošti į ilgus žygius pėsčiomis 
arba dviračiais Vilniaus apy
linkėse. Šio malonumo sutuok
tiniai neketina atsisakyti ir 
ateityje, rašo „Respublika" 
(11.15). 

* Aukštesnysis administ
racinis teismas pirmadienį 
įregistravo ieškinį vyriausybei 
dėl leidimo kurti sovietmečio 
skulptūrų parką. 21 ieškovas 
įregistravo ieškinį, kuriuo rei
kalauja įpareigoti vyriausybę 
atšaukti savo leidimą steigti 
sovietinių skulptūrų parką ir 
nutraukti pradėtą parodos kū
rimą. Ieškinyje teigiama, jog 
sovietinių skulptūrų parko pa
roda kelia „rimtą grėsmę Lie
tuvos visuomenės pilietinei 
sąmonei", „pažeidžia tautinę 
ir asmeninę garbę ir orumą". 

* LDDP vadas Česlovas 
Juršėnas pranešė, kad Ma
žeikių rajono gyventojai jam 
įteikė prezidentui ir vyriausy
bei adresuotą dokumentą, ku
rį pasirašė 500 žmonių. Laiške 
reikalaujama, kad S. Kaktys 
būtų atleistas iš ministro pos
to kaip susikompromitavęs. 
Gydytojas S. Kaktys yra buvęs 
Mažeikių meru, kai 1996 m. 
buvo išrinktas Seimo nariu. 
LDDP vadas mano, kad prezi
dentas V. Adamkus, remda
masis visuomenės nuomone, 
spaudos pranešimais bei ištir
tais ar patvirtintais faktais 
turėtų nuspręsti, ar S. Kaktys 
gali likti ministro poste. 

juk gyvename realiame pasau
lyje — viskas priklausys nuo 
derybų rezultatų", sakė A. 
Trynkov. 

„Mažeikių naftos" vadovai, 
gavę bet kurio ketvirčio Rusi
jos kuro ir energetikos patvir
tintą tvarkaraštį, paprastai 
vykdavo į Maskvą derėtis dėl 
papildomo tvarkarščio. Jei de
rybos būdavo sėkmingos, Ma
žeikių gamykla gaudavo pa
kankamai naftos. Šiemet de
rėtis nebebuvo kam — pf-r 3 
mėnesius pasikeitė trys „Ma
žeikių naftos" vadovai. 

Buvęs ūkio ministras Eu
genijus Maldeikis sake, kad 
paskutinis metų ketvirtis Ru
sijos naftos versle visuomet 
yra sudėtingas — tuomet pa
prastai būna mažiau naftos 
rinkoje nei kitais ketvirčiais. 
Toks, anot jo, yra verslo 
bruožas. ,,Antrasis faktorius 
— kokios yra strateginio in
vestuotojo galimybės ir ryšiai. 
Viena privatizavimo sąlygų vi
suomet būna Vakarų kompa
nijų patirtis versle, dirbant 
kad ir su ta pačia su Rusija. 
Kokia čia ^'illiams' patirtis — 
ir parodys tas ketvirtis, kaip 
jie sugeba spręsti problemas", 
sakė E. Maldeikis. Nepritaręs 
sutartims su „Williams" ir dėl 
to atsistatydinęs, buvęs ūkio 
ministras mano, kad ,,Wil-
liams" patirtis šioje srityje yra 
minimali ir simbolinė. 

„LUKoil" atstovas I. Palei
čik tikisi, kad neturintys naf
tos amerikiečiai galbūt jau šią 
savaitę pradės pokalbius su 
„LUKoil", kuris koordinuoja 
naftos tiekimą Lietuvai. 

E. Maldeikis tvirtino, kad 
dabar jaučiamos ankstesnių 
,,Williams" veiksmų pasekmės 
— dar vasarą amerikiečiai 
draudė Ūkio ministerijai kal
bėtis su Rusijos naftos bend
rovėmis. 

G. Vagnorius — 
konservatorių 

problema 
Klaipėda, lapkričio 13 d. 

(BNS) — Konservatorių parti
jos vadovas Vytautas Lands
bergis teigia nematąs di
desnės problemos partijoje už 
patį buvusį premjerą Gedi
miną Vagnorių. 

Šeštadienį konservatorių su
važiavime Klaipėdoje sureng
tame susitikime su žurna
listais V. Landsbergis leido su
prasti nesuteikiąs daug reikš
mės konservatorių frakcijos 
Seime nario, buvusio premjero 
G. Vagnoriaus laiškui. Su
važiavimo išvakarėse paskelb
tame laiške G. Vagnorius kal
tino partijos vadovybę intrigų 
mezgimu ir kritikavo pa
starųjų mėnesių vyriausybės 
ekonominę politiką. 

„Nematau didesnė? proble
mos už patį Gediminą Vagno
rių", sakė V. Landsbergis, 
žurnalistų paprašytas pako
mentuoti buvusio premjero 
perspektyvas partijoje. 
Anot, jo ..žmonės kurie neno

ri diskutuoti jiems abejones 
keliančių klausimų partijos vi
duje, o reikšis opozicija, tai gal 
būtų geriau, kad apsispręstų". 

KALENDORIUS " 
Lapkričio 16 d.: Aiakutis, Ed

mundas, Gerdvile. Gertrūda, Marga
rita. Vaisvydas, Tyda. 

Lapkričio 17 d.: Šv Elzbieta, 
Vengre. Benita, Dionyzas, Getautas, 
Gilvilė, Grigalius. Viktorija 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ FONDO STIPENDIJŲ 
ŠVENTĖJE 

•• 

Net 26 Lietuviu fondo sti
pendininkai bei kiti LF svečiai 
lapkričio 6 d. sugužėjo ; metini 
Lietuvių fondo ir stipendijų 
įteikimo pokylį, kuris vyko 
gražiai išpuoštoje PLC didžio
joje salėje. ŠJų metų pokylio 
studentai - tai tik ketvirtada
lis visų 119 lietuvaičių, sulau
kusių LF paramos. Dauguma į 
šventę atvykusių jaunuolių 
mokosi Čikagoje arba jos apy
linkėse, taigi jiems stipendijas 
atsiimti Lemonte buvo ne .tik 
smagu, bet ir patogu. Adele 
Rocytė. Milda Grigaite ir Pau
lius Benetis. į Amerika gyven
ti atvykę prieš kelerius metus 
ir LF stipendijas gavę pirmą 
kartą. sake. kad besimokan
tiems bet kokia parama yra 
didele pagalba. Paprastai LF 
stipendijų vidurkis svyruoja 
tarp 1.000 ir 2.000 dol.. tačiau 
yra ir mažesnių, ir didesnių. 
Virgilija Razmaitė, studijuo
janti biznio administraciją ir 
LF paramą gaunanti taip pat 
pirmą kartą, teigė, kad Lietu
voje apie šias stipendijas dar 
nedaug kas žino. 

Šventiškai išpuoštoje PLC 
didžiojoje salėje tą vakarą ple
veno LF dvasia. Sales dekora
cijų kūrėjų Ramor.os Stepona
vičiūtės ir Sigitos Balzekienės 
dėka LF simboliai - plazdanti 
liepsna ir dubenėlį laikanti 
ranka, rodos, buvo įsikūniję 
visose sales vietose - puika
vosi ant sienos, stalų, net ir 
servetėlių. 

Studentus sveikino ir LF 
svečiai, ir LF nanai . Keturi 
LF pradininkai - daktarai An
tanas Razma. Gediminas Ba-
lukas, Kazys Ambrazaitis ir 
Ferdinandas Kaunas sakė. 
kad augančios LF stipendinin
kų gretos yra Lietuvos ir išei
vijos ateitis. Lietuvos genera
linis konsulas Giedrius Apuo
kas džiaugėsi studentais, ku
rie ateityje lietuvybę puoselės 
ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Lie
tuvos garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza, LF stipendinin
kams sėkmės linkėdamas jau 
daugelį metu. tikisi, kad LF 
kapitalas ir toliau sparčiai di
dės. 

Per iškilmingą stipendijų 
dalinimo ceremoniją sveikini

mo žodį taręs LF pelno skirs
tymo komisijos pirmininkas 
Antanas Razma ir LF tarybos 
pirmininkas Algirdas Ostis 
džiaugėsi, kad šiais metais 
LF studentų paramai galėjo 
paskirstyti net 165.186 dol. 
Visų studentų vardu už LF 
stipendijas dėkojo Asta Tijū-
nėlytė. paramą iš LF gaunan
ti jau daugelį metų Po to už
klausta Asta sakė, kad LF fon
das jai padėjo mokytis ir Vasa
rio 16-osios gimnazijoje, ir 
baigti bakalauro studijas. Da
bar Amerikos lietuvaite dokto
rantūroje studijuoja pedagogi
nę psichologiją ir savo diserta
ciją žada rašyti Lietuvoje. Ne 
tik Asta. bet ir jos brolis Ma
rius, būsimas daktaras, šie
met gavo LF stipendiją. Visa 
jų šeima yra sulaukusi LF pa
ramos. 

Žodį taręs mediciną studi
juojantis Andrius Kubilius LF 
stipendininkas yra jau antrus 
metus. -Jaunuolis vėliau sakė, 
jog yra svarbu, kad ir lietu
viai, kaip ir kitos tautos, turi 
tokius fondus, kurie padeda 
jauniems žmonėms siekti savo 
tikslų. Iš Los Angeles atvykęs 
veiklusis studentas džiaugėsi, 
kad Čikagoje yra ką veikti, 
yra daug organizacijų, prie 
kurių galima prisijungti - jis 
jau įsijungė į skautų akade
mikų eiles. Net 4 kartus Lie
tuvoje pabuvojęs Amerikos lie
tuvaitis ateityje norėtų padir
bėti ir su Lietuvos daktarais. 

LF metiniame pokylyje taip 
pat dalyvavo ir Illinois univer
siteto lituanistikos katedros 
studentai. Šiemet 5 studentų 
ir vieno stažuotojo studijas 
dosniai remia LF ir PLB . 

Ne tik stipendininkai tą va
karą buvo Lietuvių fondo pa
ramos gavėjai. Į Čikagą savo 
..stipendijos" atsiimti atvyko 
Mažosios Lietuvos fondo pir
mininkas iš Toronto Gytis 
Šernas. LF dėka Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos spausdi
nimas turėtų prasidėti visai 
greitai. Dar viena stambi LF 
parama teko Pasaulio lietuvių 
centrui - apatinės salės page
rinimui. Net 40,000 dol. LF 
pelno skirstymo komisijos pir
mininkas Antanas Razma bei 

Čikagoje ir jos apylinkėse gyveną Lietuvių fondi 
lapkričio 6 d. Pasaulio lietuvių centre, nusifotoj. 
tymo komisijos p i rmininku Antanu Razma. 

' . i v n d i n i n k a ; L:< tuvių lomiu metini.i:n«- pokylyje, vykusiame 
i'avo su LF t.trv'K.s ;>ir::.:ni::ku A.jjyAu Osėiu ir pelno skirs-

LF tarybos pirmininkas Algir
das Ostis įteikė PLC tarybos 
pirmininkui Rimui Griškeliui 
ir valdybos pirmininkui Kęs
tučiui Ječiui. 

LF metinio pokylio daly
viams sveikinimo ir užbaigimo 
žodį sakė LF valdybos pirmi
ninkė Rūta Staniulienė. J me
tinę fondo šventę ji nepamiršo 
pasikviesti ir savo naujųjų 
bendradarbių - neseniai įsikū
rusio First Personai banko 
darbuotojų. Naujajame banke 
galima susikalbėti lietuviškai. 
Tardama baigiamąjį žodį LF 
valdybos pirmininke linkėjo, 
kad svečių ir jaunųjų stipendi
ninkų pastangomis LF ugnele 
stipriai liepsnotų ir kitame 
tūkstantmetyje bei savo švie
sa apšviestų lietuviškos kultū
ros ir jaunimo veiklą. 

Po iškilmingų kalbų inicia

tyvą į savo rankas pereme 
šaunus i s Nemuno ' ansamb
lis, grojantis lietuviškas po
puliariąsias dainas, valsus, 
tango ir . Rolling Stones" šla
gerius . Ar..-amblio muzikantai 
- Robertas Raudys (fortepijo
nas ir gitara), Liūtas Dargis 
(būgnai) , Domenic Bandera 
(boso gi tara ir Petras Aglins
kas (gitara pažymėjo, kad LF 
svečiai tą vakarą girdėjo vieną 
iš paskutiniųjų ..Nemuno" an
samblio koncertų. Ansamblio 
vadovas R Raudys sakė, kad 
tiek metų koncertavus, atėjo 
laikas pasakyti „sudie" ir šo
kiuose pradėti dalyvauti pa
t iems. E. A. 

P . S . Norintys kreipt is į LF 
stipendijos, skambinkite tel. 
630-257-1616 arba rašykite: 
Lietuvių fondas, 14911 127th 
Street , Leir.ont, IL 60439. 

Visų Lietuvių fondo stipendiainkų 
vardu dėkojo Asta Tijunėlytė. 
Northern Illinois universitete stu
dijuojanti pedagoginę psichologiją. 

Nuotr E. Šu la i č io 

Lietuvių fondo pokylyje smagiai nisniU'ia'f 
Stončiene. Stanley Balzekas I i ' Ale R t l T l i r 
Algirdas Ostis. 

k a i r e i A;.'.a:.u~ i! i.'::..i Kjt.i Kiiier.e. I\ivilas K:!:us. l /abele 
Sigit.i K.:..;ekier.e i..:i.i /".iiobieiie. kctiK.a 0.-U"!:i , Aras Žliobu. 

Lietuvių fondo pokylyje pelno skirstymo komisijos pirrr.:: .kas Antanas Razina .' I.F t a r . ••• .- p:::r . .mr.kas A! 
girdas Ostis p a r a m o s čekį įteikė Pasaulio lietuvių centro Tarybos pirmininku. R.rra:: (iriškeliui ir P: .<' vai<iv 
bos pirmininkui Kęstučiui Ječiui. 

.u-: ; . : j fon<if. -;rTau.iiais sa le puose Ramoną Steponavičiūte ir Sigita 
jai . ' ' ;\-r-ne. 

„Nemuno" ansamblio muzikantai i iš kaires) Robertas Raudys, Petras Ag
linskas. Domenic Bandūra ir Liūtas Dargis Šokių muzika groja ir ameri
kiečių, ir lietuvių publikai. Tačiau muzikantai teigė, kad lietuviams gro
ti yra daug smagiau - jie gi moka šokti 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ŠIRDIES LIGONIAMS NAUJAS TYRIMAS 

First Personai Bank svečiai Lietuvių fondo pokylyje. Sėdi Susan Carduff, Kraig ir Becky Weslo\v, Petras ir Da
nutė Babarskiai. Stovi: Rūta iLF valdybos pirmininkė) ir Aras Staniuliai, Mary Ann ir Roy Fornek. 

JAV Maisto ir vaistų 
agentūra (FDA) pripažino 
naują diagnozinį tyrimą, pa
dedantį gydytojams nustatyti 
pacientų širdies smūgių ri
ziką. 

Kaip seniai aiškinama, 
aukštas cholesterolis, aukštas 
Kraujospūdis, tabako dūmai ir 
pa n., pakartotinai pažeidžia 
arterijos sienas. Mokslininkai 
įtaria, kad šitas arterijų 
pažeidimas/ uždegimas atlie
ka svarbų vaidmenį ateroskle
rozes išsivystymui, kuris pri
veda prie širdies smūgio. 
Taigi svarbu susekti, ar vyks
ta arterijų pažeidimas. 

Žmogaus organizmas rėa^ 
guoja tokiu būdu: įvykus 
uždegimui, kepenys reaguoja 
ir gamina „C-reactive pro
tein" baltymus; žmogaus orga
nizme baltymų kiekis truputį 
padidėja. Taigi Šis padidė
jimas kaip tik nurodo arterijų 
pažeidimą gerokai prieš šir
dies ligų simptomų atsira
dimą. Naujas diagnozinis tyri
mas yra dešimtkart jautresnis 
negu pastaruoju metu naudo
jami metodai nustatyti „C-
reactive protein" baltymų 
kiekį. Harvard Medicinos mo
kyklos kardiologas Paul Rid-
ker aiškina, kad tik truputį 
pakilęs „C-reactive protein* 
baltymų lygis drauge su paki
lusiu cholesteroliu gali kelis 
metus iš anksto perspėti apie 
būsimą širdies smūgį. 

Tyrinėjimuose taip pat 
atrasta, kad asmenims, tur in
tiems pakeltus „C-reactive 
protein" baltymų lygius, vis 
vien naudingas aspirinas ir 
cholesterolio kiekį sumaži

nantys vaistai. (WSJ) 

NAUJAS VAISTAS 
PRIEŠ GRIPĄ 

Pasirodė naujas ginklas ko
voje prieš gripą. Maisto ir 
Vaistų administracija (FDA) 
neseniai pripažino naują 
priešvirusinį vaistą pavadintą 
„Relenza" (zanamivir). Vaistas 
sumažina gripo nemaloniau
sius simptomus: karštį, kosulį, 
galvos ir gerklės skausmą ir 
raumenų skausmą. Jtelenza" 
taikomas ligoniams, sulauku
siems 12 metų, kurie suserga 
gripu — influenza A arba in-
fluenza B. 

Anot FDA, tyrimai rodo, kad 
gripu sergantys ligoniai, kurie 
gydėsi „Relenza" vaistu, turėjo 
žymiai trumpesnę ligos truk
mę. Tačiau svarbu gydymą 
pradėti anksti ligos eigoje — 
24-48 valandas po simptomų 
išsivystymo. „Relenza" yra 
ypač efektyvus ligoniams, ku
rie serga labai sunkia gripo 
forma. 

„Relenza" nėra vienintelis 
vaistas prieš gripą, tačiau 
ypatingai įdomus tuo, kad 
imamas ne per burną, o įkve
piamas, vartojant specialų 
įtaisą vadinamą „Diskhaler". 
Ligonio gydytojas ar vaistinin
kas gali lengvai pamokyti įtai
so vartojimą. Vaistai imami 
dukart per dieną, penkiom 
dienom. 

Nors, „Relenza* yra saugus 
ir efektyvus vaistas, j is neat
stoja kasmetinio pasiskie-
pijimo prie* gripą. Dabar 
yra pats laikas tai padaryti. 

(Mayo Clinic Nevvsletter) 



PREZ. ANTANAS SMETONA (I) 
Jo gyvenimo ir veiklos bruožai; 1874-1994 

JUOZAS ŽYGAS 
Antanas Smetona gimė 1874 

m. rugpjūčio 10 d. Užulėnio 
kaime, Taujėnų valsčiuje, Uk
mergės apskr. — mirė 1944 m. 
sausio 9 d. Cleveland, OH. 
Lietuvos valstybės preziden
tas, žurnalistas, redaktorius, 
visuomenininkas, valstybinin
kas, Lietuvos universiteto hu
manitarinių mokslų fakulteto 
docentas. Pabaigęs Taujėnų 
pradžios mokyklą, kiek pri
vačiai pasimokęs Ukmergėje 
ir Liepojoje, 1891 m. įstojo į 
Palangos progimnazijos 3 kl. 
Čia norėčiau paaiškinti, kodėl 
Palangoje? Juk Lietuvoje ir 
daug didesnių miestų buvo 
tad, kodėl mokslą reikėjo pra
dėti Palangoje? O todėl, kad 
Palanga Rusijos caro 1819 m. 
Kuršo gubernijai buvo priskir
ta, 1827 m. Vilniaus, o vėliau 
vėl Kuršo gubern. Po Pirmojo 
pasaulinio karo Palangą ir 
visą pajūrj, kaip Kuršo guber
nijos dalį, užėmė latviai. 

Rusijos valdžia už dalyva
vimą 1831 m. ir 1863 m. suki
lime, už tai, bausdama lietu
vius, uždarė Vilniaus universi
tetą, daugelį vienuolynų ir jų 
išlaikomas mokyklas. Taip pat 
uždraudė ir lietuvišką spaudą. 
Kadangi Kuršo gubernija ne
priklausė generalgubernato
riui M. N. Muravjovui — kori
kui, tai ir jo potvarkiai, per-
sekiojantieji lietuvius, ten ne
galiojo. Todėl daugelis lietu
vių, siekdami mokslo, vyko į 
Mintaują ar Rygą, kurios poli
technikumą baigė ir daug lie
tuvių- inžinierių. Varšuvoje 
buvo universitetas, Estijoje 
Tartu universitetas, Rygoje — 
politechnikumas. Tik Lietu
voje buvo ir tamsu, ir juoda — 
tai buvo bausmė už susidė-
jjmąjsu lenkais. Tai turėtų 
būtf" perspėjimas ir pamoka 
ateičiai. 

Šią ekskursiją apie sukili
mus ir Muravjovą padariau 
todėl, kad jaunesniajai kartai, 
kuri gal net --ėjo progos su 

tuo susipažinti, būtų aiškiau, 
kodėl, norėdami mokytis, tu
rėjo važiuoti į Palangą, Liepo
ją, Mintaują, Rygą, Tartu, 
Varšuvą ir net Petrapilį, kodėl 
negalėjo mokslo siekti Lietu
voje. 

A. Smetona, 1893 m. pabai
gęs Palangos progimnaziją, 
išlaikė egzaminus į Žemaičių 
kunigų seminariją, bet per-
svarstė savo pašaukimą ir sto
jo į Mintaujos gimnaziją tęsti 
mokslo. Mintaujoje didelės 
įtakos jam turėjo klasikinių 
kalbų mokytojas Jonas Jab
lonskis. A. Smetona priklausė 
slaptai Kūdikio draugijai; 
1986 m. rudenį buvo vienas 
organizatorių, kad lietuviai 
mokykloje rusiškai neskaitytų 
maldos; su keliolika kitų mo
kinių buvo pašalintas iš gim
nazijos, važinėjo pas švietimo 
ministrą, kad pašalintieji vėl 
būtų priimti. Prašymą paten
kinus, įstojo į Petrapilio K 
gimnaziją ir ją 1897 m. baigė. 

Gal kas nors atkreipė dėme
sį, kad anais laikais, galėjo 
važinėti ir mokytis Mintaujoje 
ir net Petrapilyje. Atrodytų, 
kad turėjo turtingus dėdes ar 
kokius nors fondus, bet, tiek 
A. Smetonos, tiek ir kitų atve
jais, jie visi sugebėjo užsidirb
ti, kitus mokydami. 1899 m. 
už protestą prieš studentų tei
sių varžymą, A. Smetona buvo 
pašalintas iš universiteto, dvi 
savaites kalintas ir ištremtas į 
Vilnių. 1902 m. už lietuvišką 
veiklą vėl pašalinamas iš uni
versiteto ir suimtas. Bet 
šiuokart pasisekė tuoj pat at
gal sugrįžti ir tų pat metų ru
denį baigė universitetą. 

Baigęs aukštuosius 
mokslus, grįžta \ Vilnin 

Nors jį traukė istorijos filolo
gijos mokslai, bet pasirinko 
teisę, kad, aukštuosius moks
lus baigęs, galėtų pasilikti 
Lietuvoje. Apsigyvenęs Vil
niuje, gyvai įsįjungė į lietu

višką veiklą, lietuvių tautinį 
bei politinį gyvenimą, kurio 
tuo metu Vilniuje buvo gana 
daug. A. Smetona įstojo į Lie
tuvių demokratų partiją, jau 
tuomet brandinusią tautinę ir 
politinę sąmonę ir kėlusią 
laisvo lietuvių tautos apsi
sprendimo teisę patiems val
dytis savo etnografinėse ri
bose. 1904 m. lietuviams atga
vus spaudos laisvę, Vilniuje 
buvo pradėtos leisti „Vilniaus 
žinios". A. Smetona kurį laiką 
dirbo to pirmojo lietuviško 
dienraščio redakcijoje. 1905-
1906 m. redagavo „Lietuvos 
ūkininką", o 1905 m. demok
ratų buvo išrinktas atstovu į 
Didįjį Vilniaus Seimą, parei
kalavusį autonomijos Lietu
vai. Bet, prasidėjus partijoje 
vidaus nesutarimams ir parti
jai skilus į radikaliuosius bei 
evoliucionistiis A. Smetona iš 
jos pasitraukė. 

Steigia naują laikraštį 
Iš demokratų partijos pasi

traukęs, 1907 m. kartu su 
kun. J. Tumu ir kitais, įsteigė 
naują laikraštį „Viltį". Laik
raščiui buvo pasirinktas vidu
rio kelias — tarp kairės ir 
dešinės. Šį laikraštį redaguo
jant ir vėliau dirbant „Vaire", 
atsiskleidė Smetonos asme
nybė ir susikristalizavo jo pa
žiūros įvairiais lietuvių gyve
nimo klausimais. Dirbdamas 
— rašydamas, jis išaugo pir
maeiliu publicistu. 

Daugumas Smetonos „Vil
tyje" ir „Vaire" parašytų 
straipsnių 1930 m. buvo iš
spausdinta keturiuose raštų 
tomuose: „Vienybės gairėmis", 
„Šviesos takais", „Atgimstant" 
ir „Lietuvių santykiai su len
kais". Ir dabar, daugiau kaip 
po 60 metų, skaitant tuos jo 
raštus, matyti, kad daugelis 
anuomet reikštų minčių ir da
bar tebėra aktualios. Vienas 
didžiųjų A. Smetonos rūpesčių 
buvo telkti lietuvius į bendrą 
tautinės kultūros darbą. Deja, 
tas klausimas ir dabar dar 
tebėra labai apleistas, ir da
bartinėje Lietuvoje tas klausi
mas nėra aktualus. 

A. Smetona visuomenės 
veikėjas 

Gyvendamas Vilniuje, A. 
Smetona įsitraukė į plačią vi
suomeninę veiklą. Vilnius ne 
tik pradėjo virsti lietuviškos 
veiklos centru, bet ir gana 
sparčiai lietuvėje Ir daugiau 
aukštuosius mokslus baigu
sių, panašiai, kaip A. Smeto
na, stengėsi įsikurti Vilniuje. 
A. Smetonos veikla Vilniuje 
ypač išsivystė I pasaulinio 
karo metu. Čia jis pirmininka
vo lietuvių draugijai nuo karo 
nukentėjusiems šelpti. Sunkiu 
vokiečių okupacijos metu, 
įvairaus politinio ir ideologi
nio nusistatymo lietuviams 
šviesuoliams, pavyko apsi-

Danutė Bindokiene 

Senos žaizdos sunkiai 
gyja 

LMA ..Dainavos" vaidyba 1999 m. Sėdi \k kaires: Kristina Šilimaityte, 
Danguolė Ilginyte. Aldona Urbiene; stovi: Kastytis Šohuaas, vadovas 
muz. Darius Polikaitis ir Jeronimas Gaižaus. „Dainava" — tai vienas iš 
tnjų chrorų, kurie atliks programą ..Draugo" 90 metų sukakties koncerte 
lapkričio 28 d., sekmadienį, 2 vai. p.p., Mother McAuiey mokykloje. 

jungti bendrai politinei akcijai 
ir siekti Lietuvai nepriklauso
mybes. 1917 m. Lietuvių kon
ferencijoje Vilniuje A. Smeto
na buvo išrinktas į Lietuvos 
Tarybą ir jai pirmininkavo. 
1918 m. vasario 16 d. su kitais 
tarybos nariais pasirašė Lietu
vos valstybės atstatymo aktą 
— tą istorinį lietuvių ryžto ir 
tautinės vienybės dokumentą. 
1918 m. spalio 28 d. priimta 
laikinoji Lietuvos konstitucija, 
o lapkričio 11 d. sudarytas pir
masis Lietuvos ministrų kabi
netas. O 1919 m. balandžio 4 
d. A. Smetona Valstybės tary
bos išrinktas^irmuoju Lietu
vos prezidentu. Lietuvos Tary
bai (vėliau Valstybės tary
bai), o vėliau — Smetonai pre
zidentaujant, Lietuva buvo iš
vesta į valstybinės nepriklau
somybės kelią. Jo prezidenta
vimo metais buvo padėti ne
priklausomo gyvenimo pagrin
dai, sudarytas administracinis 
valstybės aparatas, suorgani
zuota kariuomenė, apgynusi 
Lietuvos laisvę, aptvarkyti fi
nansai, paruošta laikinoji kon
stitucija, pravesti rinkimai į 
Steigiamąjį Seimą, išgautas 
Lietuvos pripažinimas de fac-
to iš Anglijos, Prancūzijos. 
Šveicarijos, Skandinavijos 
valstybių. Susirinkus Steigia
majam Seimui, 1920 m. bir
želio 19 d. A. Smetona prezi
dento pareigas perdavė Seimo 
pirmininkui Aleksandrui Stul
ginskiui. 

Nors valstybės rėmai jau bu
vo sustatyt;, tačiau krašte 
normalaus gyvenimo dar ne

buvo. Per karą sunaikintas 
krašto ūkis, negalėjo per me
tus ant kojų atsistoti. Tam 
reikėjo dar daug laiko ir dar
bo. Bet anais laikais darbo 
niekas nevengė, nes žinojo, 
kad tik darbas tegalėjo kraštą 
atstatyti. Taip dirbant, gyve
nimas palengva gerėjo. Tą 
gerėjimą juto ne tik biurokra
tai, bet ir kaimo gyventojai. 

* Lietuvoje 1,000 gyven
toju tenka 2.6 kompiuterių, 
Latvijoje — dvigubai daugiau, 
o estai lietuvius pralenkę net 
8 kartus. Tai rodo lietuvių at
silikimą kompiuteriza%-imo 
srityje. Kompiuterinių tinklų 
galimybės, Lietuvoje kol kas 
ribotos, ryšių kanalai nepajė
gia kokybiškai perteikti vaiz
do informacijos. Dar per ma
žai kompiuteriais, ypač ,,In-
ternet'u". naudojasi mokyklos. 
nes neturi tam lėšų. trūksta 
kitų modernių techninių prie
monių. z:-.a 

* Nuo šiol kelių eismo 
saugumo veiklą Lietuvoje 
organizuos ir derins speciali 
žinovu darbo grupė, kurios 
darbe dalyvauja Sveikatos ap
saugos. Darbo ir socialinių rei
kalų ministerijų. Valstybinės 
kelių inspekcijos. Kelių polici
jos tarnybos, Savivaldybių 
asociacijos. Automobilių kelių 
direkcijos. Jaunųjų technikų 
stoties atstovai. 1996-1998 m. 
Lietuvoje automobilių nelai
mėse žuvo arba buvo sužalota 
daugiau nei 21.000 žmonių. 
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šio mėnesio 8 d. vėl pras
idėjusiose žydų-palestiniečių 
dery'Mše, tikimasi pasiekti 
geresnių rezultatų, kaip anks
čiau buvusiose Nepaisant abi
pus.u pažadų, kad bus ia.ko-
ma>.. pasirašytų sutarčių ir 
dedamos rimtos pastangos 
išspręsti metu metais besitę
siančius nesutanmus dei Iz
raelio okupuotų Palestinos že
mių dėl nuolat palestiniečių 
vykuomų teroro veiksmų Iz
raelyje, o galbūt visų labiau
siai — dėl oficialiai palesti
niečiams pripažįstamos teises 
steigti savo valstybę ir joje 
savarankiškai, nepriklauso
mai vaidytis. 

1993 metais tuometinis Iz
raelio vadas Yitzhak Rabin ir 
palestiniečių vadovas Yasser 
Arafat Vašingtone pasirašė 
susitarimą — arba deklaraciją 
— bendromis pastangomis 
siekti, kad nesutarimai tarp 
žydų ir palestiniečių būtų 
bent iš dalies panaikinti nie
kas nemano, kad jie bet kada 
visiškai išnyks;. Tos deklara
cijos punktai turėjo gauti eigą 
nuo 1996 m. gegužės mėnesio, 
tačiau nuolatiniai abipusiai 
trukdymai bei kiti įvykiai vis 
sukiiudė. Kaip žinome, prem
jeras Yitzhak Rabin buvo 
pačiu žydų nužudytas, po jo 
valdžios viršūnėje atsistojęs 
Benjamin Netanyahu užeme 
ypacl kietą liniją arabų at
žvilgiu, kartais sudarydamas 
užsienyje nuomonę, kad tyčia 
stengiasi santykius įtempti ir 
taikos derybas atidėti neribo
tam laikui. 

Izraelio valdžią perėmus 
logiškesnių ir taikesnių pa
žiūrų ministrui pirmininkui 
Ehud Barak, galbūt pavyks 
įvykdyti bent dalį prie derybų 
stalo padarytų pažadų. O jie, 
be abejo, sunkiai išsprendžia
mi, nes tarp pačių opiausių 
klausimų yra: Jeruzalės, pa
bėgėlių, žydų gyventojų oku
puotose žemėse, saugumo, 
tarpvalstybinių sienų, bendrų 
interesų, pvz.. vandens ištek
lių, santykių sunorminimo ir 
kai kurie kiti reikalai. 

Vašingtonas, kaip ir anks
čiau buvusių prezidentų lai
kais, nemažai dėmesio skiria 
Izraelio-Palestinos deryboms, 
ne vien dėl to. kad tų kraštų 
palankumas Amerikai užtik
rina tam tikrą saugumo zoną 
labai jau nepastovioje Arabų 
pasaulio srityje, bet ir prez. 
Clinton asmeniško ..pasibliz-
ginimo" dėlei, nes jis nori savo 
kadencijos pabaigą papuošti 
pastovesne "taika Artimuose 
F.ytuose. 

Nėra abejones, kad žydai 

r.e.^r.gvai atsisakys okupuotų 
•-.r-.:.. žemių, kunose yra ge
ra, įsitvirtinę, jas laikydarr., 
istorine Izraelio nuosavybe 
Paga. nanjyifrf sutartis, tos 
žemes arba bent didžioji jų 
daiis tur grįžti palestinie
čiam.! .r sudaryt: ;ų kuriamos 
va (tybės dali. 

Gaiout, Derėdama* parodyti 
gera alią derybų, eigos metu, 
Izraelio premjeras .sajce savo 
tautiečiams iki tam t^tro iaiko 
išsikraustyti :s .au.r.amosiūš 
Vakarų kranto sr.t.es. Ka. KU-
rie, nors garsiai protestuoda
mi, taip ir padavė, tatian 
praėjusią savaite Havat Maor. 
vietoveje žydai ats.sa.-i- pa
klusti. Tuomet įvyko surkia: 
įtikėtinas dalykas: Izrae..', ka
reiviai tiesa. negir..<--:ti 
anksti ryte pasipyie gyven
vietės gatvėmis, varu išvarė 
žmones iš namelių, sugaudė ir 
areštavo labiausiai tr.ųkš-
maujančius, o ant kalvos vir
šūnes nelegaliai pastatytas 
naujakurių gyvenvietes buldo
zeriais sulygino su žeme. 

Kanai buvo apšaukti iš
davikais, apmėtyti kiaušiniais 
ir priekaištais, tačiau savo 

" ' * j įvykdė. Ar arasai del 
to parode dėkingumą Izrae
liui? Nelabai. Buvo priekaiš
taujama, kad tau tut iašas van
dens sklidiname kibire, kau 
tiek daug jų žemių tebėra 
žydų okupuotos ir ap.e jų 
grąžinimą net neužsimenama. 
Antra vertus, tiek palesti
niečių, tiek žydų pusėje yra 
pakankamai nenorinčių tai
kos, todėl derybos iki šiol bu
vusios tokios nesėkmingos: 
kai tik JOS pasistūmejusios į 
prie'ią, arabai įvykdydavo te
roro veiksmus Izraelio tentori-
joje, žydai, savo ruožtu, sku
bėdavo jiems atkeršyti ir ne
sutarimai įsiliepsnodavo iš 
naujo. 

Nors Amerika visuomet sto
vėjo daugiau Izraelio pusėje ir 
vengė labiau paspausti, kad 
būtų vykdomi taikos sutarčių 
punktai. pastaruoju metu 
• galbūt čia daugiau prez. Clin
ton politika' pasigirsta vis 
daugiau kritiškų pasisakymų. 
kurie vėl paaltrėjo. kai Va
šingtonas pareiškė nepasiten
kinimą dėl komunisfcr.ei Ki
nijai už 250 min. dolerių Iz
raelio parduotų modernios ra
daro technikos aparatu Pen
tagonas dabar rūpinasi, kad 
tai pastato į dar didesnį pa
vojų Taivaną. Izraelis teisina
si, kad Kinijai parduoda ..tik 
savo suprojektuotus ginklus 
bei techniką", tad Anjer.ka čia 
neturi teises protestuoti. 

KELIONE LIETUVON 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Daug Amerikos lietuvių lan
kosi Lietuvoje. Vieni dažniau, 
kiti rečiau keliauja į gimtinę 
ar tėvų šalį praleisti atosto
gas, susitikti su giminėmis ir 
pan. Yra nemažai Amerikoje 
gimusių, kurie vyksta į Lie
tuvą, į savo tėvų gimtinę dirb

ti. Vienus siunčia Amerikos 
valdžia, kiti patys sau vietą ir 
projektą susiranda. Kiekvie
nas susitinka su tam tikra 
grupe žmonių ir grįžę namo 
apie tai pasakoja kitiems. Ir 
girdime daugybę įvairių įvai
riausių pasakojimų, pasisaky

mų bei išvadų. Visa tai pri
klauso nuo to, su kuo bend
rauji, su kuo susitinki, ką ma
tai, ar nori matyti. 

Vieni Lietuvą ir jos gyveni
mą piešia labai liodnomis 
spalvomis, o kiti tik gėrį ir 
grožį mato. Todėl, kai rašau 
apie savo kelionę Lietuvon, 
rašau apie tai, ką mačiau, su 
kuo susitikau ir ką aš apie tai 
galvoju. Kitų patirtis apie tą 

Vilniaus oro uonte su ..Lietuvos Vaiky vilties" vaikiu* ir tėvais 

dalyką gal bus visai kitokia 
negu mano. nes kiti galbūt 
žiūrės į visa tai kitaip. 

J Lietuvą vykome mes trys: 
Gražina Liautaud, mano bro
lienė Audrone Užgirienė ir aš. 
Kelionės tikslas buvo trejo
pas, tai: 1. susitikti su „Lietu
vos Vaikų vilties" vaikais ir 
tėvais, kurie gydėsi Ameriko
je, su sietuvos Vaikų vilties"" 
komitetu Lietuvoje, pamatyti 
ligoninę ir operacines, įver
tinti jų pažangą, ir, aišku, su
sitikti, pakalbėti, aptarti įvai
rius reikalus su „Lietuvos 
Vaikų vilties** daktarais bei 
komitetu. 2. susitikti su Lie
tuvos Našlaičių globos komite
to atstovais Lietuvoje ir ten 
išlyginti kai kuriuos nesklan
dumus, aplankyti kai kuriuos 
šelpiamuosius ir pan. 3. išsi
aiškinti įvairius klausimus, 
girdimus apie Lietuvos vaikų 
įvaikinimą. Ir šis paskutinis 
reikalas, be to, tuo metu vykę 
JAV LB ir Seimo atstovų po
sėdžiai, sumaišė mūsų labai 
gražiai ir tvarkingai sudarytą 
darbotvarkę. 

Atskridęs lėktuvas leidžiasi, 
matai Vilniaus bažnyčių bokš
tus, paskendusius medžiuose. 
Lėktuvas slenka prie išlipimo 
vietos, o ten didelėm raidėm 
užrašyta .Sveikiname atvyku
sius". Ir supranti, kad esi Lie
tuvoje, kad čia visi užrašai 
lietuviški, visi kalba lietuviš
kai. Praeini dokumentų tikri
nimą, susirenki lagaminus ir 
išeini į laukiamąją salę. kuri 
pilna žmonių. Veidai pažįsta
mi. Tai tėvai ir jų vaikai, ku
rie gydėsi Amerikoje, kuriais 
rūpinomės, vežiojome į ligo
nines ir t.t. 

Sveikinamės, kalbamės, ki
tus vos atpažinti gali. užaugę, 
pasikeitę. Kiekvienas turi 
puokštę gėlių, ir jos atsiranda 
mūsų rankose. Gėlių tiek 
daug, kad vos visu glėbiu gali 
apkabinti. Malonus jausmas, 
kad tie žmonės, kuriems pa
dėjai, nepamiršo tavęs. Visas 
„Lietuvos Vaikų vilties" Lietu
vos komitetas taip pat atėjęs 
mūsų sutikti. Lagaminai kaž
kur dingo, jau sukrauti į ma
šinas, važiuojam — Gražina į 

„Stiklių" viešbutį, aš su Aud
rone pas Reginą Narušienę. 

Regina ir Bernardas Naru-
šiai turi didelį butą. Jie pirko 
tris mažus butus, juos sujun
gė, išgriovė, dar pridėjo — su
remontavo palėpę ir dabar 
turi dideli. Denkiū miegamų
jų, patogų butą. Butas yra 
name prieš prezidentūrą, prie 
katedros ir vyskupijos. Vieta 
ideali — pačioje Vilniaus šir
dyje. Tai Daukanto aikštė, ku

ri turi tik tris numerius Nu
meris 1 yra prezidentūra, nu
meris 2 tai namas, kuriame 
yra Narušių butas, o numeris 
3 — tai bažnytėlė a klebonija. 
kur gyvena mums visiems pa
žįstama sesele Igne 

Aštuntą valandą ryte. lyg 
tvanas, jauni žmones užlieja 
visas aplinkines gatves — tai 
universiteto studentai eina į 
paskaitas. Bus daugiau "• 

Gerontologijos ir reabilitacijos centrą* Vilniuje 

http://ats.sa.-i-
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

KAIP SAVE PATĮ... 
C. S. LEWIS 

... Kristus atėjo ne tam, kad 
mokytų kokios nors visiškai 
naujos morales. Naujojo Tes
tamento auksinė taisykle — 
eikis su kitais ta ip, kaip no
rėtum, kad kiti elgtųsi su tavi
mi — tėra san t rauka to, ką 
kiekvienas širdies gilumoje 
laiko teisingu (žr. Mt. 7, 12). 
Didieji dorovės mokytojai ne
siūlė naujų taisyklių: tuo užsi
ima šar la tanai ir maniakai . 
Kaip kažkas yra pasakęs: 
į m o n ė m s kur kas dažniau 
reikia priminti , nei mokyti 
naujų dalykų". T i k r o j i k i e k 
v i e n o d o r o v ė s m o k y t o j o 
u ž d u o t i s — g r ą ž i n t i m u s 
p r i e p a p r a s t ų s e n ų j ų p r i n 
c ipų , k u r i u o s m e s n u o l a t 
i š l e i d ž i a m e i š a k i ų . 

Ant ras dalykas, kurį reikia 
išsiaiškinti kalbant apie 
krikščionybę, yra t as , kad Cia 
nėra v i r j i nesako, kad yra) de
talios politinės programos, 
kaip konkrečioje visuomenėje 
konkrečiu metu taikyti minė
tąjį principą: „ E l k i s s u k i t a i s 
t a i p , k a i p n o r ė t u m , k a d k i 
t i e l g t ų s i s u t a v i m i " . Krikš
čionybė niekuomet nesiekė pa
minti, užgožti vienos ar kitos 
žmogaus pažinimo srities, j i 
reiškiasi kaip faktorius, krei
piantis tam t ikra linkme... 

Naujasis Tes tamentas , ne
sigilindamas į detales, patei
kia gana aiškių užuominų, ko
kia turėtų būti krikščioniška 
visuomenė. Gali būti , kad jis 
mums siūlo šiek tiek daugiau, 
nei esame pasiryžę priimti. 
Naujajame Testamente sako
ma, Tiad' tokia visuomenė — 
ne pyragai parazi tams: „ K a s 
n e n o r i d i r b t i , t e n e v a l g o ! " 
(2 Tes 3, 10). Kiekvienas turė
tų dirbti ir kiekvieno t r iūsas 
turėtų būti naudingas; tokiai 
visuomenei nereikėtų kvailų 
prabangos daiktų ir dar kvai-
lesaės reklamos, įtikinėjančios 
pirkti tuos prabangius daik
tus. Šiai visuomenei būtų sve
timi tokie bruožai kaip pasi
pūtimas, puikybė, apsimeti
nėjimas. 

Tam t ikra prasme krikščio
niškoji visuomenė atit iktų nū
dienos .kairiųjų" idealus. Kita 
vertus, krikščionybė ryžtingai 
reikalauja visuotinio paklus
numo — nuolankumo (ir išori
nių pagarbos ženklų) t iems 
valdžios atstovams, kurie ati
tiktų jų užimamą padėtį. 
Krikščionybė ragina vaikus 
paklusti tėvams, o žmonas — 
vyrams -{bijau, šis reikalavi
mas bus itin nepopuliarus). Be 
to; ši visuomenė turi būti 
džiaugsminga, linkusi dainuo
ti ir džiaugtis. Nerimo ir bai
mes apraiškos čia turėtų būti 
vert inamos kaip nukrypimas 
nuo normos. Savaime aišku, 
šios visuomenės nariai turė tų 
būti mandagūs vieni su kitais, 
nes mandagumas taip pat yra 
viena iš krikščioniškųjų dory
bių. 

Jeigu tokia visuomenė iš tik
rųjų egzistuotų ir mums pa
vyktų ją aplankyti , ji mums 
pasirodytų keistoka. Mes pa
matytume, kad ekonominė 
politika primena •socialistinę 
ir ji iš esmės — pažangi. O 
štai santykiai šeimoje ir elgse
na atrodytų senamadiški ; gali 
būti, kad mes čia įžvelgtume 
•ercmornngumą ir aristokra
tiškumą Kiekvienam iš mūsų 
p.-Hi** ; k.'i; k'.ine šio? VIMJO-
mcnf»i bruožai. rx»t bijau, kad 
tik nedaugeliui is mūsų pa-
-iktu viskas 

Kaip tik to ir derėtų laukt i , 
jeigu krikščionybe taptų visai 
žmonių bendruomenei skir to 
generalinio raidos plano pa

grindu. Juk vienaip ar kitaip 
mes nuo šios vienovės nuto
lome Kiekvienam pat inka vie
nas ar kitas krikščionybės as
pektas, kurį j is linkęs iškelti į 
pirmą vietą, atsisakydamas 
viso kito. Todėl žmonės, kovo
jantys iš esmės dėl priešingų 
dalykų, teigia, kad būtent jie 
kovoja dėl krikščionybės per
galės. 

Ir dar viena pastaba bai
giant šią temą. Naujojo Testa
mento posme, kur sakoma, 
kad visi turi dirbt i , aiškinama 
— kodėl: „. . .kad t u r ė t ų iš ko 
p a d ė t i s t o k o j a n č i a m " (Ef 4. 
28). Labdara, t.y. pagalba 
vargšams, yra esminė krikš
čioniškosios moralės dalis. 
Bauginančiame palyginime 
apie avis ir ožius pateikiama 
tarsi ašis, apie kurią sukasi 
visa kita. Mūsų laikais kai ku
rie žmonės sako, kad neturėtų 
likti vietos labdarai , t.y. mes 
tu rė tume sukurt i tokią visuo
menę, kurioje nebūtų vargšų. 
Gal jie ir teisūs sakydami, kad 
mes privalome sukurt i tokią 
visuomenę. Bet jeigu kas nors 
mano, kad vardan to j au da
bar galima nustoti teikti lab
darą, toks žmogus nutolsta 
nuo krikščioniškos moralės. 
Aš nemanau, jog kas nors ga
lėtų tiksliai apibrėžti, kiek 
lėšų reikėtų skirt i vargšams. 
Bijau, kad vienintelis būdas 
išvengti klaidos — duoti dau
giau, nei galime sutaupyti . Ki
taip sakant , jeigu prabangai, 
patogumams, malonumams ir 
pan. eikvojame maždaug tiek, 
kiek kiti panaš ias pajamas 
gaunantys žmonės (ne krikš
čionys), vadinasi, labdaros 
t ikslams mes skiriame perne
lyg mažą sumą. Ir jeigu duo
dami nepajusime jokio sty
giaus, vadinasi, duosime per
nelyg mažai. Turėtų būti ko
kių nors geidžiamų daiktų, 
kurių tenka atsisakyti, nes 
labdaros teikimas daro šiuos 
daiktus neprieinamus. Aš čia 
kalbu apie papras tus labda
ros atvejus. Ypatingieji — kai 
mūsų gimines, draugus, kai
mynus ar bendradarbius iš
tinka nelaimė, ir Dievas skati
na mus atkreipti į tai dėmesį. 
Tąsyk gali prireikti kur kas 
didesnės paramos, net tokios, 
dėl kurios gali iškilti pavojus 
mūsų pačių gerovei. Daugu
mai iš mūsų labdariauti la
biausiai trukdo ne meilė pra
bangai ar pinigams, o netik
rumas dėl rytojaus. Šią baimę 
dažniausiai reikia vertinti 
kaip pagundą. Kartais mums 
trukdo tuščias garbės troš
kimas; mes pasiduodame pa
gundai eikvoti daugiau nei 
reikia — demonstratyviam 
dosnumui (arbatpinigiai; vai
šingumas) ir mažiau nei rei
kia — tiems, kur iems iš tikrų
jų reikia paramos. 

Manau, jog t a rp skaitytojų 
yra vadinamųjų „kairiųjų", 
kurie bus nepatenkinti , kad 
nenuėjau toliau jų geidžiama 
kryptimi. Priešingų pažiūrų 
žmonės veikiausiai mano. kad 
aš pernelyg nukrypau kairėn. 
Dalykas tas, kad daugumai iš 
mūsų rūpi ne tai , ką apie 
krikščioniškosios visuomenės 
kūrimą sako krikščionybė, o 
noras rasti joje argumentų, re
miančių mūsų požiūrį... Krikš
čioniškoji visuomenė nesusi
formuos tol, kol dauguma 
žmonių kaip reikiant nepa
norės, kad ji atsirastų. Aš ga
liu kartoti: „ E l k i s su k i t a i s 
t a i p , k a i p n o r ė t u m , kad ki
ti e lg tųs i su t a v i m i " tol. kol 
užkimsiu. tačiau aš neimsiu 
vadovautis šia taisykle, jeigu 

Kristaus Žengimo Dangun bažnyčios Utenoje dekanas ku:: P Adomonis 
aukoja Mišias už geradarius iš JAV Šv. Klaros ligoninės koplyčioje. 

TURINO DROBULĖS TYRIMŲ 
REZULTATAI 

Švenčiausioji krikščionių 
relikvija — Turino drobulė — 
yra senesnė nei mano kai ku
rie mokslininkai. Tyrinėtojai, 
atlikę žiedadulkių ir augalų 
atspaudų audinyje analizę, 
priėjo išvadą, kad šis audek
las, į kurį neva buvęs susup
tas nukryžiuotasis Jėzaus 
Kristaus kūnas, — Jeruzalėje 
dar prieš aštuntą amžių. Re
zultatai paneigė 1988 metais 
atl iktus tyrimus, kurių pa
grindu mokslininkai teigė, 
kad drobulė išausta Europoje 
tarp 1260 ir 1390 metų. 

Turino drobulė yra maždaug 
keturių metrų ilgio ir vieno 
metro pločio lino audinys. Joje 
išlikę vyro kūno ir jo žaizdų 
atspaudai, atitinkantys Jė
zaus žaizdas. Drobulėje taip 
pat yra žiedadulkių ir neryš
kių augalinės kilmės atspau-
dų. 

Pernai balandį XV šimtme
čio Turino katedroje kilus 
gaisrui, sidabriniame karste 
laikomą drobulę nuo ugnies 
išgelbėjo ugniagesys: jis vie
nas prasiveržė pro liepsnas ir 
išnešė relikviją. 

Lapkričio 10 d., Tarptauti
niame botanikos kongrese Jer
uzalės hebrajų universiteto 
profesorius Avinoam Danin 
dar kartą patvirtino, kad dro
bulės amžius buvo nustatytas 
iš žiedadulkių ir augalų ant
spaudų, rastų ant drobulės. 
„Iš augalų atspaudų ir žie
dadulkių an t . drobulės mes 
nustatėme augalų rūšis, ku
rios būdingos tik Jeruzalės 
vietovei; tvirtinimai, kad dro
bulė yra atvežta iš Europos, 
yra klaidingi", sakė A. Danin. 

Atlikęs augalų atspaudų 
analizę ir atskirą žiedadulkių 
analizę, botanikas Uri Baruch 
nusta tė kelias augalų rūšis, 
kurios aptinkamos apylinkėje 
tarp Jeruzalės ir Hebrono tik 
kovo ir balandžio mėnesiais. 

Pats A. Danin, ištyręs dau
gybę žiedadulkių, atpažino 
vieną vėjaričio augalo rūšį 
(Gundelia tournefortii). Taip 
pat jis nustatė kapario rūšį 
(Zygothyllum dumosum). 

neišmoksiu mylėti artima 
kaip save patį. O aš neišmok
siu mylėti artimą kaip save 
patį tol, kol neišmoksiu mylėti 
Dievą. Bet aš galiu išmokyti 
mylėti Dievą tik tuomet, kai 
išmoksiu Jam paklusti. Taigi 
vėl grįžtame pnp mūsų vidinio 
„aš" problemų, t.y. nuo sociali
nių dalykų — prie religiniu. 
Nes ilgiausias aplinkinis ke
lias pasirodo esąs trumpiau
sias kelias namo. 
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„Šių augalų derinys gali bū
ti randamas tik viename pa
saulio regione, — sakė Jeruza
lės botanikas. — (jauti faktai 
aiškiai nurodo augalų grupes 
augančias Jeruzalės apylin
kėse"". 

Augalo „Gundelia tournefor
tii" atspaudas matomas ties 
vyro peties atspaudą. Kai ku
rie specialistai spėjo, kad iš 
šio dygliuoto augalo nupintas 
erškėčių vainikas. Tačiau A. 
Danin rado ir laukinės rožes 
rūšies ..Cistus creticus" žy

mių. Turino drobulėje išliku
sios žiedadulkes at i t inka 
žiedadulkes, aptiktas ant kito 
su Kristumi siejamo audinio 
— Oviedo skepetos. Antrasis 
audinys nuo aštuntojo am
žiaus buvo laikomas toje pa
čioje geografinėje vietovėje, 
Ovjedo katedroje Ispanijoje. 
Be to, ant abiejų audinių yra 
panašios AB grupės kraujo dė
mės. Manoma, kad Ovjedo 
skepeta buvo apdengtas Kris
taus veidas laidotuvių metu. 
Žiedadulkių ryšys ir kraujo 
dėmių panašumas ant abiejų 
audinių pateikia neginčijamą 
įrodymą, kad drobulė atsirado 
prieš aštuntąjį amžių", — 
sake Danin. 

Beje. Ovjedo skepetos istori
ja siekia dar ankstesnius lai
kus — ji minima jau pirmojo 
amžiaus dokumentuose. Je i 
bus įrodyta, kad šie audeklai 
yra tarpusavyje susiję, tuomet 
gali būti pripažinta, kad Turi
no drobule yra dar -senesnė. 
Profesorius A. Danin tvirtino, 
kad yra ,.300 procentų tik
ras, jog drobulė ir skepeta yra 
iš to paties laikotarpio ir den
gė to paties žmogaus kūną". 

Atljekant tyrimus 1998 me
tais buvo naudojamas radio
aktyvusis datavimo metodas. 
A. Danin pabrėžė, kad tuomet 
ištirtas tik vienas audeklo 
kampas, o jis ištyrė visą au
dinį. 7" .-dadulkės nėra pakan
kamai tvirta medžiaga, kad 
būtų galima atlikti radioak
tyvųjį datavimų. Tačiau šie 
augalai augo Jeruzalės apy
linkėje prieš 2000 metų. 

Paskelbus mokslinius įrody
mus, milijonų žmonių tikėji-

, mas šios Bažnyčios relikvijos 
t ikrumu dar sustiprėjo. 

(AP, XXI amžius, 1999, Nr. 
85) 

S K E L B I M A I 

GERI ŽODŽIAI ŠV. KLAROS LIGONINĖS 
RĖMĖJAMS 

Kugsėjo 15 d. Šv. Klaros pa
laikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninė paminėjo trejų metų 
įkūrimo ir gyvavimo sukaktį. 
Utenos dekanatas kun. P. 
Adomonis ligoninės koplyčioje 
laikė Mišias už gyvus ir miru
sius geradarius, labdaros tei
kėjus, visus, prisidėjusius prie 
ligoninės įkūrimo ir aprūpi
nimo. 

Pradžia buvo sunki — reikė
jo remontuoti palatas, įrengti 
papildomas sanitarines patal
pas, tačiau didžiausia bėda 
buvo su trūkusiais radiato
riais, iš kuriu ištekėjęs van
duo sugadino grindų dangą, 
sienas. Sesuo Dolorita pama
tytą vaizdą pavadino „Čečėni
ja". Ligoninės personalui teko 
įdėti labai daug darbo, medici
nos seselės pačios ir sienas 
dažė, ir patalpas valė, ir lovas 
statė, baldus nešiojo. Pagaliau 
1996 m. rugsėjo 15 d. įvyko 
iškilmingas ligoninės atidary
mas, o pirmieji ligoniai priimti 
rugsėjo 18 dieną. Seselės pri
simena jų pavardes ir vardus. 
nes pirmieji visada yra pir
mieji. 

Ligoninė nuo pernai metu 

išsiplėtė — dabar yra 35 lovos, 
po remonto yra 7 dvivietės pa
latos, kitos — keturvietes. 
Xuo ligoninės gyvavimo pra
džios aptarnavome 562 ligo
nius, deja 177 iš jų — tai buvo 
paskutinieji namai šioje Že
mėje. 

Ligoninėje vyrauja katali
kiška dvasia, kas mėnesį kle
bonas P . Adomonis aukoja šv. 
Mišias ligoniams, paminėda
mas geradarius, pasimelsda-
mas už juos. 

Sukakties proga ligoninės 
personalas surengė nedidelį 
vakarėlį. Prie vaišių stalo bu
vo prisiminti ir geru žodžiu 
paminėti pirmieji labdaros 
teikėjai — „Aid to Lithuania" 
(buvęs prezidentas Mr. Robert 
S. Boris, Florida, dabar Mrs. 
Regina Jushkus-Svoba, Michi-
gan), JKnights of Lithuania" 
-Milford, Ct., Maspeth, N.J.), 
Lithuanian Mercy Lift, prezi
dentas J. Lendraitis (Lemont, 
II. fondų nariai, vienuole Do
lorita Butkus, šiuo metu rezi
duojanti New Jersey valsti
joje. Eliza betos Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijoje. Ro
bert S. Boris dėka buvo gautos 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu, užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOHUO, NAMU. SVHKATOS 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentes Frar* Zapota ir Oft. Mgr. Aukse 
S. Kai* kaba lietuvtifcai 

FRANKZAPOUS 
32081/2 WMt BSn Stratf 

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

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau 
dabar! 

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

Skambinki te: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX MESUUS 
REALTORS 

offc (773) $86-5959 
home (708! 425-7160 
pager (708) 886 4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensintokarris nuolaida 

Home Health Care Intl. 
Agency 

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

Skambinti Phil, 
teL 414-763-2615. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

tel. 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

IEŠKOMOS PADAVĖJOS 
BANKETAMS 

Condesa del Mar, Inc. 
12220 South Cicero Avenue 

Alsip, IL 60803 
ATVYKITE ASMENIŠKAI 

Viena :- Kryžiaus keliu stociu BerCiunim Nuotr. 6. Kriaučiūnienės 

...\: 1 to Lithuania" fondo buvęs t>rez. Robert Boris pirmasis iŠ kairts) ir 
kai Kurie kili •••.ffini su šv Klar-- :iponinp.t darbuotojais 

lovos, čiužiniai, lovos pataly
nė, rankšluosčiai, spintelės, 
drabužiai, vaistai. Labdaros 
siuntų iš tautiečių gauta ir 
vėliau — maisto produktų, 
chalatų, vaistų, indų ir kitų 
taip reikalingų daiktų. Šių 
metų rugsėjo mėn. gerbiamas 
žmogus iš JAV, panoręs likti 
nežinomu, paaukojo 800 dol. 
elektriniam boileriui (vandens 
šildytuvui) įsigyti. Šiuos pini
gus atvežė Mrs. Dorothy Min-
kus-McKenna (President of 
Lithuanian Women club Sou
thern Connecticut Chapter, 
Darien), kuri aplankė ir Ute
nos vaikų globos namus, paža
dėjusi nupirkti puse bilijardo 
stalo 'naujas bilijardo stalas 
kainuoja daigiau 2,000 litų). 
Tai labai džiugu, kad paramos 
sulaukia ne tik mūsų ligoninė, 
bet ir vaikai. Ji vaikams atve
žė moterų klubo numegztų ke
purių, kojiniu ir žaislų. 

Mes visada mielai laukiame 
svečių iš JAV, kurie aplanko 
mūsų ligonine, domisi mūsų 
darbu ir problemomis Juk rei
kalinga ir dvasinė, moralinė 
parama. 

Su dėkingumu prisimename 
Robert S. Boris, buvusio „Aid 
to Lithuania" fondo prezidento 
viešnagę mūsų ligoninėje 1998 
m.vasara. 

Gavome žinia, jog Pittsbur-

go Sisters of St. Francis of the 
Providence of God (sesuo Ma-
rian Blodis. President Mi-
nistries Corporation) aukoja 
ligoninei 2,000 dol. šildymo 
išlaidoms padengti. Taip pat 
laukiame siuntos su medici
nos priemonėmis iš Helen ir 
Tom McDonalds iš Kaska, PA. 
Persiuntimo išlaidas apmo
kėjo The Knights of Lithuania 
C#144. 

Besidžiaugdami savo darbo 
sėkme, reikalingumu, nuolat 
prisimename darbo pradžią, 
ligoninės įkūrimo ištakas, ir 
su dideliu dėkingumu ir meile, 
minime pirmuosius gerada
rius — „Aid to Lithuania" ir 
JKnights of Lithuania" — nes 
tik jų paramos dėka ligoninė 
pradėjo egzistuoti, be to, sek
dami tokių garsių fondų pė
domis, ligoninę nuolat remia 
ir kiti tautiečiai. 

Padėkos dienos proga vi
siems ligoninės geradariams 
ir rėmėjams linkime gero gy
venimo, sveikatos ir Dievo pa
laimos Jūsų kilniuose dar
buose. 

Ligonių ir personalo vardu 

A u k s ė S t ro l i enė , M.D. 
Šv. Klaros' palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninės 
administratorė 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
LAIŠKAS APIE LAIŠKĄ 

LR Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis (1999.11. 
05) atsako į „iš Oak Lawn" 
laišką. Nemini autoriaus pa
vardės, lyg laiškas būtų ano
niminis, lyg paminėjimas var
do per daug pagerbtų autorių. 
Pasisako apie „Seimo narių 
nusibalsuotas' privilegijas — 
sklypus, tarnybinius automo
bilius, valdiškus butus". 

Pasirodo, tas „bevardis" yra 
Kęstas Kriaučiūnas, panaudo
jęs buvusio PLB pirmininko, o 
dabar gausių straipsnių publi
cisto inž. Broniaus Nainio 
mintis bei citatas. Panaudojo 
jas prieiti išvados, jog Lietu
vos Seimas su pirmininku Vy
tautu Landsbergiu priešakyje, 
gali daug krašte pagerinti, 
nes visos kortos yra jų ran
kose, suteikiančios didžiausią 
galią pakeisti kraštui kenks
mingus, netobulus įstatymus. 

Mano nuomone, V. Lands
bergis turėjo atsiliepti ne į 
kas buvo pasakytą antrų lū
pų, bet atsakyti tiesiai B. Nai
niui į jo išsamiai išreikštas 
mintis, Lietuvai tik gero lin
kinčias. 

V. Landsbergis teisina dalį 
tų punktų, kurie buvo B. Nai

nio nuosekliai nagrinėjami, 
vėliau K. Kriaučiūno pabrėž
ti, stumiant Lietuvą į vis di
desnį prasiskolinimą. Anot V. 
Landsbergio, buvę 1990-1992 
m. Atkuriamojo Seimo nariai 
vis dar naudojasi A. Šleževi
čiaus vyriausybes 1994 m. 
nustatyta teise pirkti sklypus 
nustatyta kaina be varžytinių. 
Jeigu buvęs ministras pirmi
ninkas tapo nepriimtinu, ar 
dabar turėtų būti priimtinos 
jo tada įvestos teisės? Ar ne 
Seimo pareiga tai peržiūrėti 
ir pakeisti Lietuvos žmonių, o 
ne vien tik valdininkų, nau
dai? 

V. Landsbergis teigia, kad 
automobiliai yra skiriami Sei
mo nariams, visoms įstai
goms, ir klausia, ar turėtų 
būti uždrausta tik Seimo 
įstaigai, o jei administracijai 
galima, tai gal atstovui ne? 
Gink Dieve, niekas to nepavy
di, bet pagal dabartines nepri
tekliaus sąlygas, padorumas 
diktuoja sumažinti tų visų 
priedų kokybę ir kiekybę, kad 
sutaupytų lėšų. 

O dėl Seimo narių algų, pir
ma reikia pakeisti vis toliau 
smunkančios Lietuvos ekono
mikos kryptį, kad arčiau pri
lygtų V. Landsbergio pami

nėtų Lenkijos ir JAV — ir tik 
tada tikėtis panašių algų LR 
Seimo nariams. 

Jau bus 10 metų be Maskvos 
globos ir turėtų būti pats lai
kas pradėti stengtis gyventi 
pagal savo išgales, o ne pa
mėgdžioti didesnio ir turtin
gesnio kaimyno „seimūnus" 
bei užjūryje turtingos šalies 
„kongresūnus". 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

MES VIS TIEK BŪTUME 
OKUPUOTI RUSU 

Minint 60 metų sukaktį, kai 
Lietuvai buvo sugrąžintas Vil
nius, dažnai jo atgavimas 
surišamas su sovietų karinių 
įgulų įvedimu ir vėlesne oku
pacija. Atseit, Lietuva mai
nais už Vilnių įsileido sovietų 
įgulas. To laikotarpio Krašto 
apsaugos ministras brigados 
generolas Kazys Musteikis 
savo atsiminimuose liudija, 
jog Maskvos derybose dėl Vil
niaus ir savitarpės pagalbos 
sutarties Užsienio reikalų 
ministras Juozas Urbšys pa
sakė, kad „.. mes atsisakome 
Vilniaus krašto, bet nenorime 
ir rusų įgulų. Stalinas jau su
sinervinęs atsakė: ' Imsit, ar 
neimsit Vilnių, bet rusų įgulos 
į Lietuvą vis tiek bus įves
tos' " (Prisiminimų fragmen
tai", psl. 59-60). Tai patvirtina 
ir tuometinis Užsienio reikalu 
ministerijos politikos departa
mento direktorius Edvardas 

Lietuvos partizanų talpai aukojo: 

$250 Stančikas Bronius. 
$900 Onos Norvilienės giminės ir draugai prisiminimui 

a. a. Povilo Norvilo. Norvilai yra dosnūs partizanų 
rėmėjai; Adomaitienė Ona (iš viso $300); 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė, Palm Beach, 
FL; Los Angeles Lietuvių tautiniai namai (iš viso 
$700); Amerikos Lietuvių Bendruomenė, East St. 
Luis apylinkė; Gobužas Petras. 

$100 Baldauskas Frank; A. Girnius Ona; Mrs. Kenter 
Gražina; Kikilai Giedrė, Lucy; Krikščiūnienė 
Monica; Mačiulaitis Juozas, Stasė; Lietuvių 
Maironio Parkas Worcester. 

$00 Ancerys Irena; Ankai Vincas, Genovaitė; Čepėnas 
Algirdas; Černius Rimas; Juzaičiai Antanas, 
Kazimiera; Leskienė Aldona; Lekutis Frank, 
Jean; Pelletier Phyllig; Prišmantai Kazys, 
Eugenija; Radvenis Janina. 

$25 Belzinskai Remigijus, Danutė; Jonynas Jonas; 
Kreivėnai Kazys, Regina; Matekūnai 
Aleksandras; P. Pakštienė Emilija; Paulauskienė 
Ieva. 

$20 Jarmas Al; Kiliuliai Česlovas, Laima; Navickas 
° Birutė; Sodeikos Dalia, Mindaugas. 

$10 Ručaitė Sabina-Henson; Oniūnai Vyt. ir M.; Rev. 
Krasauskas Rapolas; Dučmanas Z. 

$5 N.N. aukotojas. 

Lietuvos Partizanų globos fondo va ldyba 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams, palengvinusiems buvusių 
partizanų ir ryšininkių-ų senatvės dienas. 

Aukas siųsti: L P. G. Pund, 2711 W. 71 St, Chicago, 
BL 60829. 

Turauskas, atpasakodamas 
ministro pirmininko pavaduo
tojo Kazio Bizausko prane
šimą apie derybas („Lietuvos 
nepriklausomybės netenkant 
— įvykiai" psl. 128). 

Estija ir Latvija jokių mies
tų ir žemių negavo, o sovietų 
įgulas vis tiek turėjo įsileisti. 
Argi kas nors rimtai mano, 
jog, nepaisant antrojo Moloto
vo-Ribentropo slaptojo susi
tarimo, kuriuo vokiečiai Lie
tuvą perleido sovietų įtakos 
sferai, Stalinas būtų palikęs 
ją ramybėje, jei ji būtų atsisa
kiusi Vilniaus? Aišku ne. Jei 
Lietuva būtų nesutikusi įsi
leisti sovietų įgulų, būtų tekę 
kariauti kaip suomiai karia
vo. Nors daug kas mano, kad 
reikėjo sovietams pasipriešin
ti ginklu 1940 m. birželį, kai 
jie okupavo Lietuvą, negirdėt, 
kad kas manytų, jog Lietuva 
turėjo kariauti 1939 m. ru
denį, kad neįsileistųjų įgulų. 

Jei Lietuva būtų atsisakiusi 
Vilniaus, jos likimas būtų bu
vęs visiškai tas pats. Vis tiek 
būtų įvestos sovietų įgulos, 
tada — ultimatumas ir oku
pacija. Tik Vilnius būtų pris
kirtas Gudijai ir dabar būtų 
jai likęs, gal net būtų jos sos
tinė. O Pupų Dėdė užuot jo 
garsiosios dainelės „Vilnius 
mūsų, o mes rusų" būtų ga
lėjęs užtraukti „Vilnius gudų, 
o mes rusų". 

Algimantas Gureckas 
Windsor, CT 

Nuotr. V. Maželio 

IR VĖL NEPATIKRINTI 
FAKTAI! 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos pirminin
kės ir Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininko 1999.10.19 
„Pareiškimas spaudai" („Drau
gas", psl. 3, 1999.10.21), dėl 
mano pokalbio išspausdino 
„Lietuvos aide* (ir, tarp kitko 
„Darbininke", psl. 3, 1999.10. 
08) ne visiškai atitinka įvykių 
eigai: 1. minėtas pokalbis įvy
ko 1999 m. kovo 6 d. (ne spa
lio 10 d., kada buvo priimti 
nutarimai); 2. iki kovo 6 d. ne
buvo jokių JAV LB tarybos 
nutarimų, kurie prieštarautų 
kovo mėnesio pareikštoms 
mintims; 3. JAV LB tarybos 
prezidiumo pirmininkas turi 
pilną teisę kalbėti tomis temo
mis, kurios liečia JAV LB, bet 
neprieštarauja JAV LB Tary
bos nutarimams. Atsižvelgus į 
šiuos tris punktus, niekur ne
buvo prasižengta. 

Donatas Skučas 
JAV LB XV Tarybos 

Prezidiumo pirmininkas 

KLAUSIMAS 
R. NARUŠIENEI 

„Draugo" spalio 21 d. nu
meryje R. Narušienė rašė, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenę 
sudaro visi JAV gyvenantys 
lietuviai. 

Mano draugas sako, kad jis 
nario mokesčio nemoka, ne
balsuoja, niekad neprašė, kad 
jį primtų į Lietuvių Bepdruo-
menės organizaciją, tai kaip 
jis gali būti LB narys? Jis la
bai vertina Bendruomenės 
darbus. Ypač Broniaus Nainio 
keliones į Sibirą, Karaliaučių, 
Kai rusai mus laikė savo pi
liečiais, tai, sako, suprantama. 

Po ilgų ginčų nutarėm 
klausti Reginos Narušienės, 
kokiais pagrindais Bendruo
menė kalba visų JAV lietuvių 
vardu? 

A. Grigaitis 
Livonia, MI 

* Vilniaus bankas pagal 
praėjusių metų rezultatus 
yra 36 vietoje iš 50 geriausių
jų bankų Centrinėje Europoje. 
Į šį sąrašą Lietuvos bankas 
įrašytas pirmąsyk. Geriausių
jų bankų sąrašą sudarė Lon
done leidžiamas žurnalas 
„Central European", rašantis 
apie bankininkystę ir finansus 
Centrinės Europos ir Neprik
lausomų valstybių sandraugos 
valstybėse. cEhai 
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Laiikų skyrius visiems patinka, nors kai kurie laiškai yra „aštrūs, kaip 
dagiai", o kiti — švelnus kaip pūkeliai... Nuotr. K. Ambrazaičio ^į ST**«x»ANCt 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 
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A. t A. 
Dipl. ekonomistas, atsrg. ltn. 

MEČYS VALIUKĖNAS 
Gyveno Laramie, WY. Staiga ir netikėtai mirė 1999 

m. lapkričio 10 d., sulaukęs 89 metų 
Gimė Taukelių kaime, Daugailių valsčiuje, Utenos 

apskrityje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Eleonora Ilgūnaitė, dukra 

Rimvydą su šeima, sunūs: Šarūnas su žmona, Dainius, 
Gintaras ir Arvydas su šeima. 

Velionis buvo Lietuvių Kultūros fondo direktorius, 
Lietuvių Tautinių namų ilgametis direktorius ir aktyvus 
visuomenininkas. Priklausė Korp! Neo-Lithuania, buvo 
garbės narys Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos. Taip 
pat priklausė Lietuvos Laisvės kovotojų ir Lietuvių 
Žurnalistų sąjungoms bei Lietuvių ir Tautos fondams. 

A. a. Mečys pašarvotas antradienį, lapkričio 16 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės trečiadienį, lapkričio 17 d. Iš laidojimo 
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero, lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, d u k r a , s ū n u s ir jų šeimos, 
sesuo Elena su vyru bei mi rus ių seserų ir brolio 
vaikai. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

ROBERTAS KOSMONAS 
Gyveno Palos Hills, TL, anksčiau Oak Lawn, DL ir 

Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. lapkričio 13 d. 8 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Pilviškiuose. Amerikoje išgyveno 50 

metų. 
Nuliūdę liko: žmona Vida Ramonaitė, sūnus Robertas, 

marti Melissa, anūkė Tiffany, duktė Lisa Reigienė, žentas 
Vytenis; sesuo Onutė Paulikienė ir jos vyras Kęstutis bei 
jų vaikai: Tomas, Rima Black, vyras Tim ir šeima; svainė 
Zita Širkienė ir jos vyras Julius bei kiti giminės. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, lapkričio 15 d. nuo 3 
iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės antradienį, lapkričio 16 d. Iš laidojimo namų 
10:00 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose už Velionį. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, anūkė, duktė, sesuo i r 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

KorpINeo-Lithuania filisteriui, visuomenės veikėjui 
dipl. ekonomistui 

A . t A . 
MEČIUI VALIUKĖNUI 

užmerkus akis Amžinam Poilsiui, skausme likusius 
žmoną ELEONORĄ, dukrą RIMĄ, sūnus ŠARŪNĄ, 
DAINIŲ, ARVYDĄ, GINTARĄ ir jų šeimas bei visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 

Katarina Pečkaitienė 

Valerija Šimkienė 

Leokadija Žvynienė 

A.t A. 
Dr. NANCY MAŽEIKAITEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame tėvui VYTAUTUI, 
jo žmonai DANAI MAŽEIKAMS. dukrai 
VERONIKAI ir broliams. Liūdime kartu. 

Jaunystės draugai ir kaimynai — Taorų šeima 

1 

DRAUGAS" iseivifos ir Lietuvos jungtis; 

DRAUGAS l ie tuvybės švyturys ir s4»r<j<n' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Didįjį trijų chorų - „Dai
navos", Exultate" ir „Vo
lungės" koncertą, kuris vyks 
lapkričio 28 d. Mother McAu-
ley aukštesniojoje mokykloje, 
sudarys dvi dalys. Pirmojoje 
dalyje skambės lietuviški kū
riniai - „Papartis". „Ūžia gi
relė", „Saulė teka", naujasis J. 
Tamulionio ir J. Marcinkevi
čiaus kūrinys „Tėviškės giedo
jimai", „Lietuva, brangi šale
le" ir „Kupolinis". Antroji kon
certo dalis bus pašvęsta baž
nytinei muzikai. Dainininkai 
giedos „Haec est dies", „Glo-
ria" ir .Alleluia". Skubėkite 
įsigyti bilietus ir geriausias 
vietas! Kreipkitės į „Draugo" 
administraciją ir „Seklyčią". 

Dailininkė Ada Sutkuvie
nė remia Lietuvių operą ne 
vien savo kūrybiniu talentu, 
bet ir aukomis. Jau daugelį 
metų visuomenė gėrisi jos su
kurtais operų programų vir
šeliais ir reklaminiais plaka
tais. Malonu paminėti, kad 
dailininkė A. Sutkuvienė ir 
šiais metais „Traviatos" pasta
tymui atsiuntė 500 dol. auką. 
Operos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja A. Sutkuvienei ir vi
siems, kurie metinio vajaus 
proga prisimena ir paremia 
Lietuvių operą. Lietuvių ope
ros vajaus pokylis įvyks jau šį 
šeštadienį. Skambinkite Jur
giui Vidžiūnui tel. 773-767-
5609. 

Lietuviški blynų pusry
čiai! Sekmadienį, lapkričio 21 
d., po 8, 9:15 ir 10:30 vai. r. šv. 
Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 
salėje bus kepami lietuviški 
blynai. Prašome ateiti kartu 
su šeimomis ir draugais! Ska
niai pavalgysite ir smagiai 
praleisite laiką. Visas pelnas -
parapijos naudai. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, lapkričio 
20 d., 1 vai. p.p. vyks Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Tu
rėsime viešnią paskaitininke 
Rimą Kašubaitę -Binder. Vi
sos sesės prašomos dalyvau
ti. 

Prezidento Antano Sme
tonos 125 m, gimimo ir 55 m. 
mirties sukakčių minėjimas 
vyks lapkričio 21 d. 12:30 
vai.p.p. Lietuvių fondo salėje 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. 11 val.r. bus aukoja
mos šv. Mišios Pal. J. Matulai
čio misijoje. Apie prezidentą 
A. Smetoną kalbės „Draugo" 
vyr. redaktorė Danutė Bindo-
kienė ir inž. Jonas Jurkūnas. 
Po to - meninė programa ir 
pietūs. Vietas užsisakykite, 
skambindami Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346 arba 
Danai Bazienei tel. 708-636-
6021. Minėjimą rengia iš vi
suomenes atstovų sudarytas 
komitetas. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje" lapkričio 17 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. vyks 
paskaita „Pasiruošimas 2000-
iesiems metams". Kalbės Al
dona Vaitienė, kompiuterių ži
novė, kuri yra gerai susipaži
nusi su kompiuterių tinklų 
veikimu. Pradedant naująjį 
amžių ši tema tapo labai ak
tuali. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami atvykti, pasiklau-
syti ir įsigyti daugiau žinių. 
Kaip jau įprasta. „Seklyčioje" 
bus ir bendri pietūs. Atvykite! 

Sigutė ir Juozas Užupiai, 
gyvenantys Worth, IL, Draugo 
fondo garbės nariai , metinia
me DF narių suvažiavime 
įteikė 200 dolerių, pridėdami 
juos prie ankstyvesnių 1.000 
dol. įnašų. Suvažiavime Drau
go fondą šimtinėmis parėmė 
Venesuelos lietuvių draugi
ja per Stase Rudokas ir Algi 
Regi. Visiems labai dė
kojame. 

Kviečiama talka! Šeštadie
nį, lapkričio 20 d., 9:45 vai. ly
to apatinėje mašinų aikštelėje 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, bus kraunama apie 
450 siuntinių ir vargonai į 
Lietuvą. „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, dėkoja 
galintiems padėti krauti. 

Prel. Juozas Prunskis 
yra įsteigęs fondą, kurį 
tvarkyti pavedė JAV LB So
cialinių reikalų tarybai. Mece
nato pageidavimu ir nurody
mu gautais fondo procentais 
— premija apdovanojamas ir 
pagerbiamas JAV gyvenantis 
asmuo, sulaukęs daugiau kaip 
65 m. amžiaus, už nuopelnus 
katalikiškoje labdaros veik
loje. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi siūlyti kan
didatus (būtinai tik raštu). Jų 
atrinkimui ir vertinimui yra 
sudaryta komisija, į kurią įei
na: Birutė Jasaitienė, Marija 
Remienė ir Juozas Žygas. Pa
siūlymai turi būti gauti iki 
š.m. gruodžio 1 d. Siūlant pa
rašyti trumpą asmens biogra
fiją ir apibūdinti jo veiklą. 
Siųsti šiuo adresu: J. Žygas, 
9604 S. Karlov, Oak Lawn, IL 
60453. 

„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio, susirinkimas 
vyks ketvirtadienį, lapkričio 
18 d., 7:30 v.v. konferencijų 
kambaryje Pasaulio Lietuvių 
centre. Kviečiami visi, norin
tys padėti bedaliams Lietuvos 
vaikams. 

Kalėdinė mugė Pasaulio 
lietuvių centre vyks gruodžio 
4-5 d. nuo 9 vai. iki 3 vai. p.p. 
Jeigu kas turite šiaudinukų ar 
kitų kalėdinių papuošalų, me
džio dirbinių, audinių, sidabro 
ar gintaro papuošalų ir norite 
parduoti, paskambinkite Aldo
nai Palekienei tel. 708-448-
7436 ir užsisakykite stalą ar
ba vietą. Kalėdinę mugę ren
gia PL(" renginių komitetas. 

iš arti 
/ i t<fti 

Lithuanian Mercy Lift narės Viligaile Lendraitienė (kairėje) ir Pranė 
Šlutiene .dešinėje) su LML rėmėjais sesele Dora ir broliuku Regis iš Wis-
consino. Nuotr. Eugenijaus Butėno 

Lionginas Pl iūra , gyve- " ~~~~~' 
nantis Racine WI, aplanke 
Draugo fondo raštinę ir malo
niai sutiko savo apylinkėje 
rinkti aukas Draugo fondui. 
Dėkodami už savarankišką 
talką Draugo fondui, naujam 
įgaliotiniui linkime geriausios 
sėkmės. 

Spalvotų nuotraukų cik
las „Lietuvos kariuomenė" šį 
rudenį eksponuojamas Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte. 
Jį paruošė Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyrius. 

Marąuette Pa rko Lietuvių 
namų savininkų narių susirin
kimas vyks š. m. lapkričio 19 
d., penktadienį, 6:30 val.v. pa
rapijos salėje. Susirinkime da
lyvaus policijos atstovas, nu
matomas ir aldermano atsi
lankymas. Be to, bus svarbių 
pranešimų apylinkės ir orga
nizacijos reikalais. Nariai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti 
ir esamas problemas aptarti. 
Po susirinkimo kaip įprasta -
kavutė su pyragaičiais. 

aįįffc. 
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„KIEK DAINŲ IŠDAINAVOM KARTU"... 

įspūdžiai iš N. Palt inienės ir E. Ivanausko koncerto 

Jono Ivaškevičiaus, fotog
rafo iš Lietuvos, parodą „Išei
vijos šauliai Lietuvoje" bus 
galima apžiūrėti sekmadienį, 
lapkričio 21 d., Lietuvos ka
riuomenės paminėjimo metu. 
Paroda buvo atidaryta lapk
ričio 7 d. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės namuose. 

Benius Norkūnas, gyve
nantis Dearborn, MI, Draugo 
fondą rudens vajaus proga 
parėmė 85 doleriais, pasiekda
mas tūkstantinę ir tapdamas 
Draugo fondo garbės nariu. 
Sveikiname naują DF garbės 
narį ir kviečiame visus „Drau
go'' skaitytojus pasekti šiuo 
gražiu pavyzdžiu. 

LIETUVIŲ SKAUTU S-GOS 
NARIŲ DĖMESIUI 

LSS Vaadovybės Rinkimų 
prezidiumas praneša, kad dėl 
Kanados pašto pristatymo 
vėlavimosi ( kai kur net 22 
dienas) balsų gavimo data nu
keliama iki š.m. gruodžio 3 d. 
Visi prašomi užpildytus bal
savimo lapus nedelsiant siųsti 
LSS Vadovybės rinkimų prezi
diumui. Balsų skaičiavimas 
vyks š.m. gruodžio 4 d. Vilga-
lių namuose, N'ew Yorke. 

IŠSIRINKO NAUJĄ 
VADOVĄ 

Mokytojas Algirdas Vaice
kauskas išrinktas naujuoju 
Lenkijos lietuvių draugijos 
pirmininku. 

Rinkimai įvyko 14-ame 
draugijos suvažiavime šešta
dienį Seinuose. 

Lenkijos lietuvių draugija, 
įkurta 1956 metais, vienija 
apie pusantro tūkstančio na
rių. Draugijos skyriai veikia 
Varšuvoje, Vrociave, Slupske, 
Gdanske, Suvalkuose* Lenki
jos lietuvių draugija atlieka 
svarbų vaidmenį Lenkijos lie
tuvių kultūriniame ir visuo
meniniame gyvenime. Jos ini
ciatyva vyksta kasmetiniai 
Klojimo ir Vaikų teatrų festi
valiai, sąskrydžiai, iškilmin
gas lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno pagerbimas jų 
žuvimo vietoje Mislibože. Len
kijos lietuvių draugija globoja 
lietuviškus paminklus, rūpi
nasi švietimo ir kultūros įstai
gų veikla, Lenkijos lietuvių 
teisių apsauga. 

Neoficialiais duomenimis, 
Lenkijoje gyvena nuo 15-25 
tūkst. lietuvių, dauguma — 
Punske ir Suvalkų apskrityje. 
(BNS) 

S K E L B I M A I 
• A. a. Sofijos Cecha-

navičienės atminimą pagerb
dami, Angelė ir Jonas Jonynai 
aukoja Lietuvos našlaičiams 
$50. Reiškiame užuojautą velio-
nės artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lie tuvos Naš
la ič ių globos" komi te t a s , 
2711 W. 71 St^ Chicago, IL 
60629. a-ini 

• Alg imanto Kezio fo
tografijų parodos „Lietuva 
2000" atidarymas šį penkta
dienį, lapkričio 19 d. 7:30 v. 
v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Kartu, kitoje 
salėje, vyks meno darbų var
žytinės — pradžioje tyliosios, po 
to, 8:30 v. v. prasidės atvirosios 
— garsiosios. Kviečiame visus 
atsilankyti. »uin 

• Koncertą* —„Sidabro 
varpelis". Programoje muziko 
Ričardo Šoko vadovaujamas 
moterų ansamblis, sekmadie
nį, gruodžio S d. 12:30 vai. 
p.p. (po 11:00 vai. šv. Mišių) 
Lietuvių dailės muziejuje Le-
mont, IL. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaiku globos būrelis, mm 

(.."ik'igo? iit;i.ini?f;nt-> mokyklos mokytu;.! D.-ih.i Gedviliene dainavimo pamokoje Ą; profesionali muzikante, at
vykus; i Amerika pnc< pfnkenus metus, moko mažuosius muzikos ir dainavimo ne tik Šioje mokykloje. I*>t ir 
po ->a,r.il(Li .1;. v.,buru>i ..nkij ansamhli . I..ik>v"t<>". dažnai kono-rtuoja įvairiausiuose renginiuose Kita šio 
.iL-ar-'i.;-! ;)is'.rxkrr..i išvysite uruodj.n ", <! M ik-in ir industrijos muziejuje kalėdinio pasirodyme metu 

Nuotr Dalios Badarienė* 

Taip dainavo lapkričio 7 d. 
popietę iš Europos atvykę po
puliarieji dainininkai Nelė 
Paltinienė ir Eugenijus Iva
nauskas Jaunimo centre jų 
antrojo koncerto Čikagoje 
metu. 

Po dviejų metų pertraukos 
šie lietuvių estradinės muzi
kos veteranai čikagiečiai vėl 
pakvietė į pasimatymą, o Nelė 
savo gerbėjus džiugino jau 14-
tą kartą. Reikia sutikti ir su 
kitos jų atliktos dainos žo
džiais, sakančiais, kad „kol 
širdis dainų pasiilgus, nevalia 
pasent". 

Ilgoką, daugiau negu dvi va
landas trukusią programą 
pradėjo viena Nelė. Čia jaut
riai nuskambėjo įžangai su
kurti du kūriniai. Po to ji atli
ko dainas, skirtas mamai ir 
jos mylimam miestui"— Klai
pėdai. 

Dar vėliau į sceną buvo pa
kviestas ilgametis Nelės sce
nos partneris klaipėdietis, da
bar Gargžduose gyvenantis 
Eugenijus Ivanauskas. Atsiga
vęs po sunkokos operacijos, šis 
dainininkas pirmoje dalyje dvi 
dainas padainavo solo, o po 
pertraukos vėl dainavo vienas. 

Publikai, atrodė, labiausiai 
patiko duetai, kurie buvo mie
li klausytojų širdžiai. Kūrinių 
žodžiai, kurių daugumą su
kūrė Vokietijoje gyvenanti lie
tuvaitė H. Liepa, priversdavo 
ne tik klausytis, bet ir niū
niuoti ar ploti į taktą. Kaip 
pažymėjo po koncerto dain in
kus sveikinus čikagietė Aldo
na Jurkutė, jų dainose dau
giausiai — net 141 kartą — 
buvo paminėtas meilės var
das, ir tai buvo labai prasmin
gas b%i vertingas žodis. 

Dainuotų kūrinių muzikos 
autoriai — gana įvairūs: šalia 
kitataučių, girdėjome A. Buja-
vičiaus, B. Gorbulskio, R. Ra-
cevičiaus, klaipėdiečio (atrodo, 
kad tai muzikinių įrašų auto
rius Arvydas Paltinas) bei ki
tų kūrybą. 

Ilgesingai nuskambėjo „Atsi
sveikinimo daina" ir paskuti
nis kūrinys „Ar meni?" Jais ir 

buvo užbaigtas šis nenuobo
dus koncertas, kuris, kiek bu
vo galima patirti iš klausytojų 
reakcijos, ilgai liks jų atmin
tyje. 

Beje, čia reikia pažymėti, 
kad kelis kūrinius dainininkai 
atliko nulipę nuo scenos, tie
siog žiūrovų salėje, ir tas dar 
labiau sustiprino jų ryšį su au
ditorija. 

Po paskutinių dainų ir muzi
kos akordų netrūko sveikin
tojų, kurie į sceną nešė gėles 
ne tik dainininkams, bet ir 
muzikinę palydą sukūrusiam 
ir ją koncerto metu leidusiam 
muz. A. Paltinui. Tarp dainų į 
žiūrovus ne kartą jautriais 
žodžiais prabildavo Nelė ir 
Eugenijus, kurie įvertino 
klausytojų rodomą šilumą bei 
dėmesį jiems. 

Čia trumpai kalbėjo ir kon
certo rengėjas, radijo progra
mos vedėjas Anatolijus Siutas, 
kuris taip pat pristatė ir kartu 
atvykusią E. Ivanausko žmo
ną Aldoną, nuoširdžiai daini
ninku besirūpinusią jo ligos 
metu. 

Nemaža klausytojų įsigijo 
dainininkų atsivežtų kasečių 
su jose įrašytomis dainomis ir 
muzika. Turbūt geriausiai 
skamba paskutinioji juostelė, 
pavadinta „Kad širdis liktų 
jauna". Taip vadinosi ir Nelės 
bei Eugenijaus šiame koncerte 
atlikta daina, kuri klausyto-

Estradiruų dainų veteranas Euge
nijus Ivanauskas dainuoja Čikagos 
Jaunimo centre. Nuotr.E. Šulaičio 

jams labai patiko. 
Po koncerto nemaža tau

tiečių nusileido žemyn į Jauni
mo centro kavinę, kur dar pra
tęsė pasimatymą su iš tolimų 
kraštų atvykusiais daininin
kais. Čia atskiruose būre
liuose vyko pokalbiai su daini
ninkais, dalintasi prisimini
mais iš senų dienų, kuomet jie 
plačiai reiškėsi tėvynėje Lietu
voje. Buvo ir svečių, kurie dai
nininkus Lietuvos scenose 
girdėjo prieš 1970-uosius me
tus. 

Dėl įsipareigojimų kitur šį 
kartą dainininkai negalėjo Či
kagoje ilgėliau paviešėti. Nelė 
ir Arvydas Paltinai išskrido į 
Torontą, Kanadą, kur jų pasi
rodymas įvyko lapkričio 9 d. O 
E. Ivanauskas, kuris neturėjo 
Kanados vizos ir negalėjo ten 
važiuoti, pajudėjo Floridos lin, 
kur praėjusį savaitgalį buvo 
sujungtas jų bendras pasiro
dymas. Ed. šulaitis 

Visada gera nuotaika spinduliuojanti solistė Nele Paltinienė Jaunimo 
centro kavinėje po koncerto bendravo su savo gerbėjais. Iš kairės: Nelė 
Paltinienė, Irena Šatiene, Kostas Dočkus, Jūratė Sulaitienė. 

Nuotr. E. Šulaičio 

Vacio Kavaliūno knygos ..Šauksmas" sutiktuvių, vykusių spalio 24 d PLC. programos dalyviai. Iš k.: Algirdas 
Titus Antanaitis, poetė ir rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė ir dr. Jolita Kavaliūnaitė Nuotr. Viktoro Kaco 

DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorini sveikinimų leidinį. 
Koncertą „Genties Giesmes" atliks Čikagos LMA Dainava, 
Toronto Volungė ir Clevelando Exuttate 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. 

Vardas -
Pavardė. 
Adresas. 

Sveikinimo tekstas. 

• Auksinis puslapis $500.00 o Puslapis $100.00 
• Puse psl. $50.00 aKetvirtadaHs psl. $25.00 

Sveikinimo auka $ 




